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Número EINECS Nome/Grupo Número CAS

232-281-2 Óleo de milho

Extractos e seus derivados fisicamente modificados. 

Essencialmente constituído por acilgliceróis dos ácidos 

gordos linoleico, oleico, palmítico e esteárico. (Zea mays, 

Gramineae)

8001-30-7

232-293-8 Óleo de rícino

Extractos e seus derivados fisicamente modificados. 

Essencialmente constituído por acilgliceróis do ácido 

gordo ricinoleico. (Ricinus communis, Euphorbiaceae)

8001-79-4

232-299-0 Óleo de colza

Extractos e seus derivados fisicamente modificados. 

Essencialmente constituído por acilgliceróis dos ácidos 

gordos erúcico, linoleico e oleico. (Brassica napus, 

Cruciferae)

8002-13-9

232-307-2 Lecitinas

Combinação complexa de diacilgliceróis de ácidos gordos 

ligados ao éster de colina do ácido fosfórico.

8002-43-5

232-436-4 Xaropes de amidos hidrolizados

Combinação complexa obtida por hidrólise de amido de 

milho pela acção de ácidos ou de enzimas. Essencialmente 

constituído por D-glucose, maltose e maltodextrinas.

8029-43-4
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Número EINECS Nome/Grupo Número CAS

232-442-7 Sebo, hidrogenado 8030-12-4

232-675-4 Dextrina 9004-53-9

232-679-6 Amido

Altos polímeros de hidratos de carbono, geralmente 

obtidos a partir de grãos de cereais, como o milho, o trigo 

e o sorgo, e de raízes e tubérculos, como a batata e a 

mandioca. Inclui os amidos pré-gelatinizados por 

aquecimento na presença de água.

9005-25-8

232-940-4 Maltodextrina 9050-36-6

234-328-2 Vitamina A 11103-57-4

238-976-7 D-Gluconato de sódio, C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 Monoestearato de D-glucitol, C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Ácidos gordos de coco, ésteres metílicos 61788-59-8

262-989-7 Ácidos gordos de sebo, ésteres metílicos 61788-61-2

263-060-9 Ácidos gordos de óleo de rícino 61789-44-4

263-129-3 Ácidos gordos de sebo 61790-37-2

265-995-8 Pasta de celulose 65996-61-4
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Número EINECS Nome/Grupo Número CAS

266-925-9 Ácidos gordos C12-18

Esta substância é identificada pela denominação 
SDA: "C16-C18 alkyl carboxylic acid" e pelo 
número
SDA 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Ácidos gordos C16-18

Esta substância é identificada pela denominação 
SDA: "C16-C18 alkyl carboxylic acid" e pelo 
número
SDA 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Ácidos gordos C8-18 e insaturados em C18

Esta substância é identificada pela denominação 
SDA: "C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic 
acid" e pelo número SDA 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Ácidos gordos C14-18 e insaturados em C16-18

Esta substância é identificada pela denominação 
SDA: "C16-C18 e C16-C18 unsaturated alkyl 
carboxylic acid" e pelo número SDA 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 Ácidos gordos C16-C18 e insaturados em C18

Esta substância é identificada pela denominação SDA: 
"C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic 
acid" e pelo número SDA 11-005-00

67701-08-0
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Número EINECS Nome/Grupo Número CAS

266-948-4 Acilgliceróis C16-18 e insaturados em C18

Esta substância é identificada pela denominação SDA: 

"C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride " e 
pelo número SDA 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Ácidos gordos C14-18 e insaturados em C16-18, 
ésteres metílicos

Esta substância é identificada pela denominação SDA: 
"C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid 

methyl ester " e pelo número SDA 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Ácidos gordos C6-12

Esta substância é identificada pela denominação SDA: 

"C6-C12 alkyl carboxylic acid" e pelo número 
SDA 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Ácidos gordos C14-22 e insaturados em C16-22

Esta substância é identificada pela denominação SDA: 
"C14-C22 and C16-C22 unsaturated alkyl carboxylic 
acid" e pelo número SDA 07-005-00

68002-85-7

268-616-4 Xaropes de milho desidratados 68131-37-3

269-657-0 Ácidos gordos de soja 68308-53-2

269-658-6 Mono-, di– e triacilgliceróis de sebo, hidrogenados 68308-54-3
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Número EINECS Nome/Grupo Número CAS

270-298-7 Ácidos gordos C14-22 68424-37-3

270-304-8 Ácidos gordos de óleo de linhaça 68424-45-3

270-312-1 Mono– e diacilgliceróis C16-18 e insaturados em 

C18

Esta substância é identificada pela denominação SDA:

"C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18

unsaturated dialkyl glyceride" e pelo número 

SDA (Reporting Number) 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Acilgliceróis C10-18 85665-33-4

292-771-7 Ácidos gordos C12-14 90990-10-6

292-776-4 Ácidos gordos C12-18 e insaturados em C18 90990-15-1

296-916-5 Ácidos gordos de óleo de colza, com baixo teor de ácido 

erúcico
93165-31-2
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ANEXO V

ISENÇÕES AO REGISTO OBRIGATÓRIO EM CONFORMIDADE 

COM A ALÍNEA B) DO N.º 7 DO ARTIGO 2.º

1. Substâncias resultantes de uma reacção química que ocorra acidentalmente devido à 

exposição de outra substância ou artigo a factores ambientais como o ar, humidade, 

microrganismos ou a luz solar;

2. Substâncias resultantes de uma reacção química que ocorra acidentalmente devido à 

armazenagem de outra substância, preparação ou artigo;

3. Substâncias resultantes de uma reacção química que ocorra em consequência da utilização 

final de outras substâncias, preparações ou artigos e que não sejam elas próprias 

fabricadas, importadas ou colocadas no mercado;

4. Substâncias que não sejam elas próprias fabricadas, importadas ou colocadas no mercado e 

que resultem de uma reacção química que ocorre quando:

a) Um estabilizador, corante, aromatizante, antioxidante, agente de enchimento, 

solvente, excipiente, tensioactivo, plastificante, inibidor de corrosão, agente 

antiespuma ou desespumante, dispersante, inibidor de precipitação, exsicante, 

ligante, emulsionante, desemulsionante, desidratante, aglomerante, promotor de 

adesão, modificador de fluidez, neutralizador de pH, sequestrante, coagulante, 

floculante, retardador de chama, lubrificante, quelante ou reagente de controlo de 

qualidade funcionar como pretendido; ou

b) Uma substância cujo único objectivo seja proporcionar que uma característica físico-

-química específica funcione como pretendido;
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5. Subprodutos, salvo se forem eles próprios importados ou colocados no mercado;

6. Hidratos de uma substância ou iões hidratados, formados por associação de uma substância 

com água, desde que a substância tenha sido registada pelo fabricante ou importador que 

fizer uso desta isenção;

7. As seguintes substâncias que se encontram na natureza, se não forem quimicamente 

modificadas:

Minerais, minérios, concentrados de minérios, clinquer do cimento, gás natural, gases de 

petróleo liquefeito, condensados de gás natural, gases de processo e respectivos 

componentes, petróleo bruto, carvão, coque;

8. Substâncias que ocorram na natureza e não estejam enumeradas no ponto 7, se não forem 

quimicamente modificados, excepto se satisfizerem os critérios para serem classificados de 

perigosos da Directiva 67/548/CEE;

9. Substâncias elementares relativamente às quais os perigos e riscos sejam sobejamente 

conhecidos: hidrogénio, oxigénio, gases nobres (árgon, hélio, néon, xénon), azoto.
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ANEXO VI

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO REFERIDOS NO ARTIGO 10.º

NOTA DE ORIENTAÇÃO

PARA A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ANEXOS VI A XI

Os Anexos VI a XI especificam as informações a apresentar para efeitos de registo e avaliação nos 

termos dos artigos 10.º, 12.º, 13.º, 39.º, 40.º e 45.º. As informações-padrão exigidas no caso do nível 

de tonelagem mais baixo, constam do Anexo VII; à medida que forem sendo atingidos novos níveis 

de tonelagem, serão acrescentados os requisitos do anexo correspondente. Os requisitos de 

informação variarão de registo para registo, em função da tonelagem, da utilização e da exposição. 

Os Anexos devem, portanto, ser vistos como um todo e no contexto das exigências globais em 

matéria de registo, avaliação e dever de cuidar.

PRIMEIRA ETAPA – RECOLHA E PARTILHA DA INFORMAÇÃO EXISTENTE

O registante coligirá todos os dados de ensaios disponíveis sobre a substância a registar, incluindo 

as referências bibliográficas das informações pertinentes sobre a substância. Sempre que possível, 

os pedidos de registo devem ser apresentados conjuntamente, nos termos dos artigos 11.º ou 19.º. 

Esse procedimento possibilitará a partilha dos dados dos ensaios, evitando assim ensaios 

desnecessários e reduzindo custos. O registante coligirá, igualmente, quaisquer outras informações 

pertinentes disponíveis sobre a substância, independentemente de ser ou não necessário um ensaio 

para determinado parâmetro em relação ao nível de tonelagem específico, nomeadamente 

informações de fontes alternativas (por exemplo, relações quantitativas estrutura/actividade –

(Q)SAR –, métodos comparativos por interpolação em relação a outras substâncias, ensaios in vivo

e in vitro, dados epidemiológicos) que possam ajudar na identificação da presença ou ausência de 

propriedades perigosas da mesma e, em certos casos, substituir os resultados de ensaios em animais. 
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Serão ainda coligidas informações sobre a exposição, a utilização e as medidas de gestão de riscos 

em conformidade com o artigo 10.º e o presente anexo. Ponderadas todas estas informações, o 

registante estará em condições de avaliar da necessidade de obter mais informações.

SEGUNDA ETAPA – AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO

O registante identificará as informações que são necessárias para o registo. Em primeiro lugar, 

começará por identificar o anexo ou anexos a aplicar, em função da tonelagem. Esse(s) anexo(s) 

define(m) as informações-padrão exigidas, mas deve(m) ser conjugado(s) com o Anexo XI, que, 

quando se justifique, admite variantes à norma aplicável. Na determinação das necessidades de 

informação sobre a substância, ter-se-ão nomeadamente em conta, neste estádio, as informações 

sobre a exposição, a utilização e as medidas de gestão de riscos.

TERCEIRA ETAPA – IDENTIFICAÇÃO DAS LACUNAS DE INFORMAÇÃO

O registante comparará, em seguida, as necessidades de informação sobre a substância com as 

informações já disponíveis e identificará as lacunas existentes. É importante, neste estádio, garantir 

que os dados disponíveis sejam relevantes e de qualidade suficiente para satisfazer os requisitos.

QUARTA ETAPA – OBTENÇÃO DE NOVOS DADOS/PROPOSTA DE UMA ESTRATÉGIA 

DE ENSAIO

Em alguns casos, não será necessário obter novos dados. Todavia, quando existir uma lacuna de 

informação que deva ser preenchida, haverá que obter novos dados (Anexos VII e VIII) ou propor 

uma estratégia de ensaio (Anexos IX e X), em função da tonelagem. Só em último recurso, quando 

estiverem esgotadas todas as outras fontes de dados, poderão ser efectuados ou propostos novos 

ensaios em vertebrados.

Em alguns casos, as regras dos Anexos VII a XI poderão exigir a realização de determinados 

ensaios antes, ou em complemento, dos requisitos normais.
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NOTAS

Nota 1: Se não for tecnicamente possível, ou se não se afigurar cientificamente necessário fornecer 

determinadas informações, as razões devem ser claramente indicadas, de acordo com as disposições 

pertinentes.

Nota 2: O registante poderá querer declarar que determinadas informações constantes do processo 

de registo apresentado são comercialmente sensíveis e que a sua revelação poderá prejudicá-lo 

comercialmente. Se for esse o caso, incluirá uma lista dos elementos em causa e apresentará uma 

justificação.

INFORMAÇÕES A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS a) i) A a) v) DO ARTIGO 10.º

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O REGISTANTE

1.1. Registante

1.1.1. Nome, endereço, número de telefone, número de telecopiador e endereço de correio 

electrónico.

1.1.2. Pessoa de contacto.

1.1.3. Localização, consoante o caso, da(s) instalação(ões) de produção e de utilização própria do 

registante.

1.2. Apresentação conjunta de dados

Os artigos 11.º ou 19.º prevêem que partes do registo possam ser apresentadas por um 

fabricante ou importador em nome de outros fabricantes ou importadores.
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Nesse caso, o fabricante ou importador identificará os outros fabricantes ou importadores, 

especificando:

– o nome, endereço, número de telefone, número de telecopiador e endereço de correio 

electrónico dos mesmos;

– que partes do registo se aplicam aos outros fabricantes ou importadores.

Será feita remissão para o(s) número(s) indicado(s) no presente Anexo e nos Anexos VII a 

X, consoante o caso.

Os outros fabricantes ou importadores identificarão o fabricante/importador que apresentar 

partes do registo em nome deles, especificando:

– o nome, endereço, número de telefone, número de telecopiador e endereço de correio 

electrónico do mesmo;

– que partes do registo são apresentadas em nome desse(s) fabricante(s) ou 

importador(es).

Será feita remissão para o(s) número(s) indicado(s) no presente anexo e nos Anexos VII a 

X, consoante o caso.

2. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA

As informações apresentadas neste ponto devem ser suficientes para permitir a 

identificação da substância em causa. Se não for tecnicamente possível, ou se não se 

afigurar cientificamente necessário fornecer informações sobre um ou mais dos elementos 

a seguir indicados, haverá que justificá-lo claramente.

2.1. Denominação ou outro identificador da substância
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2.1.1. Nome(s) na nomenclatura IUPAC ou outras denominações químicas internacionais.

2.1.2. Outras denominações (nome vulgar, nome comercial, abreviatura).

2.1.3. Número EINECS ou ELINCS (caso exista e se justifique).

2.1.4. Nome CAS e número CAS (caso existam).

2.1.5. Outros códigos de identificação eventualmente existentes.

2.2. Informações relativas às fórmulas molecular e estrutural da substância

2.2.1. Fórmulas molecular e estrutural (incluindo na notação SMILES, caso exista).

2.2.2 Informação sobre a actividade óptica e rácio típico de(estereo) isómeros (se aplicável e 

caso se justifique)

2.2.3. Massa molecular ou intervalo de massas moleculares.

2.3. Composição da substância

2.3.1. Grau de pureza (%).

2.3.2. Natureza das impurezas, incluindo isómeros e subprodutos.

2.3.3. Percentagem das principais impurezas com significado.

2.3.4. Natureza e nível de concentração (... ppm,… %) dos eventuais aditivos (por exemplo, 

estabilizadores ou inibidores).
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2.3.5. Dados espectrais (ultravioleta, infravermelho, ressonância magnética nuclear ou 

espectrometria de massa).

2.3.6. Cromatograma de cromatografia líquida de alta pressão, cromatograma de cromatografia 

em fase gasosa.

2.3.7. Descrição dos métodos analíticos ou indicação das referências bibliográficas apropriadas 

para a identificação da substância e, eventualmente, das impurezas e aditivos. Estas 

informações devem ser suficientes para possibilitar a reprodução dos métodos.

3. INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICO E A(S) UTILIZAÇÃO(ÕES) DA(S) 

SUBSTÂNCIA(S)

3.1. Produção e/ou importação globais do fabricante ou importador, em toneladas por ano:

No ano civil do registo (quantidades estimadas).

3.2. Tratando-se de um fabricante: breve descrição do processo tecnológico de fabrico

Não é necessária uma pormenorização do processo, nomeadamente no tocante a aspectos 

comercialmente sensíveis.

3.3. Indicação da tonelagem utilizada na(s) sua(s) utilização(ões) própria(s)

3.4. Forma (substância, preparação ou artigo) e/ou estado físico no qual a substância é 

disponibilizada aos utilizadores a jusante. Concentração ou intervalo de concentrações da 

substância nas preparações disponibilizadas aos utilizadores a jusante e quantidades da 

substância nos artigos disponibilizados aos utilizadores a jusante.
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3.5. Breve descrição genérica da(s) utilização(ões) identificada(s)

3.6. Informações sobre quantidades de resíduos e composição dos resíduos resultantes da 

produção e das utilizações identificadas

3.7. Utilizações desaconselhadas (rubrica 16 da ficha de dados de segurança)

Se for caso disso, uma indicação das utilizações desaconselhadas pelo registante e das 

razões respectivas (isto é, recomendações contra-indicadas pelo fornecedor). Não é 

necessária uma lista exaustiva.

4. INVENTÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM

4.1. Classificação de perigo da(s) substância(s) resultante da aplicação dos artigos 4.º e 6.º da 

Directiva 67/548/CEE

Para cada entrada, devem ainda ser indicadas as razões pelas quais não seja atribuída a 

classificação no tocante a um determinado parâmetro (por exemplo, dados insuficientes ou 

inconclusivos; ou concludentes, mas insuficientes para a classificação).

4.2. Rótulo de classificação de perigo da(s) substância(s) resultante da aplicação dos 

artigos 23.º, 24.º e 25.º da Directiva 67/548/CEE

4.3. Os limites de concentração específicos, se for caso disso, resultantes da aplicação do n.º 4

do artigo 4.º da Directiva 67/548/CEE e dos artigos 4.º a 7.º da Directiva 1999/45/CE.

5. ORIENTAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Estas informações devem ser coerentes com as constantes da ficha de dados de segurança, 

caso seja exigida pelo artigo 31.º do presente regulamento.
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5.1. Primeiros socorros (ponto 4 da ficha de dados de segurança)

5.2. Medidas de combate a incêndios (ponto 5 da ficha de dados de segurança)

5.3. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais (ponto 6 da ficha de dados de segurança)

5.4. Manuseamento e armazenagem (ponto 7 da ficha de dados de segurança)

5.5. Informações relativas ao transporte (ponto 14 da ficha de dados de segurança)

Se não for exigido um relatório de segurança química, serão necessárias as seguintes informações:

5.6. Controlo da exposição/Protecção pessoal (ponto 8 da ficha de dados de segurança)

5.7. Estabilidade e reactividade (ponto 10 da ficha de dados de segurança)

5.8. Considerações relativas à eliminação

5.8.1. Considerações relativas à eliminação (ponto 13 da ficha de dados de segurança)

5.8.2. Informações sobre a reciclagem e métodos de eliminação destinadas à indústria

5.8.3 Informações sobre a reciclagem e métodos de eliminação destinadas ao público
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6. INFORMAÇÕES SOBRE EXPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIAS REGISTADAS EM 

QUANTIDADES ENTRE 1 E 10 TONELADAS POR ANO POR FABRICANTE OU 

IMPORTADOR

6.1. Categoria das utilizações principais:

6.1.1. a) Utilização industrial e/ou

b) Utilização profissional e/ou

c) Utilização pelo consumidor final

6.1.2 Especificações para as utilizações industrial e profissional

a) Utilização em sistemas fechados e/ou

b) Utilização resultante na inclusão numa matriz ou à sua superfície e/ou

c) Utilização não dispersiva e/ou

d) Utilização dispersiva

6.2. Via(s) significativa(s) de exposição:

6.2.1 Exposição humana:

a) Oral e/ou

b) Cutânea e/ou

c) Inalatória
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6.2.2 Exposição ambiental

a) Água e/ou

b) Ar e/ou

c) Resíduos sólidos e/ou

d) Solos

6.3. Padrão de exposição:

a) acidental/pouco frequente e/ou

b) ocasional e/ou

c) contínuo/frequente
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ANEXO VII

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS NO CASO DAS SUBSTÂNCIAS FABRICADAS OU 

IMPORTADAS EM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A UMA TONELADA

A coluna 1 do presente Anexo define as informações-padrão exigidas:

a) No caso das substâncias de integração não progressiva fabricadas ou importadas em 

quantidade de 1 a 10 toneladas;

b) No caso das substâncias de integração progressiva fabricadas ou importadas em quantidade 

de 1 a 10 toneladas e cumprindo os critérios do Anexo III, em conformidade com a 

alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 12.º; e

c) No caso de substâncias fabricadas ou importadas em quantidades iguais ou superiores a 10 

toneladas.

Devem ser fornecidas quaisquer outras informações físico-químicas, toxicológicas e 
ecotoxicológicas relevantes eventualmente disponíveis. No que diz respeito às substâncias que não 
satisfazem os critérios do Anexo III, só são exigidos os requisitos físico-químicos que constam do 
ponto 7 do presente anexo.

A coluna 2 do presente anexo especifica as regras de acordo com as quais as informações-padrão 
exigidas poderão ser omitidas, substituídas por outras informações, fornecidas noutro estádio do 
processo ou adaptadas de alguma outra forma. Se se verificarem as condições estabelecidas na 
coluna 2 do presente anexo para as adaptações, o registante referirá claramente esse facto, e as 
razões de cada adaptação, nas rubricas adequadas do dossiê de registo.

Além destas regras específicas, os registantes poderão adaptar as informações-padrão exigidas 
constantes da coluna 1 deste anexo em conformidade com as regras gerais do Anexo XI, com 
excepção do ponto 3 relativo à dispensa de ensaios de exposição adaptados à substância. Também 
nesses casos, o registante referirá claramente as razões de qualquer decisão de adaptação das 
informações-padrão exigidas, nas rubricas adequadas do dossiê de registo, com remissão para a(s) 
regra(s) específica(s) apropriada(s) da coluna 2 ou no Anexo XI1.

  

1 Nota: aplicam-se igualmente as condições relativas à não-exigência de determinados ensaios 
realizados de acordo com os métodos previstos num regulamento da Comissão, tal como 
estabelecido no n.º 2 do artigo 13.º, que não se encontrem repetidas na coluna 2.
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Só serão realizados novos ensaios para determinar as propriedades indicadas no presente 

anexo depois de uma avaliação de todos os dados disponíveis: dados in vitro, in vivo, dados 

humanos históricos, dados de modelos (Q)SAR válidos e de substâncias estruturalmente 

relacionadas (método comparativo por interpolação). Devem ser evitados os ensaios in vivo com 

substâncias corrosivas em concentrações/doses que provoquem corrosão. Antes de se proceder aos 

ensaios, deverão ser consultadas, além do presente anexo, outras orientações em matéria de 

estratégias de ensaios.

Se, em relação a determinados parâmetros, não forem fornecidas informações por razões diversas 

das referidas na coluna 2 do presente anexo ou no Anexo XI, tal deverá ser claramente referido e 

justificado.
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7. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA SUBSTÂNCIA

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

7.1. Estado da substância a 20o C e 101,3 kPa

7.2. Ponto de fusão/congelação 7.2. Estudo não exigido abaixo de um limite inferior de –20 °C.

7.3. Ponto de ebulição 7.3. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– gases; ou

– sólidos com ponto de fusão superior a 300 .ºC ou que se decomponham antes de entrarem 
em ebulição. Nesses casos, poderá ser estimado ou medido o ponto de ebulição sob 
pressão reduzida; ou

– substâncias que se decomponham antes de entrarem em ebulição (por exemplo, auto-
-oxidação, rearranjo, degradação, decomposição, etc.).

7.4. Densidade relativa 7.4. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância só for estável em solução num determinado solvente e a densidade da 
solução for semelhante à do solvente. Nesses casos, bastará indicar se a densidade da 
solução é maior ou menor do que a densidade do solvente; ou

– se a substância for um gás. Nesse caso, deverá ser apresentada uma estimativa, calculada 
a partir da massa molecular da substância por aplicação da Lei dos Gases Perfeitos.

7.5. Pressão de vapor 7.5. Estudo não exigido nos seguintes casos:
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

– se o ponto de fusão for superior a 300 °C.

– se o ponto de fusão estiver compreendido entre 200 °C e 300 °C, bastará um valor-limite, 
obtido por medição ou por um método de cálculo reconhecido.

7.6. Tensão superficial 7.6. Estudo exigido apenas nos seguintes casos:

– com base na estrutura, é de esperar ou prever que exista actividade superficial; ou

– a actividade superficial é uma propriedade pretendida do material.

Caso a hidrossolubilidade seja inferior a 1 mg/l a 20 °C, o ensaio não é exigido. 

7.7. Hidrossolubilidade 7.7. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância for hidroliticamente instável a pH 4, 7 e 9 (semi-vida inferior a 12 
horas); ou

– se a substância for facilmente oxidável na água.

Se a substância parecer "insolúvel" em água, deve ser efectuado um ensaio ao limite, até ao 
limite de detecção do método analítico.

7.8. Coeficiente de partição n-octanol/água 7.8. Estudo não exigido se a substância for inorgânica. Se o ensaio não puder ser efectuado 
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

(por exemplo, se a substância se decompuser, tiver uma grande actividade superficial, 
reagir violentamente durante a realização do ensaio ou não se dissolver em água ou em 
octanol, ou não for possível obtê-la suficientemente pura), devem ser indicados um valor 
calculado para o log P e os pormenores do método de cálculo.

7.9. Ponto de inflamação 7.9. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância for inorgânica; ou

– se a substância só contiver componentes orgânicos voláteis com ponto de inflamação 
superior a 100 .ºC, em solução aquosa; ou

– se o ponto de inflamação estimado for superior a 200 .ºC; ou

– se o ponto de inflamação puder ser estimado com rigor por interpolação a partir de 
matérias caracterizadas existentes.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

7.10. Inflamabilidade 7.10. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância for um sólido com propriedades explosivas ou pirofóricas. Devem sempre 
ter-se primeiro em conta essas propriedades, antes da inflamabilidade; ou

– no caso dos gases, se a concentração do gás inflamável numa mistura com gases inertes 
for tão baixa que, quando misturado com o ar, a concentração esteja sempre abaixo do 
limite inferior; ou

– no caso das substâncias que sofram ignição espontânea em contacto com o ar.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

7.11. Propriedades explosivas 7.11. Estudo não exigido nos seguintes casos:

se não existirem na molécula grupos químicos associados a propriedades explosivas; ou

se a substância contiver grupos químicos associados a propriedades explosivas dos quais 
faça parte o oxigénio e o balanço calculado de oxigénio for inferior a – 200; ou

se a substância orgânica ou uma mistura homogénea de substâncias orgânicas contiver 
grupos químicos associados a propriedades explosivas, mas a energia de decomposição 
exotérmica for inferior a 500 J/g e o início da decomposição exotérmica for inferior 
a 500 .ºC; ou

se, no caso das misturas de substâncias inorgânicas oxidantes (Divisão ONU 5.1) com 
matérias orgânicas, a concentração da substância inorgânica oxidante:

for inferior a 15 %, em massa, se pertencer aos grupos de embalagem I (perigo 
elevado) ou II (perigo médio) da ONU;

for inferior a 30 %, em massa, se pertencer ao grupo de embalagem III (perigo 
reduzido) da ONU.

Nota: No caso das matérias orgânicas, o ensaio de propagação da detonação e o ensaio de 
sensibilidade ao choque detonador não são exigidos se a energia de decomposição 
exotérmica for inferior a 800 J/g.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

7.12. Temperatura de auto-ignição 7.12. Estudo não exigido nos seguintes casos:

se a substância for explosiva ou sofrer ignição espontânea quando exposta ao ar, à 
temperatura ambiente; ou

no caso dos líquidos não inflamáveis em contacto com o ar (ponto de inflamação não 
inferior a 200°C); ou

no caso dos gases sem gama de inflamabilidade; ou

no caso dos sólidos, se a substância tiver um ponto de fusão inferior a < 160°C ou se 
resultados preliminares excluírem o auto-aquecimento da substância até aos 400°C.

7.13. Propriedades oxidantes 7.13. Estudo não exigido nos seguintes casos:

se a substância for explosiva; ou

se a substância for facilmente inflamável; ou

se a substância for um peróxido orgânico; ou

se a substância for incapaz de reagir exotermicamente com matérias combustíveis, por 
exemplo com base na estrutura química (por exemplo, substâncias orgânicas sem átomos 
de oxigénio ou de halogéneos e sem ligações químicas destes elementos a azoto ou 
oxigénio, ou substâncias inorgânicas sem átomos de oxigénio ou de halogéneos).
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

No caso dos sólidos, o ensaio completo não é exigido se um ensaio preliminar indicar 
claramente que a substância ensaiada tem propriedades oxidantes.

De notar que, uma vez que não existe um método de ensaio para a determinação das 
propriedades oxidantes das misturas gasosas, a avaliação dessas propriedades terá de ser 
efectuada por um método de estimativa, baseado na comparação do poder oxidante dos 
gases da mistura com o poder oxidante do oxigénio no ar.

7.14. Granulometria 7.14. Estudo não exigido se a substância for comercializada ou utilizada numa forma não-
-sólida ou não-granular.
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8. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.1. Irritação da pele ou corrosão da pele 8.1. A terceira e a quarta etapas não são exigidas nos seguintes casos:

A avaliação deste parâmetro compreende as seguintes etapas 
consecutivas:

1) Uma avaliação dos dados humanos e animais disponíveis;

2) Uma avaliação da reserva ácida ou alcalina;

3) O estudo in vitro da corrosão da pele;

4) O estudo in vitro da irritação da pele.

– se os dados disponíveis indicarem que estão preenchidos os critérios para a substância 
ser classificada como corrosiva da pele ou irritante ocular; ou

– se a substância for inflamável em contacto com o ar, à temperatura ambiente; ou

– se a substância for classificada como muito tóxica em contacto com a pele; ou

– se o estudo de toxicidade aguda por via dérmica não revelar irritação da pele até à 
dose-limite (2000 mg/kg de massa corporal).
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.2. Irritação ocular 8.2. A terceira etapa não é exigida nos seguintes casos:

A avaliação deste parâmetro compreende as seguintes etapas 
consecutivas:

1) Uma avaliação dos dados humanos e animais disponíveis;

2) Uma avaliação da reserva ácida ou alcalina;

3) O estudo in vitro da irritação ocular.

– se os dados disponíveis indicarem que estão preenchidos os critérios para a substância 
ser classificada como corrosiva da pele ou irritante ocular; ou

– se a substância for inflamável em contacto com o ar, à temperatura ambiente.

8.3. Sensibilização da pele 8.3. A segunda etapa não é exigida nos seguintes casos:

A avaliação deste parâmetro compreende as seguintes etapas 
consecutivas:

1) Uma avaliação dos dados humanos, dos dados animais e 
dos dados alternativos disponíveis;

2) Ensaios in vivo.

se os dados disponíveis indicarem que a substância deve ser classificada nos parâmetros de 
sensibilização da pele ou corrosividade; ou

se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); ou

se a substância for inflamável em contacto com o ar, à temperatura ambiente.

O ensaio dos gânglios linfáticos locais (LLNA) em murídeos é o método preferencial a 
utilizar para os ensaios in vivo. Só deverá recorrer-se a outro método em circunstâncias 
excepcionais. A utilização de outro método de ensaio deverá ser devidamente justificada.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.4. Mutagenicidade 8.4. Em caso de resultado positivo, deve ponderar-se a realização de outros estudos de 
mutagenicidade.

6.4.1. Estudo in vitro de mutação genética em bactérias

8.5. Toxicidade aguda 8.5. Estudo(s) geralmente não exigido(s) nos seguintes casos:

se a substância for classificada como corrosiva da pele.

8.5.1. Por via oral Estudo não exigido se estiver disponível um estudo de toxicidade aguda por inalação (8.5.2).
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9. INFORMAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.1. Toxicidade em meio aquático

9.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em invertebrados
(de preferência do género Daphnia)

O registante poderá ponderar a possibilidade de efectuar 
ensaios de toxicidade a longo prazo, em substituição de 
ensaios de toxicidade a curto prazo.

9.1.1. Estudo não exigido nos seguintes casos:

se houver factores atenuantes que indiquem ser improvável a toxicidade em meio aquático, 
caso a substância seja, por exemplo, altamente insolúvel na água ou pouco susceptível de 
atravessar membranas biológicas; ou

se existir um estudo de toxicidade em meio aquático a longo prazo em invertebrados, ou

se existirem informações adequadas sobre classificação e rotulagem ambientais.

Se a substância for pouco hidrossolúvel (hidrossolubilidade inferior a 1 mg/l), deve 
ponderar-se a realização do estudo de toxicidade em meio aquático a longo prazo em 
Daphnia (ponto 9.1.5 do Anexo IX).

9.1.2. Estudo de inibição de crescimento em plantas 
aquáticas (de preferência algas)

9.1.2. Estudo não exigido se houver factores atenuantes que indiquem ser improvável a 
toxicidade em meio aquático, caso a substância seja, por exemplo, altamente insolúvel 
na água ou pouco susceptível de atravessar membranas biológicas;
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.2. Degradação

9.2.1. Biótica

9.2.1.1. Elevada biodegradabilidade 9.2.1.1. Estudo não exigido se a substância for inorgânica.

Devem ser fornecidas quaisquer outras informações físico-químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas relevantes eventualmente disponíveis.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 1
ANEXO VIII DG C I PT

ANEXO VIII

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES NORMALMENTE EXIGIDAS NO CASO DAS 

SUBSTÂNCIAS FABRICADAS OU IMPORTADAS EM QUANTIDADE IGUAL OU 

SUPERIOR A DEZ TONELADAS

A coluna 1 do presente anexo define as informações-padrão exigidas no caso das substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidade igual ou superior a 10 toneladas, em conformidade com a 
alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º. As informações requeridas na coluna 1 do presente 
anexo suplementam, portanto, as requeridas na coluna 1 do Anexo VII. Qualquer outra informação 
relevante físico-química, toxicológica e ecotoxicológica deve ser fornecida. A coluna 2 do presente 
anexo especifica as regras de acordo com as quais as informações-padrão exigidas poderão ser 
omitidas, substituídas por outras informações, fornecidas noutro estádio do processo ou adaptadas 
de alguma outra forma. Se se verificarem as condições estabelecidas na coluna 2 do presente 
anexo para as adaptações, o registante referirá claramente esse facto, e as razões de cada adaptação, 
nas rubricas adequadas do dossiê de registo.

Além destas regras específicas, os registantes poderão adaptar as informações-padrão exigidas 
constantes da coluna 1 do presente anexo em conformidade com as regras gerais do Anexo XI. 
Também nesses casos, o registante referirá claramente as razões de qualquer decisão de adaptação 
das informações-padrão exigidas, nas rubricas adequadas do dossiê de registo, com remissão para 
a(s) regra(s) específica(s) apropriada(s) da coluna 2 ou do Anexo XI1.

  

1 Nota: aplicam-se igualmente as condições relativas à não-exigência de determinados ensaios 
que não se encontrem repetidas na coluna 2.
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Só serão realizados novos ensaios para determinar as propriedades indicadas no presente 
anexo depois de uma avaliação de todos os dados disponíveis: dados in vitro, in vivo, dados 
humanos históricos, dados de modelos (Q)SAR válidos e de substâncias estruturalmente 
relacionadas (método comparativo por interpolação). Devem ser evitados os ensaios in vivo com 
substâncias corrosivas a concentrações/doses que provoquem corrosão. Antes de se proceder aos 
ensaios, deverão ser consultadas, além do presente anexo, outras orientações em matéria de 
estratégias de ensaios.

Se, em relação a determinados parâmetros, não forem fornecidas informações por razões diversas 
das referidas na coluna 2 do presente anexo ou no Anexo XI, tal deverá ser claramente referido e 
justificado.
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8. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.1. Irritação da pele

8.1.1. Irritação da pele in vivo 8.1.1. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância for classificada como corrosiva da pele ou irritante da pele; ou

– se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); ou

– se a substância for inflamável em contacto com o ar, à temperatura ambiente; ou

– se a substância for muito tóxica em contacto com a pele;

– se o estudo de toxicidade aguda por via dérmica não revelar irritação da pele até à dose-
-limite (2000 mg/kg de massa corporal).
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.2. Irritação ocular

8.2.1. Irritação ocular in vivo 8.2.1. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância for classificada como irritante ocular com risco de lesões oculares graves; 
ou

– se a substância for classificada como corrosiva da pele, desde que o registante a 
classifique como irritante ocular; ou

– se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5);

– se a substância for inflamável em contacto com o ar, à temperatura ambiente.

8.4. Mutagenicidade

8.4.2. Estudo in vitro de citogenicidade em células de 
mamíferos

8.4.2. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se se dispuser de dados adequados de ensaios in vivo de citogenicidade; ou

– se a substância for comprovadamente cancerígena das categorias 1 ou 2 ou 
mutagénica das categorias 1, 2 ou 3.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.4.3. Estudo in vitro de mutação genética em células de 
mamíferos, em caso de resultados negativos nos 
pontos 8.4.1 do Anexo VII e 8.4.2 do Anexo VIII

8.4.3. Estudo não exigido se se dispuser de dados adequados de um ensaio fiável in vivo de 
mutação genética em mamíferos.

8.4. Se algum dos estudos de mutagenicidade dos Anexos V ou VI der resultado positivo, 
deve ponderar-se a realização de estudos in vivo apropriados de mutagenicidade.

8.5. Toxicidade aguda 8.5 Estudo(s) geralmente não exigido(s) nos seguintes casos:

– se a substância for classificada como corrosiva da pele.

Além da via oral (ponto 8.5.1), no caso das substâncias que não sejam gases, as informações 
referidas nos pontos 8.5.2 a 8.5.3 devem ser fornecidas em relação a, pelo menos, mais uma 
via. A escolha da segunda via dependerá da natureza da substância e da via provável de 
exposição humana. Caso só haja uma via de exposição, só será necessário fornecer 
informações em relação a essa via.

8.5.2. Por inalação 8.5.2. A via por inalação será a via de ensaio apropriada se a exposição humana por 
inalação for provável, tendo em conta a pressão de vapor da substância e/ou a 
possibilidade de exposição a aerossóis, partículas ou gotículas de dimensões inaláveis.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.5.3. Por via dérmica 8.5.3. A via dérmica será a via de ensaio apropriada se:

1) For improvável a inalação da substância; e

2) For provável o contacto com a pele durante a produção e/ou a utilização; e

3) As propriedades físico-químicas apontarem para uma taxa significativa de absorção 
através da pele.

8.6. Toxicidade por dose repetida

8.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo (28 dias) por dose 
repetida, numa espécie, em machos e fêmeas, pela 
via de administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana.

8.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo (28 dias) não exigido nos seguintes casos:

– se existir um estudo fiável de toxicidade sub-crónica (90 dias) ou crónica, no qual tenham 
sido utilizadas uma espécie, uma dosagem, um solvente e uma via de administração 
apropriadas; ou

– se a substância sofrer desintegração imediata e existirem dados suficientes sobre os 
produtos de dissociação; ou

– se puder ser excluída qualquer exposição humana relevante em conformidade com o 
ponto 3 do Anexo XI.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

A via apropriada será escolhida da seguinte forma:

A via dérmica será a via de ensaio apropriada se:

1) For improvável a inalação da substância; e

2) For provável o contacto com a pele durante a produção e/ou a utilização; e

3) As propriedades físico-químicas e toxicológicas apontarem para uma taxa 
significativa de absorção através da pele.

A via por inalação será a via de ensaio apropriada se a exposição humana por inalação for 
provável, tendo em conta a pressão de vapor da substância e/ou a possibilidade de exposição 
a aerossóis, partículas ou gotículas de dimensões inaláveis. 
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

O registante proporá o estudo de toxicidade sub-crónica (90 dias) (ponto 8.6.2 do Anexo IX) 
nos seguintes casos:

– se a frequência e a duração da exposição humana indicarem ser apropriado um estudo 
relativo a um período mais longo e se se verificar uma das seguintes condições:

– outros dados disponíveis apontarem para a possibilidade de a substância ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser detectada num estudo de toxicidade a curto 
prazo; ou

– estudos toxicocinéticos adequadamente concebidos revelarem a acumulação da 
substância ou de metabolitos da mesma em certos tecidos ou órgãos, que possivelmente 
não seria detectada num estudo de toxicidade a curto prazo, mas que seria susceptível de 
produzir efeitos adversos após exposição prolongada.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

O registante proporá outros estudos, que também poderão ser solicitados pela Agência em 
conformidade com os artigos 39.º ou 40.º, nos seguintes casos:

– se não tiver sido possível identificar um NOAEL no estudo a 28 ou a 90 dias, excepto se 
tal se dever à inexistência de efeitos tóxicos adversos; ou

– em caso de toxicidade particularmente preocupante (nomeadamente com efeitos 
graves/muito graves); ou

– se houver indicações de um efeito que não possa ser adequadamente caracterizado, em 
termos toxicológicos e/ou de risco, com base nos elementos disponíveis. Nesses casos, 
poderá ser mais apropriado efectuar estudos toxicológicos específicos, concebidos para a 
investigação dos efeitos em causa (por exemplo, estudos de imunotoxicidade ou de 
neurotoxicidade); ou

– se a via de exposição utilizada no estudo inicial por dose repetida tiver sido inadequada, 
relativamente à via prevista de exposição humana, e não puder ser feita uma 
extrapolação de via para via; ou

– em caso de especial preocupação ligada à exposição (por exemplo, utilização em produtos 
de consumo conducente a níveis de exposição próximos das doses para as quais sejam de 
esperar efeitos tóxicos nas pessoas); ou

– se, no estudo a 28 ou a 90 dias, não tiverem sido detectados efeitos revelados por 
substâncias claramente relacionadas, ao nível da estrutura molecular, com a substância 
em estudo.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 10
ANEXO VIII DG C I PT

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.7. Efeitos tóxicos na reprodução 8.7.1 Estudo não exigido nos seguintes casos: 

– se a substância for reconhecidamente cancerígena genotóxica e tiverem sido postas em 
prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente mutagénica para as células germinais e tiverem 
sido postas em prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

– se puder ser excluída qualquer exposição humana relevante em conformidade com o 
ponto 3 do Anexo XI; ou

– se tiver sido realizado um estudo de efeitos tóxicos no desenvolvimento pré-natal 
(ponto 8.7.2 do presente anexo) ou um estudo de efeitos tóxicos na reprodução em duas 
gerações (ponto 8.7.3 do presente anexo).

Se uma substância tiver efeitos nocivos conhecidos sobre a fertilidade, cumprindo os 
critérios de classificação como Repr. Cat. 1 ou 2: R60, e se os dados disponíveis bastarem 
para uma avaliação segura dos riscos, não serão necessários mais ensaios sobre a fertilidade. 
Contudo, continuarão a ter de ser tidos em conta os ensaios sobre os efeitos tóxicos no 
desenvolvimento.

Se uma substância tiver efeitos nocivos conhecidos sobre os efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, cumprindo os critérios de classificação como Repr. Cat. 1 ou 2: R61, e se 
os dados disponíveis bastarem para uma avaliação segura dos riscos, não serão necessários 
mais ensaios sobre os efeitos tóxicos no desenvolvimento. Contudo, continuarão a ter de ser 
tidos em conta ensaios sobre os efeitos na fertilidade.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.7.1. Despistagem de efeitos tóxicos na reprodução/no 
desenvolvimento, numa espécie (OCDE 421 ou 422), 
caso as informações disponíveis sobre substâncias 
estruturalmente relacionadas, as estimativas (Q)SAR 
e métodos in vitro não apontarem para a 
possibilidade de a substância ser tóxica para o 
desenvolvimento.

Nos casos em que haja preocupações legítimas quanto a potenciais efeitos adversos sobre a 
fertilidade ou o desenvolvimento, o registante poderá propor um estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento (Anexo XI, ponto 8.7.2) ou um estudo de efeitos tóxicos sobre a reprodução 
em duas gerações (Anexo IX, ponto 8.7.3) em vez do estudo de despistagem (6.7.1).

8.8 Toxicocinética

8.8.1. Avaliação do comportamento toxicocinético da 
substância, tanto quanto possa ser determinado a 
partir das informações relevantes disponíveis
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9. INFORMAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.1.3. Ensaio da toxicidade a curto prazo em peixes: O 
registante poderá ponderar a possibilidade de 
efectuar ensaios de toxicidade a longo prazo, em 
lugar de ensaios de toxicidade a curto prazo. 

9.1.3. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se houver factores atenuantes que indiquem ser improvável a toxicidade em meio 
aquático, caso a substância seja, por exemplo, altamente insolúvel na água ou se a 
substância for pouco susceptível de atravessar membranas biológicas; ou

– se existir um estudo de toxicidade em meio aquático a longo prazo em peixes.

Se a avaliação de segurança química em conformidade com o Anexo I apontar para a 
necessidade de investigar mais profundamente os efeitos nos organismos aquáticos, deve 
ponderar-se a realização de ensaios de toxicidade em meio aquático a longo prazo nos 
moldes indicados no Anexo IX. A escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) dependerá dos 
resultados da avaliação de segurança química.

Se a substância for pouco hidrossolúvel, deve ponderar-se a realização do estudo de 
toxicidade em meio aquático a longo prazo em peixes (ponto 9.1.6 do Anexo X).
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.1.4. Ensaio de inibição respiratória em lamas activadas 9.1.4. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se não houver emissões para uma estação de tratamento de águas residuais; ou

– se houver factores atenuantes que indiquem ser improvável a toxicidade para os 
microrganismos, caso a substância seja, por exemplo, altamente insolúvel na água; ou

– se se determinar que a substância é facilmente biodegradável e as concentrações 
utilizadas nos ensaios se situarem na gama de concentrações que é de esperar nos afluxos 
às estações de tratamento de águas residuais.

Se, dos dados disponíveis, resultar ser provável que a substância seja um inibidor do 
crescimento microbiano ou da função microbiana, em especial em bactérias nitrificantes, o 
estudo pode ser substituído por um ensaio de inibição da nitrificação.

9.2. Degradação 9.2. Se a avaliação de segurança química em conformidade com o Anexo I apontar para 
a necessidade de investigar mais profundamente a degradação da substância, será 
ponderada a realização de outros ensaios de degradação. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da avaliação de segurança química.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.2.2. Abiótica

9.2.2.1. Hidrólise em função do pH.

9.2.2.1. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância for facilmente biodegradável; ou

– se a substância for altamente insolúvel na água.

9.3. Destino ambiental e comportamento no ambiente

9.3.1. Despistagem da adsorção/dessorção 9.3.1. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se, com base nas propriedades físico-químicas, for de esperar que a substância tenha um 
baixo potencial de adsorção (por exemplo, se a substância tiver um baixo coeficiente de 
partição octanol-água); ou

– se a substância e os seus produtos de degradação relevantes se decompuserem 
rapidamente.
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ANEXO IX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS NORMALMENTE EXIGIDAS NO CASO DAS 

SUBSTÂNCIAS FABRICADAS OU IMPORTADAS EM QUANTIDADE IGUAL OU 

SUPERIOR A CEM TONELADAS

Ao nível deste anexo, caberá ao registante apresentar uma proposta e um calendário para a 
satisfação dos requisitos de informação nele exigidos, em conformidade com a alínea d) do n.º 1 do 
artigo 12.º.

A coluna 1 do presente anexo define as informações-padrão exigidas no caso das substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidade igual ou superior a 100 toneladas, em conformidade com a 
alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º. As informações requeridas na coluna 1 do presente 
anexo suplementam, portanto, as requeridas na coluna 1 dos Anexos VII e VIII. Devem ser 
fornecidas quaisquer outras informações físico-químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas 
relevantes eventualmente disponíveis. A coluna 2 do presente anexo especifica as regras de acordo 
com as quais o registante pode propor a omissão de informações-padrão exigidas, a substituição das 
mesmas por outras informações, o seu fornecimento num estádio ulterior do processo ou alguma 
outra forma de adaptação dessas informações. Se se verificarem as condições estabelecidas na 
coluna 2 do presente anexo para a proposta de adaptações, o registante referirá claramente esse 
facto, e as razões da proposta de cada adaptação, nas rubricas adequadas do dossiê de registo.

Além destas regras específicas, os registantes poderão propor a adaptação das informações-padrão 
exigidas constantes da coluna 1 do presente anexo em conformidade com as regras gerais do 
Anexo XI. Também nesses casos, o registante referirá claramente as razões de qualquer decisão de 
proposta de adaptação das informações-padrão exigidas, nas rubricas adequadas do dossiê de 
registo, com remissão para a(s) regra(s) específica(s) apropriada(s) da coluna 2 ou dos Anexos IX 
ou XI1.

  

1 Nota: aplicam-se igualmente as condições relativas à não-exigência de determinados ensaios 
realizados de acordo com os métodos previstos num regulamento da Comissão, tal como 
estabelecido no n.º 2 do artigo 13.º, que não se encontrem repetidas na coluna 2.
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Só serão realizados novos ensaios para determinar as propriedades indicadas no presente 
anexo depois de uma avaliação de todos os dados disponíveis: dados in vitro, in vivo, dados 
humanos históricos, dados de modelos (Q)SAR válidos e de substâncias estruturalmente 
relacionadas (método comparativo por interpolação). Devem ser evitados os ensaios in vivo com 
substâncias corrosivas a concentrações/doses que provoquem corrosão. Antes de se proceder aos 
ensaios, deverão ser consultadas, além do presente anexo, outras orientações em matéria de 
estratégias de ensaios.

Se, em relação a determinados parâmetros, for proposto não serem fornecidas informações por 
razões diversas das referidas na coluna 2 do presente anexo ou no Anexo XI, tal deverá ser 
claramente referido e justificado.
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7. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA SUBSTÂNCIA

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

7.15. Estabilidade em solventes orgânicos e identidade dos 
produtos de degradação relevantes

Só exigido se a estabilidade da substância for 
considerada crítica.

7.15. Estudo não exigido se a substância for inorgânica.

7.16. Constante de dissociação 7.16. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância for hidroliticamente instável (semi-vida inferior a 12 horas) ou 
facilmente oxidável na água; ou

– se for cientificamente impossível realizar o ensaio, nomeadamente por o método 
de análise não ser suficientemente sensível.

7.17. Viscosidade



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 4
ANEXO IX DG C I PT

8. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.4. Se algum dos estudos in vitro de genotoxicidade dos Anexos VII ou VIII der 
resultado positivo e não se dispuser ainda de resultados de estudos in vivo, o 
registante proporá um estudo in vivo apropriado de genotoxicidade em células 
somáticas.

Se algum estudo in vivo em células somáticas der resultado positivo, a 
mutagenicidade potencial para as células germinais deverá ser avaliada com 
base em todos os dados disponíveis, incluindo os dados toxicocinéticos. Se não 
for possível chegar a conclusões claras quanto à mutagenicidade para as 
células germinais, ponderar-se-á a realização de investigações suplementares.

8.6. Toxicidade por dose repetida

8.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo (28 dias) por dose 
repetida, numa espécie, em machos e fêmeas, pela 
via de administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, excepto 
se já tiver sido incluído no âmbito do prescrito no
Anexo VIII ou se forem propostos ensaios de acordo 
com o ponto 8.6.2. do presente anexo Neste caso, não 
se aplica o ponto 3 do Anexo XI.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.6.2. Estudo de toxicidade sub-crónica (90 dias), numa 
espécie, em roedores, em machos e fêmeas, pela via 
de administração mais apropriada, tendo em conta a 
via provável de exposição humana.

8.6.2. Estudo de toxicidade sub-crónica (90 dias) não exigido nos seguintes casos:

– se existir um estudo fiável de toxicidade a curto prazo (28 dias) que revele 
efeitos tóxicos graves, de acordo com os critérios de classificação da substância 
com a frase R48, e cujo NOAEL a 28 dias possa ser objecto de uma 
extrapolação para o NOAEL a 90 dias, para a mesma via de exposição, por 
aplicação de um factor de incerteza adequado; ou

– se existir um estudo fiável de toxicidade crónica, no qual tenham sido 
utilizadas uma espécie e uma via de administração apropriadas; ou

– se a substância sofrer desintegração imediata e existirem dados suficientes 
sobre os produtos de dissociação (tanto no que diz respeito aos efeitos 
sistémicos como aos efeitos na zona de absorção); ou

– se a substância não for reactiva, for insolúvel e não for inalável e não for 
comprovada a existência de absorção e toxicidade num ensaio ao limite 
a 28 dias, em especial se tal estiver associado a uma exposição humana 
limitada.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

A via apropriada será escolhida da seguinte forma:

A via dérmica será a via de ensaio apropriada se:

1) For provável o contacto com a pele durante a produção e/ou a utilização; e

2) As propriedades físico-químicas apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e

3) Se se verificar uma das seguintes condições:

– for observada toxicidade no ensaio de toxicidade aguda por via dérmica a 
doses mais baixas do que no ensaio de toxicidade por via oral; ou

– forem observados efeitos sistémicos ou outros indícios de absorção em estudos 
de irritação da pele e/ou ocular; ou

– houver indicações, em ensaios in vitro, de absorção significativa por via 
dérmica; ou

– for conhecida a penetração ou toxicidade significativa por via dérmica de 
substâncias estruturalmente relacionadas.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

A via por inalação será a via de ensaio apropriada se:

– a exposição humana por inalação for provável, tendo em conta a pressão de 
vapor da substância e/ou a possibilidade de exposição a aerossóis, partículas 
ou gotículas de dimensões inaláveis.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

O registante proporá outros estudos, que também poderão ser solicitados pela 
Agência em conformidade com os artigos 39.º ou 40.º, nos seguintes casos:

– se não tiver sido possível identificar um NOAEL no estudo a 90 dias, excepto se tal 
se dever à inexistência de efeitos adversos tóxicos; ou

– em caso de toxicidade particularmente preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou

– se houver indicações de um efeito que não possa ser adequadamente caracterizado, 
em termos toxicológicos e/ou de risco, com base nos elementos disponíveis. Nesses 
casos, poderá ser mais apropriado efectuar estudos toxicológicos específicos, 
concebidos para a investigação dos efeitos em causa (por exemplo, estudos de 
imunotoxicidade ou de neurotoxicidade); ou

– em caso de especial preocupação ligada à exposição (por exemplo, utilização em 
produtos de consumo conducente a níveis de exposição próximos das doses para as 
quais sejam de esperar efeitos tóxicos nas pessoas).
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.7. Efeitos tóxicos na reprodução 8.7. Estudos não exigidos nos seguintes casos:

– se a substância for reconhecidamente cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

– se a substância tiver uma actividade toxicológica baixa (não tendo havido 
sinais de toxicidade em nenhum dos ensaios disponíveis), puder ser provada, a 
partir de dados toxicocinéticos, a inexistência de absorção sistémica por vias 
relevantes de exposição (por exemplo, concentrações no plasma/no sangue 
abaixo do limite de detecção de um método sensível e ausência da substância e 
seus metabolitos na urina, na bílis ou no ar expirado) e não existir exposição 
humana, ou esta não for significativa.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

Se uma substância tiver efeitos nocivos conhecidos sobre a fertilidade, 
cumprindo os critérios de classificação como Repr. Cat. 1 ou 2: R60, e se os 
dados disponíveis bastarem para uma avaliação segura dos riscos, não serão 
necessários mais ensaios sobre a fertilidade. Contudo, continuarão a ter de ser 
tidos em conta os ensaios sobre os efeitos tóxicos no desenvolvimento.

Se uma substância tiver efeitos nocivos conhecidos sobre os efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, cumprindo os critérios de classificação como Repr. Cat. 1
ou 2: R61, e se os dados disponíveis bastarem para uma avaliação segura dos 
riscos, não serão necessários mais ensaios sobre os efeitos tóxicos no 
desenvolvimento. Contudo, continuarão a ter de ser tidos em conta ensaios 
sobre os efeitos na fertilidade.

8.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no desenvolvimento 
prénatal, pela via de administração mais apropriada, 
tendo em conta a via provável de exposição humana 
(B 31 do regulamento da Comissão sobre métodos de 
ensaio, tal como previsto no n.º 2 do artigo 13.º ou 
OCDE 414).

8.7.2. O estudo será inicialmente realizado numa espécie. A decisão sobre a 
necessidade de ser efectuado, a este nível de tonelagem ou ao nível 
imediatamente superior, um estudo numa segunda espécie basear-se-á nos 
resultados do primeiro ensaio e em todos os outros dados relevantes 
disponíveis.

8.7.3. Estudo de efeitos tóxicos na reprodução em duas 
gerações, numa espécie, em machos e fêmeas, pela 
via de administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, se o 
estudo a 28 ou a 90 dias apontar para efeitos 
adversos em tecidos ou órgãos reprodutores.

8.7.3. O estudo será inicialmente realizado numa espécie. A decisão sobre a 
necessidade de ser efectuado, a este nível de tonelagem ou ao nível 
imediatamente superior, um estudo numa segunda espécie basear-se-á nos 
resultados do primeiro ensaio e em todos os outros dados relevantes 
disponíveis.
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9. INFORMAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.1. Toxicidade em meio aquático 9.1. Se a avaliação de segurança química em conformidade com o Anexo I apontar 
para a necessidade de investigar mais profundamente os efeitos nos 
organismos aquáticos, o registante proporá um ensaio de toxicidade a longo 
prazo. A escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) dependerá dos resultados da 
avaliação de segurança química.

9.1.5. Ensaio de toxicidade a longo prazo em invertebrados 
(de preferência do género Daphnia), excepto se já tiver 
sido incluído nos requisitos do Anexo VII.

9.1.6. Ensaio de toxicidade a longo prazo em peixes, excepto 
se já tiver sido incluído nos requisitos do Anexo VII.

Devem ser facultadas as informações previstas num dos 
pontos 9.1.6.1, 9.1.6.2 ou 9.1.6.3.

9.1.6.1 Ensaio de toxicidade em peixes, na primeira fase de 
vida (FELS)

9.1.6.2 Ensaio de toxicidade a curto prazo em peixes, na fase 
embrionária e recém-nascidos

9.1.6.3 Teste de crescimento em peixes juvenis

9.2. Degradação 9.2. Se a avaliação de segurança química em conformidade com o Anexo I apontar 
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

para a necessidade de investigar mais profundamente a degradação da 
substância e dos seus produtos de degradação, o registante proporá outros 
ensaios de degradação biótica. A escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) 
dependerá dos resultados da avaliação de segurança química e poderá incluir 
ensaios de simulação em meio adequado (p. ex. água, sedimentos ou solo).

9.2.1. Biótica

9.2.1.2. Ensaio de simulação da degradação final em águas de 
superfície

9.2.1.2. Estudo não exigido nos seguintes casos:

se a substância for altamente insolúvel na água;

– se a substância for facilmente biodegradável.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.2.1.3. Ensaio de simulação no solo (no caso das substâncias 
com elevado potencial de adsorção ao solo)

9.2.1.3. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância for facilmente biodegradável; ou

– se for improvável a exposição directa e indirecta do solo.

9.2.1.4. Ensaio de simulação em sedimentos (no caso das 
substâncias com elevado potencial de adsorção aos 
sedimentos)

9.2.1.4. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância for facilmente biodegradável; ou

– se for improvável a exposição directa e indirecta dos sedimentos.

9.2.3. Identificação dos produtos de degradação 9.2.3. Excepto se a substância for facilmente biodegradável.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.3. Destino ambiental e comportamento no ambiente

9.3.2. Bioacumulação em espécies aquáticas, de preferência 
de peixes

9.3.2. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância tiver um baixo potencial de bioacumulação (p. ex. um log Koctanol-

água < 3) e/ou um baixo potencial para atravessar membranas biológicas; ou

– se for improvável a exposição directa ou indirecta do compartimento aquático.

9.3.3. Outras informações sobre adsorção/dessorção, em 
função dos resultados do estudo requerido no 
Anexo VII

9.3.3. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se, com base nas propriedades físico-químicas, for de esperar que a substância 
tenha um baixo potencial de adsorção (por exemplo, se a substância tiver um baixo 
coeficiente de partição octanol-água); ou

– se a substância e os seus produtos de degradação relevantes se decompuserem 
rapidamente.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.4. Efeitos nos organismos terrestres 9.4. Estudos não exigidos se for improvável a exposição directa e indirecta do 
compartimento solo.

Na falta de dados de toxicidade para os organismos do solo, a exposição desses 
organismos poderá ser avaliada pelo método da partição no equilíbrio. A 
escolha dos ensaios apropriados dependerá dos resultados da avaliação de 
segurança química.

O registante ponderará a possibilidade de efectuar ensaios de toxicidade a 
longo prazo, em lugar de ensaios de toxicidade a curto prazo, nomeadamente 
no caso das substâncias com elevado potencial de adsorção ao solo ou muito 
persistentes.

9.4.1. Toxicidade a curto prazo em invertebrados

9.4.2. Efeitos nos microrganismos do solo

9.4.3. Toxicidade a curto prazo em plantas
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10. MÉTODOS DE DETECÇÃO E ANÁLISE

Se tal for solicitado, será fornecida uma descrição dos métodos analíticos para os compartimentos ambientais que tiverem sido estudados pelo método 

analítico em causa. Se os métodos analíticos não estiverem disponíveis, tal deve ser justificado.
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ANEXO X

INFORMAÇÕES ADICIONAIS NORMALMENTE EXIGIDAS NO CASO DAS 

SUBSTÂNCIAS FABRICADAS OU IMPORTADAS EM QUANTIDADE IGUAL OU 

SUPERIOR A MIL TONELADAS

Ao nível deste anexo, caberá ao registante apresentar uma proposta e um calendário para a 
satisfação dos requisitos de informação nele exigidos, em conformidade com a alínea e) do n.º 1 do 
artigo 12.º.

A coluna 1 do presente anexo define as informações-padrão exigidas no caso das substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidade igual ou superior a 1 000 toneladas, em conformidade com 
a alínea e) do n.º 1 do artigo 12.º. As informações requeridas na coluna 1 do presente 
anexo suplementam, portanto, as requeridas na coluna 1 dos Anexos VII, VIII e IX. Devem ser 
fornecidas quaisquer outras informações físico-químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas 
relevantes eventualmente disponíveis. A coluna 2 do presente anexo especifica as regras de acordo 
com as quais o registante pode propor a omissão de informações-padrão exigidas, a substituição das 
mesmas por outras informações, o seu fornecimento num estádio ulterior do processo ou alguma 
outra forma de adaptação dessas informações. Se se verificarem as condições estabelecidas na 
coluna 2 do presente anexo para a proposta de adaptações, o registante referirá claramente esse 
facto, e as razões da proposta de cada adaptação, nas rubricas adequadas do dossiê de registo.

Além destas regras específicas, os registantes poderão propor a adaptação das informações-padrão 
exigidas constantes da coluna 1 do presente anexo em conformidade com as regras gerais do 
Anexo XI. Também nesses casos, o registante referirá claramente as razões de qualquer decisão de 
proposta de adaptação das informações-padrão exigidas, nas rubricas adequadas do dossiê de 
registo, com remissão para a(s) regra(s) específica(s) apropriada(s) da coluna 2 ou dos Anexo XI1.

  

1 Nota: aplicam-se igualmente as condições relativas à não-exigência de determinados ensaios 
realizados de acordo com os métodos previstos num regulamento da Comissão, tal como 
estabelecido no n.º 2 do artigo 13.º, que não se encontrem repetidas na coluna 2.
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Só serão realizados novos ensaios para determinar as propriedades indicadas no presente 
anexo depois de uma avaliação de todos os dados disponíveis: dados in vitro, in vivo, dados 
humanos históricos, dados de modelos (Q)SAR válidos e de substâncias estruturalmente 
relacionadas (método comparativo por interpolação). Devem ser evitados os ensaios in vivo com 
substâncias corrosivas a concentrações/doses que provoquem corrosão. Antes de se proceder aos 
ensaios, deverão ser consultadas, além do presente anexo, outras orientações em matéria de 
estratégias de ensaios.

Se, em relação a determinados parâmetros, for proposto não serem fornecidas informações por 
razões diversas das referidas na coluna 2 do presente anexo ou no Anexo XI, tal deverá ser 
claramente referido e justificado.
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8. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.4. Se algum dos estudos in vitro de genotoxicidade dos Anexos VII ou VIII der 
resultado positivo, poderá ser necessário um segundo ensaio in vivo em células 
somáticas, em função da qualidade e pertinência de todos os dados disponíveis.

Se algum estudo in vivo em células somáticas der resultado positivo, a 
mutagenicidade potencial para as células germinais deverá ser avaliada com base 
em todos os dados disponíveis, incluindo os dados toxicocinéticos. Se não for possível 
chegar a conclusões claras quanto à mutagenicidade para as células germinais, 
ponderar-se-á a realização de investigações suplementares.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.6.3. Se a frequência e a duração da exposição humana indicarem ser apropriado um 
estudo relativo a um período mais longo e se verificar uma das condições seguintes, 
o registante poderá propor um estudo de toxicidade a longo prazo por dose repetida
(período igual ou superior a doze meses), que também poderá ser solicitado pela 
Agência em conformidade com os artigos 39.º ou 40.º.

– se, no estudo a 28 ou a 90 dias, tiverem sido observados efeitos tóxicos graves ou muito 
graves que não possam ser adequadamente caracterizados ou avaliados, em termos 
toxicológicos ou de risco, com base nos elementos disponíveis; ou

– se, no estudo a 28 ou a 90 dias, não tiverem sido detectados efeitos revelados por 
substâncias claramente relacionadas, ao nível da estrutura molecular, com a substância 
em estudo; ou

– se a substância puder ter uma propriedade perigosa que não possa ser detectada num 
estudo a 90 dias.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.6.4. O registante proporá outros estudos, que também poderão ser solicitados pela 
Agência em conformidade com os artigos 39.º ou 40.º, nos seguintes casos:

– em caso de toxicidade particularmente preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou

– se houver indicações de um efeito que não possa ser adequadamente caracterizado e 
avaliado, em termos toxicológicos e/ou de risco, com base nos elementos disponíveis. 
Nesses casos, poderá ser mais apropriado efectuar estudos toxicológicos específicos, 
concebidos para a investigação dos efeitos em causa (por exemplo, estudos de 
imunotoxicidade ou de neurotoxicidade); ou

– em caso de especial preocupação ligada à exposição (por exemplo, utilização em produtos 
de consumo conducente a níveis de exposição próximos das doses para as quais seja 
observada toxicidade).

8.7. Efeitos tóxicos na reprodução 8.7. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância for reconhecidamente cancerígena genotóxica e tiverem sido postas em 
prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente mutagénica para as células germinais e tiverem 
sido postas em prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

– se a substância tiver uma actividade toxicológica baixa (não tendo havido sinais de 
toxicidade em nenhum dos ensaios disponíveis), puder ser provada, a partir de 
dados toxicocinéticos, a inexistência de absorção sistémica por vias relevantes de 
exposição (por exemplo, concentrações no plasma/no sangue abaixo do limite de 
detecção de um método sensível e ausência da substância e seus metabolitos na 
urina, na bílis ou no ar expirado) e não existir exposição humana, ou esta não for 
significativa.

Se uma substância tiver efeitos nocivos conhecidos sobre a fertilidade, cumprindo os 
critérios de classificação como Repr. Cat. 1 ou 2: R60, e se os dados disponíveis bastarem 
para uma avaliação segura dos riscos, não serão necessários mais ensaios sobre a 
fertilidade. Contudo, continuarão a ter de ser tidos em conta os ensaios sobre os efeitos 
tóxicos no desenvolvimento.
Se uma substância tiver efeitos nocivos conhecidos sobre os efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, cumprindo os critérios de classificação como Repr. Cat. 1 ou 2: R61, e 
se os dados disponíveis bastarem para uma avaliação segura dos riscos, não serão 
necessários mais ensaios sobre os efeitos tóxicos no desenvolvimento. Contudo, 
continuarão a ter de ser tidos em conta ensaios sobre os efeitos na fertilidade.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no desenvolvimento, pela 
via de administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana (B, ou 
OCDE 414).

8.7.3. Estudo de efeitos tóxicos na reprodução em duas
gerações, numa espécie, em machos e fêmeas, pela 
via de administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, excepto 
se já tiver sido incluído nos requisitos do Anexo IX.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

8.9.1 Estudo de carcinogenicidade 8.9.1 O registante poderá propor um estudo de carcinogenicidade, que também poderá 
ser solicitado pela Agência em conformidade com os artigos 39.º ou 40.º, nos 
seguintes casos:

– se a substância tiver uma utilização dispersiva generalizada ou existirem provas de 
exposição humana frequente ou a longo prazo; e

– se a substância for classificada como mutagénica da categoria 3 ou existirem provas, 
do(s) estudo(s) de dose repetida, de que é capaz de induzir hiperplasias e/ou lesões pré-
-neoplásicas.

Se a substância for classificada como mutagénica das categorias 1 ou 2, será de presumir 
por defeito que é provável um mecanismo genotóxico de carcinogenicidade. Nestes casos, 
não será normalmente exigido um ensaio de carcinogenicidade.
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9. INFORMAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA

COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.2. Degradação 9.2. Se a avaliação de segurança química em conformidade com o Anexo I apontar para a 
necessidade de investigar mais profundamente a degradação da substância e dos seus 
produtos de degradação, serão propostos outros ensaios de degradação biótica. A 
escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) dependerá dos resultados da avaliação de 
segurança química, mas poderá incluir ensaios de simulação em meio adequado (p. 
ex. água, sedimentos ou solo).

9.2.1. Biótica

9.3. Destino ambiental e comportamento no ambiente

9.3.4. Outras informações sobre o destino ambiental e 
comportamento no ambiente da substância e/ou dos 
produtos de degradação

9.3.4. Se a avaliação de segurança química em conformidade com o Anexo I apontar para a 
necessidade de investigar mais profundamente o destino e comportamento da 
substância, o registante proporá outros ensaios, que também poderão ser solicitados 
pela Agência em conformidade com os artigos 39.º ou 40.º. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da avaliação de segurança química.
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COLUNA 1

INFORMAÇÕES-PADRÃO EXIGIDAS

COLUNA 2

REGRAS ESPECÍFICAS DE ADAPTAÇÃO DA COLUNA 1

9.4. Efeitos nos organismos terrestres 9.4. Se os resultados da avaliação de segurança química em conformidade com o Anexo I 
apontarem para a necessidade de investigar mais profundamente os efeitos da 
substância e/ou dos produtos de degradação nos organismos terrestres, o registante 
proporá um ensaio de toxicidade a longo prazo. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da avaliação de segurança química.

Estudos não exigidos se for improvável a exposição directa e indirecta do 
compartimento solo.

9.4.4. Ensaio de toxicidade a longo prazo em 
invertebrados, excepto se já tiver sido incluído nos 
requisitos do Anexo VII.

9.4.6. Ensaio de toxicidade a longo prazo em plantas, 
excepto se já tiver sido incluído nos requisitos do 
Anexo VII.

9.5.1. Toxicidade a longo prazo para organismos dos 
sedimentos

9.5.1. Se os resultados da avaliação de segurança química em conformidade com o Anexo I 
apontarem para a necessidade de investigar mais profundamente os efeitos da 
substância e/ou dos produtos de degradação relevantes nos organismos dos 
sedimentos, o registante proporá um ensaio de toxicidade a longo prazo. A escolha 
do(s) ensaio(s) apropriado(s) dependerá dos resultados da avaliação de segurança 
química.

9.6.1. Toxicidade a longo prazo para as aves ou efeitos 
tóxicos na reprodução das aves

9.6.1. Deverá ser atentamente ponderada a necessidade de realização de ensaios, tendo em 
conta o grande volume de dados sobre mamíferos geralmente disponível para este 
nível de tonelagem.
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10. MÉTODOS DE DETECÇÃO E ANÁLISE

Se tal for solicitado, será fornecida uma descrição dos métodos analíticos para os compartimentos ambientais que tiverem sido estudados pelo método 

analítico em causa. Se os métodos analíticos não estiverem disponíveis, tal deve ser justificado.
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ANEXO XI

REGRAS GERAIS DE ADAPTAÇÃO DO REGIME NORMAL DE ENSAIOS ESTABELECIDO 

NOS ANEXOS VII A X

Os Anexos VII a X estabelecem o regime dos ensaios normalmente exigidos no caso das 
substâncias fabricadas ou importadas em quantidades:

– iguais ou superiores a 1 tonelada, em conformidade com a alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º;

– iguais ou superiores a 10 toneladas, em conformidade com a alínea c) do n.º 1 do 

artigo 12.º;

– iguais ou superiores a 100 toneladas, em conformidade com a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 12.º;

– iguais ou superiores a 1000 toneladas, em conformidade com a alínea e) do n.º 1 do 

artigo 12.º.

Em complemento das regras específicas da coluna 2 dos Anexos VII a X, os registantes podem 
adaptar o regime normal de ensaios em conformidade com as regras gerais definidas no ponto 1 do 
presente anexo. No âmbito da avaliação, as autoridades competentes do Estado-Membro avaliador 
podem avaliar essas adaptações do regime normal de ensaios.

1. ENSAIOS APARENTEMENTE DESNECESSÁRIOS DO PONTO DE VISTA 

CIENTÍFICO

1.1. Utilização de dados já existentes

1.1.1. Dados de propriedades físico-químicas obtidos em experiências não realizadas de acordo 

com as boas práticas de laboratório ou com os métodos de ensaio referidos no n.º 2 do 

artigo 13.º.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 2
ANEXO XI DG C I PT

Os dados serão considerados equivalentes a dados gerados pelos métodos de ensaio 

referidos no n.º 2 do artigo 13.º se as condições seguintes forem satisfeitas:

(1) Adequação aos fins de classificação e rotulagem e/ou de avaliação de riscos;

(2) Fornecimento de documentação suficiente para se avaliar a adequação do estudo; e

(3) Validade dos dados para o parâmetro em investigação e nível aceitável de 

certificação da qualidade na realização do estudo.

1.1.2. Dados sobre a saúde humana e as propriedades ambientais obtidos em experiências não 

realizadas de acordo com as boas práticas de laboratório ou com os métodos de ensaio 

referidos no n.º 2 do artigo 13.º.

Os dados serão considerados equivalentes a dados gerados pelos métodos de ensaio 

referidos no n.º 2 do artigo 13.º se as condições seguintes forem satisfeitas:

(1) Adequação aos fins de classificação e rotulagem e/ou de avaliação de riscos;

(2) Cobertura adequada e fiável dos parâmetros chave cujo estudo seja previsto nos 

métodos de ensaio correspondentes referidos no n.º 2 do artigo 13.º;

(3) Duração da exposição comparável ou superior à dos métodos de ensaio 

correspondentes referidos no n.º 2 do artigo 13.º, se a duração da exposição for um 

parâmetro relevante; e

(4) Fornecimento de documentação adequada e fiável sobre o estudo em causa.
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1.1.3. Dados humanos históricos

Devem ser tidos em conta os dados humanos históricos, como estudos epidemiológicos de 

populações expostas, dados de exposição acidental ou profissional e estudos clínicos.

O valor dos dados relativos a um determinado efeito na saúde humana dependerá, entre 

outras coisas, do tipo de análise, dos parâmetros abrangidos, do grau e especificidade da 

resposta e, consequentemente, da previsibilidade do efeito. Entre os critérios de avaliação 

da adequabilidade dos dados contam-se os seguintes:

(1) Caracterização e selecção correctas do grupo exposto e do grupo de controlo;

(2) Caracterização adequada da exposição;

(3) Suficiência do período de observação da ocorrência de doenças;

(4) Validade do método de observação do efeito;

(5) Ponderação correcta das anomalias e dos factores de confusão; e

(6) Conclusão suportada por uma fiabilidade estatística razoável.

Será sempre necessário fornecer documentação adequada e fiável.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 4
ANEXO XI DG C I PT

1.2. Suficiência de prova

A informação proveniente de diversas fontes independentes, conducente à 

presunção/conclusão de que uma substância tem ou não tem uma determinada propriedade 

perigosa, pode ter peso comprovativo suficiente, apesar de a informação proveniente de 

cada fonte isoladamente ser considerada insuficiente para sustentar tal asserção.

A utilização de métodos de ensaio recentemente desenvolvidos, ainda não incluídos nos 

métodos de ensaio referidos no n.º 2 do artigo 13.º, ou de um método de ensaio 

internacional que a Comissão ou a Agência reconheçam como sendo equivalente, pode 

permitir comprovar suficientemente que a substância tem ou não tem uma determinada 

propriedade perigosa.

Se a presença ou ausência de uma determinada propriedade perigosa estiver 

suficientemente comprovada:

– serão dispensados mais ensaios em vertebrados, relativos a essa propriedade;

– poderão ser dispensados outros ensaios, não efectuados em vertebrados.

Será sempre necessário fornecer documentação adequada e fiável.
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1.3. Modelos qualitativos ou quantitativos da relação estrutura-actividade – (Q)SAR

Os resultados da aplicação de modelos válidos qualitativos ou quantitativos da relação 

estrutura-actividade – (Q)SAR –podem indicar a presença ou ausência de uma determinada 

propriedade perigosa. Podem utilizar-se resultados da aplicação de modelos (Q)SAR, em

lugar de ensaios, se forem satisfeitas as seguintes condições:

– se os resultados provierem da aplicação de um modelo (Q)SAR validado 

cientificamente;

– se a substância se enquadrar no domínio de aplicabilidade do modelo (Q)SAR;

– se os resultados se adequarem aos fins de classificação e rotulagem e/ou de avaliação 

de riscos; e

– se for fornecida documentação adequada e fiável sobre o método aplicado.

A Agência, em colaboração com a Comissão, os Estados-Membros e as partes 

interessadas, elaborará e fornecerá orientações que permitam determinar que modelos 

(Q)SAR satisfazem as referidas condições, apresentando exemplos.

1.4. Métodos in vitro

Os resultados da aplicação de métodos in vitro adequados podem indicar a presença de 

uma determinada propriedade perigosa ou podem ser importantes para a compreensão de 

um mecanismo relevante para a avaliação. Neste contexto, entende-se por "adequado" 

suficientemente bem desenvolvido, de acordo com critérios internacionalmente adoptados 

de desenvolvimento de ensaios – por exemplo, os critérios do Centro Europeu de 

Validação de Métodos Alternativos (ECVAM) – para a entrada de um ensaio no processo 

de pré-validação. Em função do risco potencial, poderá ser necessária confirmação 

imediata, através da realização de ensaios complementares das informações previstas nos 

Anexos VII ou VIII, ou ser proposta a confirmação, através da realização de ensaios 

complementares das informações previstas nos Anexos IX ou X, de acordo com o nível de 

tonelagem.
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Mesmo que os resultados obtidos por esses métodos in vitro não apontem para uma 

determinada propriedade perigosa, o ensaio em causa deverá ser efectuado, de acordo com 

o nível de tonelagem, para confirmar o resultado negativo, excepto se os Anexos VII a X, 

ou as outras regras do Anexo IX, o não exigirem.

Essa confirmação poderá ser dispensada se as seguintes condições forem satisfeitas:

(1) se os resultados provierem da aplicação de um método in vitro validado 

cientificamente por um estudo de validação, de acordo com princípios de validação 

internacionalmente adoptados;

(2) se os resultados se adequarem aos fins de classificação e rotulagem e de avaliação de 

riscos; e

(3) se for fornecida documentação adequada e fiável sobre o método aplicado.

1.5. Grupos de substâncias e métodos comparativos por interpolação

As substâncias cujas propriedades físico-químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas forem 

presumivelmente semelhantes ou que seguirem um padrão regular, devido a semelhanças 

estruturais, poderão ser consideradas um grupo ou uma "categoria" de substâncias. A 

aplicação do conceito de grupo pressupõe que as propriedades físico-químicas, os efeitos 

na saúde humana e o destino ou os efeitos ambientais possam ser previstos, a partir dos 

dados correspondentes a substância(s) de referência do grupo, por interpolação, para outras 

substâncias do grupo (método comparativo por interpolação). Este processo evita que 

tenham de ser ensaiadas todas as substâncias em relação a todos os parâmetros.
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As semelhanças podem ter por base:

(1) Um grupo funcional comum;

(2) A existência de precursores comuns e/ou a previsível ocorrência de produtos de 

degradação comuns por processos físicos ou biológicos, resultando em substâncias 

químicas de estrutura semelhante; ou

(3) Um padrão constante de variação da potência das propriedades na categoria.

Se for aplicado o conceito de grupo, as substâncias serão classificadas e rotuladas na 

mesma base.

Em todos os casos, os resultados deverão:

– adequar-se aos fins de classificação e rotulagem e/ou de avaliação de riscos;

– cobrir de forma adequada e fiável os parâmetros chave previstos no método de ensaio 

correspondente a que se refere o n.º 2 do artigo 13.º;

– cobrir uma duração da exposição comparável ou superior à do método de ensaio 

correspondente a que se refere no n.º 2 do artigo 13.º, se a duração da exposição for 

um parâmetro relevante; e

– ser acompanhados de documentação adequada e fiável sobre o método aplicado.
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2. ENSAIOS TECNICAMENTE IMPOSSÍVEIS DE REALIZAR

Se, devido às propriedades da substância (por exemplo, por não poderem ser utilizadas 

substâncias muito voláteis, muito reactivas ou instáveis, por a mistura da substância com 

água poder provocar incêndios ou explosões ou por não ser possível a radiomarcação da 

substância, necessária em certos estudos), não for tecnicamente possível efectuar um 

determinado estudo, os ensaios relativos ao parâmetro específico poderão ser dispensados. 

Serão sempre respeitadas as orientações constantes dos métodos de ensaio referidos no 

n.º 2 do artigo 13.º nas directrizes para a realização dos ensaios, nomeadamente no tocante 

às limitações técnicas dos métodos.

3. ENSAIOS DE EXPOSIÇÃO ADAPTADOS À SUBSTÂNCIA

3.1 Em função do(s) cenário(is) de exposição definido(s) no relatório de segurança química, 

poderão ser dispensados ensaios previstos nos pontos 8.6 e 8.7 doAnexo VI e nos 

Anexos IX e X.

3.2 Será sempre necessário fornecer documentação e justificação adequadas. A justificação 

basear-se-á numa avaliação da exposição em conformidade com o ponto 5 do Anexo I e 

será coerente com os critérios aprovados nos termos do ponto 3.3, e as condições 

específicas de utilização deverão ser comunicadas através de toda a cadeia de fornecimento 

nos termos dos artigos 31.º ou 32.º.

3.3. Até ...* a Comissão aprovará, nos termos do n.º 3 do artigo 132.º, critérios para a definição 

da noção de justificação adequada a título do ponto 2.

  

* 18 meses a contar da entrada em vigor do presente regulamento.
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ANEXO XII

DISPOSIÇÕES GERAIS PARA A AVALIAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS E ELABORAÇÃO DE 

RELATÓRIOS DE SEGURANÇA QUÍMICA PELOS UTILIZADORES A JUSANTE

Introdução

O objectivo do presente anexo consiste em estabelecer o modo como os utilizadores a jusante 

avaliam e documentam que os riscos decorrentes da(s) substância(s) que utilizam estão controlados 

de forma adequada durante uma utilização não abrangida pela ficha de dados de segurança 

fornecida e de que outros utilizadores a jusante na cadeia de fornecimento podem controlar os riscos 

de forma adequada. A avaliação deverá abranger a totalidade do ciclo de vida da substância a partir 

da sua recepção pelo utilizador a jusante, para sua própria utilização e para as utilizações 

subsequentes identificadas na cadeia de fornecimento. A avaliação deverá abranger a utilização da 

substância isoladamente, bem como incluída numa preparação ou num artigo.

Ao efectuar a avaliação de segurança química de uma substância e elaborar o relatório de segurança

química, o utilizador a jusante deverá atender às informações recebidas do fornecedor da 

substância, em conformidade com os artigos 31.º e 32.º do presente regulamento. Se disponível e 

adequado, a referida avaliação de segurança química, bem como o relatório de segurança química, 

deverão ter em conta e reflectir uma eventual avaliação efectuada ao abrigo da legislação 

comunitária (por exemplo, avaliação de riscos ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 793/93). As 

excepções a esta regra deverão ser justificadas. Poderão também ser tidas em conta avaliações 

efectuadas no âmbito de outros programas internacionais e nacionais.
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O procedimento utilizado pelo utilizador a jusante para a avaliação da segurança da substância e 

elaboração do relatório de segurança química inclui três fases.

Primeira fase: Desenvolvimento de cenários de exposição

O utilizador a jusante deverá desenvolver cenários de exposição para as utilizações não abrangidas 

pelas fichas de dados de segurança que lhe tenham sido fornecidas em conformidade com o ponto 5

do Anexo I.

Segunda fase: Se necessário, aprofundamento da avaliação dos perigos pelo fornecedor

Caso o utilizador a jusante considere adequadas as avaliações de perigo e de PBT especificadas na 

ficha de dados de segurança que lhe tenha sido fornecido, não é necessária qualquer avaliação 

complementar dos perigos, de PBT ou de mPmB. Nestas circunstâncias, o utilizador a jusante 

deverá utilizar as informações pertinentes comunicadas pelo fornecedor para a caracterização dos 

riscos. As informações em causa deverão ser incluídas no relatório de segurança química.

Caso o utilizador a jusante considere inadequadas as avaliações especificadas na ficha de dados de 

segurança que lhe tenha sido fornecido, deverá efectuar as avaliações pertinentes que lhe sejam 

adequadas, em conformidade com os pontos 1 a 4 do Anexo I.

Caso o utilizador a jusante considere que, para a elaboração do seu relatório de segurança química, 

são necessárias informações complementares das apresentadas pelo fornecedor, deverá obter essas 

informações. Se as informações em causa puderem ser obtidas unicamente através de estudos com 

animais vertebrados, o utilizador a jusante deverá apresentar à Agência uma proposta de estratégia 

de ensaio, em conformidade com o artigo 37.º. O referido utilizador deverá especificar os motivos 

que o levam a considerar necessárias essas informações. Na pendência da obtenção dos resultados 

dos estudos complementares, o utilizador a jusante deverá registar no seu relatório de segurança 

química as medidas de gestão dos riscos que tenha aplicado no intuito de gerir os riscos em estudo.

Após a conclusão dos estudos adicionais, o utilizador a jusante deverá rever o relatório de segurança 

química, bem como a sua ficha de dados de segurança, de forma adequada.
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Terceira fase: Caracterização dos riscos

Deverá efectuar-se uma caracterização dos riscos para cada novo cenário de exposição, como 

referido no ponto 6 do Anexo I. A caracterização dos riscos será apresentada na secção pertinente 

do relatório de segurança química e resumida nas(s) secção(ões) pertinente(s) da ficha de dados de 

segurança.

Ao definir um cenário de exposição será necessário partir de pressupostos iniciais quanto às 

condições de funcionamento e às medidas de gestão de riscos. Se os pressupostos iniciais 

resultarem numa caracterização dos riscos que indique uma protecção inadequada da saúde humana 

e do ambiente, será necessário efectuar um processo iterativo, alterando um ou vários factores até 

ser possível demonstrar um controlo adequado. Para tal poderão ser necessárias informações 

complementares sobre o perigo ou sobre a exposição, ou uma alteração adequada do processo, das 

condições de funcionamento ou das medidas de gestão de riscos. Poderá, portanto, recorrer-se a um 

processo iterativo entre, por um lado, a definição e revisão de um cenário de exposição (inicial), que 

inclui a definição e a aplicação de medidas de gestão de riscos, e, por outro, a produção de 

informações complementares para definir o cenário de exposição definitivo. O objectivo da 

produção de informações complementares consiste em permitir uma caracterização dos riscos mais 

precisa, com base numa avaliação do perigo e/ou avaliação da exposição aprofundadas.

O utilizador a jusante deverá elaborar um relatório de segurança química que especifique a sua 

avaliação de segurança química, utilizando as secções 9 e 10 da parte B do formulário estabelecido 

no ponto 7 do Anexo I ou, se necessário, outras secções do referido formulário.

A parte A do relatório de segurança química deverá incluir uma declaração de que as medidas de 

gestão de riscos descritas nos cenários de exposição pertinentes são aplicadas pelo utilizador a 

jusante para as suas próprias utilizações e que as medidas de gestão de riscos descritas nos cenários 

de exposição para as utilizações identificadas são comunicadas aos utilizadores subsequentes na 

cadeia de abastecimento.
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ANEXO XIII

CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS PERSISTENTES, 

BIOACUMULÁVEIS E TÓXICAS, BEM COMO DAS SUBSTÂNCIAS 

MUITO PERSISTENTES E MUITO BIOACUMULÁVEIS

O presente anexo estabelece os critérios de identificação das substâncias:

i) persistentes, bioacumuláveis e tóxicas (substâncias PBT), e

ii) muito persistentes e muito bioacumuláveis (substâncias mPmB).

Uma substância é considerada substância PBT se cumprir os critérios constantes dos pontos 1.1, 1.2 
e 1.3. Uma substância é considerada substância mPmB se cumprir os critérios constantes dos 
pontos 2.1 e 2.2. O presente anexo não é aplicável a substâncias inorgânicas, sendo porém aplicável 
a substâncias organometálicas.

1. Substâncias PBT

Uma substância que cumpre todos os três critérios constantes dos pontos infra é uma 
substância PBT.
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1.1. Persistência

A substância cumpre os critérios para ser considerada persistente (P-) se:

– a sua meia-vida na água do mar exceder 60 dias, ou

– a sua meia-vida na água doce ou de estuários exceder 40 dias, ou

– a sua meia-vida em sedimentos marinhos exceder 180 dias, ou

– a sua meia-vida em sedimentos de água doce ou de estuários exceder 120 dias, ou

– a sua meia-vida no solo exceder 120 dias.

A avaliação da persistência no ambiente deverá basear-se dos dados disponíveis sobre a 
meia-vida, recolhidos em condições adequadas, descritas pelo registante.

1.2. Bioacumulação

A substância cumpre os critérios para ser considerada bioacumulável (B-) se:

– o factor de bioconcentração (BCF) exceder 2000.

A avaliação da bioacumulação deverá basear-se em dados de bioconcentração 
determinados em espécies aquáticas. Podem utilizar-se dados respeitantes a espécies de 
água doce ou a espécies marinhas.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 3
ANEXO XIII DG C I PT

1.3. Toxicidade

A substância cumpre os critérios para ser considerada tóxica (T-) se:

– a sua concentração sem efeitos observados a longo prazo (NOEC) em organismos 

marinhos ou de água doce for inferior a 0,01 mg/l, ou

– for classificada como cancerígena (categoria 1 ou 2), mutagénica (categoria 1 ou 2), 

ou genotóxica (categoria 1, 2, ou 3), ou

– existirem outras provas de toxicidade crónica, expressa nas classificações T, R48, ou 

Xn, R48, em conformidade com a Directiva 67/548/CEE.

2. Substâncias mPmB

Uma substância que cumpre os critérios referidos nos pontos infra é uma substância 
mPmB.

2.1. Persistência

A substância cumpre os critérios para ser considerada muito persistente (mP) se:

– a sua meia-vida na água do mar, na água doce ou na água de estuários 

exceder 60 dias, ou

– a sua meia-vida em sedimentos de água do mar, na água doce ou na água de estuários 

exceder 180 dias, ou

– a sua meia-vida no solo exceder 180 dias.

2.2. Bioacumulação

Uma substância cumpre os critérios para ser considerada muito bioacumulável (mB) se:

– o seu factor de bioconcentração exceder 5000.
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ANEXO XIV

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO
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ANEXO XV

DOSSIÊS

I. INTRODUÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente anexo define princípios gerais para a preparação de dossiês destinados a propor 

e justificar:

– a classificação e a rotulagem harmonizadas de CMR, sensibilizantes respiratórios e 

outros efeitos;

– a identificação de PBT, mPmB ou de substâncias que suscitem preocupações 

equivalentes;

– restrições de fabrico, colocação no mercado ou utilização de uma substância na 

Comunidade.

As partes relevantes do Anexo I serão usadas na metodologia e no formato de qualquer 

dossiê elaborado de acordo com o presente anexo.

Para todos os dossiês serão tidas em conta quaisquer informações relevantes dos dossiês de 

registo e poderão ser usadas outras informações disponíveis. No que respeita às 

informações sobre perigos que não tenham sido previamente apresentadas à Agência, 

deverá ser elaborado e incluído no dossiê um resumo circunstanciado do estudo.
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II. CONTEÚDO DOS DOSSIÊS

1. Dossiê para a classificação e a rotulagem harmonizadas de CMR, sensibilizantes 

respiratórios e outros efeitos

Proposta

A proposta incluirá a identificação da ou das substâncias em causa e a classificação e a 

rotulagem harmonizadas propostas.

Justificação

Será completada e documentada, no formato definido na Parte B do relatório de segurança 

química do Anexo I, uma comparação caso a caso entre as informações disponíveis e os 

critérios estabelecidos na Directiva 67/548/CEE para os CMR, os sensibilizantes 

respiratórios e outros efeitos, de acordo com as partes relevantes do ponto 1 do Anexo I.

Justificação relativa a outros efeitos a nível da Comunidade

Deve ser justificada a necessidade de acção a nível da Comunidade

2. Dossiê para a identificação de uma substância como CMR, PBT ou mPmB ou de uma 

substância que suscite preocupação equivalente, em conformidade com o artigo 58.°

Proposta

A proposta incluirá a identificação da(s) substância(s) em causa e a sua eventual proposta 

de identificação como CMR nos termos das alíneas a), b) ou c) do artigo 56.º, como PBT 

nos termos da alínea d) do artigo 56.º, como mPmB nos termos da alínea e) do artigo 56.º, 

ou como substância que suscite preocupação equivalente nos termos da alínea f) do 

artigo 56.º.
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Justificação

Será completada uma comparação entre as informações disponíveis e os critérios 

estabelecidos no Anexo XIII para PBT nos termos da alínea d) do artigo 56.º e para mPmB 

nos termos da alínea e) do artigo 56.º, ou uma avaliação dos perigos e uma comparação 

com a alínea f) do artigo 56.º, de acordo com as partes relevantes dos pontos 1 a 4 do 

Anexo I. Essa comparação será documentada segundo o formato definido na Parte B do 

relatório de segurança química do Anexo I.

Informações sobre a exposição, substâncias alternativas e riscos

Serão disponibilizadas as informações disponíveis sobre a utilização e a exposição e 

informações sobre substâncias e técnicas alternativas.

3. Dossiês para propostas de restrições

Proposta

A proposta deve incluir a identificação da substância e a ou as restrições propostas ao 

fabrico, à colocação no mercado ou à utilização, assim como um resumo da justificação.

Informação sobre perigos e riscos

Os riscos a eliminar através da restrição devem ser descritos com base numa avaliação dos 

perigos e dos riscos em conformidade com as partes relevantes do Anexo I e devem ser 

documentados segundo o formato definido na Parte B desse Anexo no relatório de 

segurança química.

Serão apresentadas provas da insuficiência das medidas de gestão dos riscos aplicadas 

(incluindo as medidas identificadas nos registos no âmbito dos artigos 10.º a 14.º).
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Informações sobre alternativas

Serão apresentadas informações disponíveis sobre substâncias e técnicas alternativas, 

incluindo:

– informações sobre os riscos para a saúde humana e o ambiente decorrentes do fabrico 

ou da utilização das alternativas;

– disponibilidade, incluindo a escala temporal;

– viabilidade técnica e económica.

Justificação das restrições a nível comunitário

Será apresentada uma justificação de que:

– é necessário intervir a nível comunitário

– uma restrição é a medida comunitária mais adequada, segundo os critérios seguintes:

i) eficácia: a restrição deve visar os efeitos ou as exposições que provoquem os 

riscos identificados, ser capaz de reduzir esses riscos para um nível aceitável 

num prazo razoável, e ser proporcional ao risco;

ii) exequibilidade: a restrição deve ser aplicável, fiscalizável e gerível.

iii) monitorabilidade: deve ser possível monitorizar os resultados da aplicação da 

restrição proposta
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Avaliação socioeconómica

O impacto socioeconómico da restrição proposta poderá ser analisado com referência ao 

Anexo XVI. Para este efeito, os benefícios líquidos da restrição proposta para a saúde 

humana e para o ambiente serão comparados com os custos líquidos para os fabricantes, os 

importadores, os utilizadores a jusante, os distribuidores, os consumidores e a sociedade 

em geral.

Informações sobre a consulta dos interessados

No dossiê serão incluídas todas as informações sobre quaisquer consultas dos interessados 

e o modo como os seus pontos de vista foram tidos em conta.
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ANEXO XVI

ANÁLISE SOCIO-ECONÓMICA

O presente anexo refere-se às informações que podem ser utilizadas pelos requerentes que 
apresentem uma análise socio-económica (ASE) anexa a um pedido de autorização, em 
conformidade com a alínea a) do n.º 5 do artigo 61.º, ou no contexto de uma restrição proposta, em 
conformidade com a alínea b) do n.º 6 do artigo 68.º.

A Agência deverá estabelecer orientações para a elaboração das ASEs. As ASEs, ou contribuições 
para as mesmas, deverão ser apresentadas no formato definido pela Agência em conformidade com 
o artigo 108.º.

Todavia, o nível de pormenor, o âmbito e a metodologia da ASE ou das contribuições para a mesma 
são da responsabilidade do requerente da autorização ou, caso seja proposta uma restrição, da parte 
interessada. As informações apresentadas podem abranger o impacto socio-económico a qualquer 
nível.

Uma ASE poderá incluir os seguintes elementos:

– Impacto da concessão ou da recusa de uma autorização no(s) proponente(s) ou, no caso de 

uma restrição proposta, impacto na indústria (por exemplo, fabricantes e importadores). 

Impacto em todos os outros intervenientes na cadeia de abastecimento, nos utilizadores a 

jusante e nos sectores de negócio conexos, no respeitante às consequências comerciais, 

nomeadamente impacto nos investimentos, na investigação e desenvolvimento, na 

inovação, nos custos não recorrentes e nos custos operacionais (por exemplo, 

conformidade, disposições transitórias, alteração dos processos em vigor, sistemas de 

comunicação e vigilância; instalação de novas tecnologias, etc.), tendo em conta as 

tendências gerais do mercado e da tecnologia.
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– Impacto da concessão ou da recusa de uma autorização, ou de uma restrição proposta, nos 

consumidores. Por exemplo: preços dos produtos, alterações da composição, qualidade ou 

desempenho dos produtos, disponibilidade dos produtos, escolha do consumidor, bem 

como efeitos sobre a saúde humana e o ambiente, na medida em que afectem os 

consumidores.

– Implicações sociais da concessão ou recusa de uma autorização ou de uma restrição 

proposta. Por exemplo: segurança no trabalho e emprego.

– Disponibilidade, adequabilidade e viabilidade técnica das substâncias e/ou tecnologias 

alternativas, bem como respectivas consequências económicas; informações sobre as taxas 

de inovação tecnológica e respectivo potencial no(s) sector(es) em causa. No caso de um 

pedido de autorização, os impactos social e/ou económico da utilização de quaisquer 

alternativas disponíveis identificadas na alínea b) do n.º 5 do artigo 61.º.

– Implicações mais gerais no comércio, na concorrência e no desenvolvimento económico 

(nomeadamente para as PME e em relação a países terceiros) da concessão ou recusa de 

uma autorização, bem como de uma proposta de restrição. Tal poderá incluir a 

consideração de aspectos de âmbito local, regional, nacional ou internacional.

– No caso de propostas de restrições, propostas de outras medidas, regulamentares ou não, 

que permitam atingir os objectivos da restrição proposta (atendendo à legislação em vigor). 

Tal poderá incluir uma avaliação da eficácia e dos custos associados às medidas 

alternativas de gestão de riscos.
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– No caso de uma proposta de restrição ou de recusa de uma autorização, os benefícios para 

a saúde humana e o ambiente, bem como os benefícios sociais e económicos da mesma. 

Por exemplo: saúde dos trabalhadores, desempenho ambiental e distribuição dos 

benefícios, nomeadamente, a nível geográfico ou de grupos populacionais.

– Uma ASE poderá abranger quaisquer outros aspectos considerados pertinentes pelo(s) 

proponente(s) ou parte(s) interessada(s).
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ANEXO XVII

RESTRIÇÕES APLICÁVEIS AO FABRICO, À COLOCAÇÃO NO MERCADO 

E À UTILIZAÇÃO DE DETERMINADAS SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES 

PERIGOSAS E DE CERTOS ARTIGOS PERIGOSOS

Denominação da substância, dos grupos de 
substâncias ou das preparações

Condições de limitação

1. Policloroterfenilos (PCT)

– preparações, incluindo os óleos 
usados, cujo teor em PCT é superior 
a 0,005 % , em massa

1. Não podem ser utilizados. Todavia, a 
utilização dos aparelhos, instalações e fluidos 
seguidamente indicados, em serviço em 
30 de Junho de 1986, é permitida até à sua 
eliminação ou até ao final do seu período de 
vida:
a) aparelhos eléctricos em sistema 

fechado, transformadores, 
resistências e indutores ;

b) grandes condensadores (≥ peso 
total 1 kg);

c) pequenos condensadores
d) fluidos termocondutores para 

instalações caloríficas em sistema 
fechado;

e) fluidos hidráulicos para 
equipamento subterrâneo de minas.
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2. Os Estados-Membros podem, todavia, 
proibir, por motivos de protecção da saúde 
humana ou do ambiente, a utilização dos 
aparelhos, instalações ou fluidos enumerados 
no n.º 1 antes da sua eliminação ou antes do 
final do seu período de vida.
3. É proibida a colocação no mercado de 
segunda mão dos aparelhos, instalações e 
fluidos enumerados no n.º 1, não destinados a 
serem eliminados.
4. Caso os Estados-Membros considerem não 
ser possível, por motivos técnicos, utilizar 
artigos de substituição, podem autorizar a 
utilização de PCT e das suas preparações, na 
medida em que estes se destinem 
exclusivamente, nas condições normais de 
manutenção do material, a perfazer os níveis 
dos líquidos que contenham PCT em 
instalações existentes em bom estado de 
funcionamento e comprados antes 
de 1 de Outubro de 1985.

5. Os Estados-Membros podem, desde que 
tenham previamente enviado uma notificação 
fundamentada à Comissão, conceder 
derrogações à proibição de colocação no 
mercado e de utilização de substâncias e 
preparações de base e intermédias , na 
medida em que considerem que essas 
derrogações não tenham efeitos perigosos 
para a saúde humana e o ambiente.
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6. Sem prejuízo da aplicação de outras 
disposições comunitárias relativas à 
rotulagem das substâncias e preparações 
perigosas, os aparelhos e as instalações que 
contenham PCT devem também apresentar 
indicações respeitantes à eliminação dos 
PCT, bem como à conservação e utilização 
dos aparelhos e instalações que os 
contenham. Tais indicações devem poder ser 
lidas horizontalmente sempre que o objecto 
que contenha PCT esteja instalado de uma 
forma normal. A menção deve sobressair 
claramente do fundo e ser redigida numa 
língua compreensível no território onde o 
objecto é utilizado.

2. Cloro-1-etileno (cloreto de vinilo 
monómero)

N.º CAS 75-01-4
N.º EINECS 200-831-0

Não pode ser utilizado como agente 
propulsor de aerossóis, qualquer que seja o 
uso.

3. Substâncias ou preparações líquidas 
que sejam consideradas perigosas na 
acepção das definições da 
Directiva 67/548/CEE do Conselho e 
da Directiva 1999/45/CE.

1. Não podem ser utilizadas em:
– objectos decorativos destinados à 

produção de efeitos de luz ou de cor 
obtidos por meio de fases diferentes, 
por exemplo em candeeiros 
decorativos e cinzeiros,

– máscaras e partidas,
– jogos para um ou mais participantes 

ou quaisquer objectos destinados a 
ser utilizados como tais, mesmo com 
aspectos decorativos.
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2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, as 
substâncias e preparações que:
– apresentem um risco por aspiração e 

sejam rotuladas com a frase R 65,
– possam ser utilizadas como 

combustível em lamparinas 
decorativas, e

– sejam colocadas no mercado em 
embalagens com uma capacidade 
igual ou inferior a 15 litros,

– não podem conter corantes, a menos 
que tal seja exigido por motivos 
fiscais, nem perfumes, ou ambos.

3. Sem prejuízo da aplicação de outras 
disposições comunitárias relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e preparações perigosas, a 
embalagem das substâncias e preparações 
abrangidas pelo n.º 2 deve conter, quando 
estas se destinam a ser utilizadas em 
lamparinas, a seguinte menção, inscrita de 
forma legível e indelével:
"Manter as lamparinas que contêm este 
líquido fora do alcance das crianças".

4. Fosfato de tri (2,3-dibromopropilo)

N.º CAS 126-72-7 

Não pode ser utilizado nos artigos têxteis 
destinados a entrarem em contacto com a 
pele, por exemplo, os vestidos, a roupa 
interior e os artigos de "lingerie".
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5. Benzeno

N.º CAS 71-43-2 
N.º EINECS 200-753-785

1. Não é permitido em brinquedos ou partes 
de brinquedos colocados no mercado quando 
a concentração de benzeno livre for superior 
a 5 mg/Kg do peso do brinquedo ou duma 
parte do brinquedo.

2. Não pode ser utilizado em concentrações 
iguais ou superiores a 0,1 % em massa nas 
substâncias e preparações colocadas no 
mercado.

3. Todavia, o n.º 2 não é aplicável:
a) aos combustíveis abrangidos pela 

Directiva 98/70/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho 
de 13 de Outubro de 1998 relativa à 
qualidade da gasolina e do 
combustível para motores diesel e 
que altera a Directiva 93/12/CEE do 
Conselho;

b) às substâncias e preparações 
destinadas a ser utilizadas em 
processos industriais que não dêem 
origem à emissão de benzeno em 
quantidade superior à prevista pela 
legislação em vigor;

c) aos resíduos abrangidos pela 
Directiva 91/689/CEE do Conselho, 
relativa aos resíduos perigosos 1, e a 
Directiva 2006/12/CE.
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6. Fibras de amianto

a) Crocidolite
N.º CAS 12001-28-4

b) Amosite
N.º CAS 12172-73-5

c) Antofilite N.º CAS 77536-67-5

1. É proibida a colocação no mercado e a 
utilização destas fibras e dos artigos que 
contenham estas fibras adicionadas 
intencionalmente.

d) Actinolite N.º CAS 77536-66-4
e) Tremolite CAS 77536-68-6

f) Crisótilo2 N.º CAS 12001-29-5
N.º CAS 132207-32-0

Contudo, os Estados-Membros podem 
estabelecer uma derrogação para a colocação 
no mercado e a utilização de diafragmas que 
contenham crisótilo (alínea f) do n.º 6) 
destinados a instalações de electrólise já 
existentes até que estes atinjam o fim da sua 
vida útil ou até que passem a estar 
disponíveis substitutos adequados que não 
contenham amianto, consoante a data que for 
anterior. A Comissão procederá à revisão 
desta derrogação antes de 1.1.2008.
2. A utilização de artigos que contenham 
fibras de amianto referidas no n.º 1 e que já 
se encontrem instalados e/ou em serviço 
antes de 1 de Janeiro de 2005 continua a ser 
permitida até à data da sua destruição ou fim 
de vida útil. Todavia, os Estados-Membros 
podem, por razões de protecção da saúde 
humana, proibir a utilização de tais artigos 
antes da data da sua destruição ou fim de 
vida útil.
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Os Estados-Membros não podem permitir a 
introdução de novas aplicações do crisótilo 
de amianto nos seus territórios.

3. Sem prejuízo da aplicação de outras 
disposições comunitárias relativas à 
classificação, embalagem ou rotulagem de 
substâncias e preparações perigosas, só será 
permitida a colocação no mercado e a 
utilização destas fibras e dos artigos que as 
contenham se os mesmos ostentarem um 
rótulo em conformidade com as disposições 
do Apêndice 7 do presente anexo.

7. Óxido de triaziridinilfosfina

N.º CAS 5455-55-1

8. Polibromobifenilo (PBB)

N.º CAS 59536-65-1
9. Pó de Panama (Quillaja saponaria) e 

seus derivados que contenham 
saponinas

Pó de raiz de Helleborus viridis e de 
Helleborus niger
Pó de raiz de Veratrum album e de 
Veratrum nigrum

Não podem ser utilizados em artigos têxteis 
destinados a entrarem em contacto com a 
pele, como por exemplo a roupa exterior, 
interior e roupa branca.
1. Não podem ser utilizados nas brincadeiras 
e partidas ou objectos destinados a serem 
utilizados como tal, por exemplo, como 
constituintes dos pós de espirrar e das 
garrafinhas de mau cheiro.

2. Contudo, o n.º 1 não é aplicável às 
garrafinhas de mau cheiro cujo conteúdo não 
ultrapasse 1,5 ml de líquido.
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Benzidina e/ou seus derivados

N.º CAS 92-87-5
N.º EINECS 202-199-1

o-Nitrobenzaldeído
N.º CAS 552-89-6

Pó de madeira
10. Sulfureto de amónio

N.º CAS 12135-76-1
Hidrogenossulfureto de amónio

N.º CAS 12124-99-1
Polissulfureto de amónio

N.º CAS 9080-17-5
N.º EINECS 232-989-1

11. Os ésteres voláteis de ácido 
bromoacético:

Bromacetato:
de metilo

N.º CAS 96-32-2
N.º EINECS 202-499-2

de etilo
N.º CAS 105-36-2

N.º EINECS 203-290-9

de propilo

N.º CAS 35223-80-4
de butilo
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12. 2-Naftilamina

N.º CAS 91-59-8
N.º EINECS 202-080-4

e seus sais
13. Benzidina

N.º CAS 92-87-5
N.º EINECS 202-199-1

e seus sais
14. 4-Nitrodifenilo

N.º CAS 92-93-3
N.º EINECS 202-204-7

15. 4-Aminobifenilo; xenilamina
N.º CAS 92-67-1

N.º EINECS 202-177-1
e seus sais

1. Não podem ser utilizados em 
concentrações iguais ou superiores a 0,1 % 
em massa nas substâncias e preparações 
colocadas no mercado.
No entanto, a presente disposição não é 
aplicável aos resíduos que contenham uma ou 
várias destas substâncias e que sejam 
abrangidos pelas Directivas 91/689/CEE 
e 2006/12/CE.

2. Estas substâncias e preparações não podem 
ser vendidas ao público em geral.

3. Sem prejuízo da aplicação de outras 
disposições comunitárias em matéria de 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias e preparações perigosas, a 
embalagem de tais preparações deve ostentar, 
de modo legível e indelével, a seguinte 
menção:
"Reservado aos utilizadores profissionais".
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16 . Carbonatos de chumbo:

a) carbonato anidro neutro 
(PbCO3)

N.º CAS 598-63-0
N.º EINECS 209-943-4

b) dihidro-bi(carbonato) de 
trichumbo 2 Pb CO3-Pb(OH)2

N.º CAS 1319-46-6
N.º EINECS 215-290-6

17. Sulfatos de chumbo
a) PbSO4 (1:1)

N.º CAS 7446-14-2
N.º EINECS 231-198-9

b) Pbx SO4

N.º CAS 15739-80-7

N.º EINECS 239-831-0

Não podem ser utilizados como substâncias e 
componentes de preparações destinadas a ser 
utilizadas como tintas, excepto no restauro e 
manutenção de obras de arte, bem como de 
edifícios históricos e seus interiores, nos 
casos em que os Estados-Membros o desejem 
permitir no seu território, de acordo com o 
disposto na Convenção n.º 13 da OIT sobre a 
utilização de alvaiade e de sulfatos de 
chumbo na pintura.

18. Compostos de mercúrio 1. Não podem ser utilizados como 
substâncias e componentes de preparações 
destinadas a ser utilizadas:

a) Para impedir a fixação de 
microrganismos, plantas ou animais:

– aos cascos de embarcações,
– às gaiolas, flutuadores, redes e 

qualquer outra aparelhagem ou 
equipamento utilizado em 
piscicultura ou 
conquilicultura,
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– a qualquer aparelhagem ou 
equipamento total ou 
parcialmente imerso;

b) Na conservação da madeira;
c) Na impregnação dos têxteis 

industriais pesados e dos fios 
utilizados no seu fabrico;

d) No tratamento de águas industriais, 
independentemente do seu uso.

2. É proibida a colocação no mercado de 
pilhas e acumuladores que contenham mais 
de 0,0005 % de mercúrio em massa, 
inclusive nos casos em que estas pilhas e 
acumuladores estão incorporadas em 
aparelhos. As pilhas do tipo "botão" e as 
pilhas compostas de elementos do tipo 
"botão" com um teor de mercúrio não 
superior a 2 % em massa não são abrangidas 
por esta proibição.

19. Compostos de arsénico 1. Não podem ser utilizados como 
substâncias e componentes de preparações 
destinadas a ser utilizadas:
a) Com o objectivo de impedir a 

proliferação de microrganismos, 
plantas ou animais em:

– cascos de embarcações,
– gaiolas, flutuadores, redes e 

quaisquer outros dispositivos 
ou equipamentos utilizados em 
piscicultura ou moluscicultura,

– quaisquer dispositivos ou 
equipamentos total ou 
parcialmente submersos;

b) Para a preservação da madeira. Além 
disso, a madeira tratada deste modo 
não poderá ser colocada no mercado;
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c) Por derrogação, esta 
disposição não é aplicável a:

i) substâncias e preparações 
utilizadas no tratamento da 
madeira: apenas em 
instalações industriais, 
utilizando vácuo ou pressão 
para impregnar a madeira, 
quando se trate de soluções de 
compostos inorgânicos do tipo 
C de cobre, crómio ou 
arsénico. A madeira tratada 
desta forma não pode ser 
colocada no mercado antes de 
estar completa a fixação do 
produto de conservação,

ii) relativamente à madeira 
tratada com soluções de cobre, 
crómio ou arsénico em 
instalações industriais segundo 
os processos definidos na 
alínea i) e que pode ser 
colocada no mercado para 
utilização profissional e 
industrial, se a integridade 
estrutural da madeira for 
exigida para a segurança 
humana ou de animais e se for 
improvável o contacto com a 
pele do público em geral 
durante a sua vida útil:

– como madeira para 
estruturas de edifícios 
públicos e agrícolas, 
edifícios de escritórios e 
instalações industriais,

– em pontes e na 
construção de pontes,

– como madeira de 
construção em áreas de 
água doce e águas 
salobras, por exemplo 
em paredões e pontes,
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– como barreiras acústicas,

– como postes redondos de 
madeira de conífera 
descascada em cercas 
para gado,

– em estruturas de 
retenção de terras,

– como postes de 
transporte de energia 
eléctrica e de 
telecomunicações,

– como travessas para vias 
de metropolitano.

Sem prejuízo da aplicação de 
outras normas comunitárias 
relativas à classificação, 
embalagem e rotulagem de 
substâncias e preparações 
perigosas, toda a madeira 
tratada colocada no mercado 
deverá apresentar um rótulo 
com a menção 
"Exclusivamente para uso 
profissional e instalação 
industrial, contém arsénico". 
Além disso, toda a madeira 
colocada no mercado em 
embalagens deverá apresentar 
também um rótulo com a 
menção "Para manusear esta 
madeira, é necessário usar 
luvas. Usar máscara anti-pó e 
protecção para os olhos para 
cortar ou efectuar outro tipo de 
trabalho nesta madeira. Os 
seus desperdícios deverão ser 
tratados como resíduos 
perigosos por uma empresa 
devidamente autorizada".
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iii) a madeira tratada mencionada 
nas alíneas i) e ii) não pode ser 
usada:

– em construções 
residenciais ou 
domésticas, seja qual for 
a sua finalidade,

– em qualquer aplicação 
em que exista um risco 
de contacto repetido com 
a pele,

– em águas marinhas,
– para fins agrícolas que 

não sejam postes de 
cercas para gado e os 
fins de uso estrutural de 
acordo com a alínea ii),

– em qualquer aplicação 
em que a madeira tratada 
possa entrar em contacto 
com artigos intermédios 
ou acabados destinados 
ao consumo humano 
e/ou animal.

2. Não podem ser utilizados como 
substâncias e componentes de preparações 
destinadas a ser utilizadas no tratamento de 
águas industriais, independentemente do seu 
uso.

20. Compostos organoestânicos 1. Não podem ser colocados no mercado para 
utilização como substâncias e componentes 
de preparações que actuem como biocidas em 
tintas em que os biocidas não estejam 
quimicamente ligados aos restantes 
componentes.
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2. Não podem ser colocados no mercado ou 
utilizados como substâncias e componentes 
de preparações que agem como biocidas com 
o objectivo de impedir a proliferação de 
microrganismos, plantas ou animais em:

a) todas as embarcações, 
independentemente do seu 
comprimento, destinadas a ser 
utilizadas em vias navegáveis 
marinhas, costeiras, estuarinas e 
interiores ou em lagos;

b) gaiolas, flutuadores, redes e 
quaisquer outros dispositivos ou 
equipamentos utilizados em 
piscicultura ou moluscicultura,

c) quaisquer dispositivos ou 
equipamentos total ou parcialmente 
submersos.

3. Não podem ser utilizados como 
substâncias e componentes de preparações 
destinadas a ser utilizadas no tratamento de 
águas industriais.

21. di-µ-oxo-di-n-butilestanho-
-hidroxiborano; hidrogenoborato de 
dibutilestanho C8H19BO3Sn (DBB)

N.º CAS 75113-37-0
N.º ELINCS 401-040-5

Não é admitido em concentração igual ou 
superior a 0,1 % nas substâncias e 
componentes de preparações colocadas no 
mercado. Todavia, a presente disposição não 
é aplicável a esta substância (DBB) nem às 
preparações que a contenham e que sejam 
destinadas exclusivamente a ser 
transformadas em artigos acabados nos quais 
essa substância deixe de aparecer em 
concentração igual ou superior a 0,1 %.
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22. Pentaclorofenol

N.º CAS 87-86-5
N.º EINECS 201-778-6

e seus sais e ésteres

1. Não podem ser utilizados numa 
concentração ponderal igual ou superior a 0,1 
% em substâncias ou preparações colocadas 
no mercado.
2. Disposições transitórias:

Por derrogação, até 31 de Dezembro de 2008, 
a França, a Irlanda, Portugal, Espanha e o 
Reino Unido podem optar por não aplicar a 
disposição em causa às substâncias e 
preparações destinadas a serem utilizadas em 
instalações industriais que não permitam a 
emissão e/ou a descarga de pentaclorofenol 
(PCP) em quantidades superiores à 
estabelecida pela legislação em vigor:

a) No tratamento de madeira.
Todavia, a madeira tratada não pode 
ser utilizada:
– no interior de edifícios, para 

fins decorativos ou outros fins, 
independentemente da 
finalidade dos referidos 
edifícios (habitação, trabalho, 
lazer),

– no fabrico e reparação de:

i) recipientes para culturas,
ii) embalagens que possam 

entrar em contacto com 
matérias-primas, 
productos intermédios 
ou produtos acabados 
destinados à alimentação 
humana e/ou animal,

iii) outros materiais que 
possam contaminar os 
produtos referidos em i) 
e ii);
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b) Na impregnação de fibras e têxteis 
pesados não destinados, em caso 
algum, à confecção de vestuário ou a 
utilização em mobiliário e 
decoração;

c) Por especial derrogação, os Estados-
-Membros podem, mediante análise 
caso a caso, permitir a realização no 
seu território, por profissionais 
especializados, do tratamento de 
madeiras e alvenarias infectadas por 
fungos xilófagos (nomeadamente 
Serpula lacrymans), em edifícios de 
interesse cultural, artístico ou 
histórico, ou em casos urgentes.

Em qualquer caso:
a) O pentaclorofenol, utilizado 

isoladamente ou como componente 
de preparações no âmbito das 
derrogações supra deve possuir um 
teor total de 
hexaclorodibenzoparadioxina 
(HCDD) não superior a duas partes 
por milhão (ppm);

b) As referidas substâncias e 
preparações não podem ser:
– colocadas no mercado em 

embalagens de capacidade 
inferior a 20 litros,

– vendidas ao público em geral.
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3. Sem prejuízo da aplicação de outras 
disposições do direito comunitário referentes 
à classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e preparações perigosas, a 
embalagem das substâncias e preparações 
referidas nos n.ºs 1 e 2 deve ostentar, de
forma legível e indelével, a seguinte menção:

"Reservado aos utilizadores industriais e 
profissionais. "

A disposição em causa não é aplicável aos 
resíduos abrangidos pelas 
Directivas 91/689/CEE e 2006/12/CE.

1. Não podem ser utilizados para corar os 
artigos acabados fabricados a partir das 
preparações enumeradas a seguir:

23. Cádmio

N.º CAS 7440-43-9
N.º EINECS 231-152-8

e seus compostos a) – cloreto de polivinilo 
(PVC) [3904 10] 
[3904 21] [3904 22]

– poliuretano (PUR) 
[3909 50]

– polietileno de baixa 
densidade com excepção 
do polietileno de baixa 
densidade utilizado para a 
produção de misturas-
-mestre coradas [3901 10]

– acetato de celulose (CA) 
[3912 11] [3912 12]

– acetobutirato de celulose 
(CAB) [3912 11] 
[3912 12]

– resina epoxi [3907 30]
– resina de melamina –

formaldeido (MF) 
[3909 20]

3
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– resina de ureia –
formaldeido (UF) 
[3909 10]

– poliésteres insaturados 
(UP) [3907 91]

– tereftalato de polietileno 
(PET) [3907 60]

– tereftalato de polibutileno 
(PBT)

– poliestireno 
cristal/standard [3903 11] 
[3903 19]

– metacrilato de metilo 
acrilonitrilo (AMMA)

– polietileno reticulado 
(VPE)

– poliestireno 
impacte/choque

– polipropileno (PP) 
[3902 10]

b) As tintas [3208] [3209]

3

De qualquer modo, seja qual for a 
respectiva utilização ou destino 
final, é proibida a colocação no 
mercado dos artigos acabados e dos 
componentes dos artigos fabricados 
a partir das substâncias e 
preparações acima enumeradas, 
coradas com cádmio, se o seu teor 
de cádmio (expresso em Cd metal) 
for superior a 0,01 % de material 
plástico.
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2. Todavia, o disposto no n.º 1 não é 
aplicável aos artigos destinados a serem 
corados por razões de segurança.

3. Não podem ser utilizados para estabilizar 
os artigos acabados, enumerados a seguir, 
fabricados a partir de polímeros e 
copolimeros de cloreto de vinilo:

– materiais de embalagem (sacos, 
garrafas, tampas) [3923 29 10] 
[3920 41] [3920 42]

– artigos de escritório e artigos 
escolares [3926 10]

– forros para móveis, carroçarias 
ou similares [3926 30]

– vestuário e acessórios para 
vestuário (incluindo luvas) 
[3926 20]

– revestimentos de pavimentos e 
paredes [3918 10]

– tecidos impregnados, revestidos, 
recobertos ou estratificados 
[5903 10]

– couros sintéticos[4202]

– discos (música) [8524 10]
– tubagens e acessórios de 

união[3917 23]
– portas oscilantes ("tipo saloon")

– veículos para o transporte 
rodoviário (interior, exterior, 
partes inferiores laterais da 
carroçaria)

– revestimento das chapas de aço 
utilizadas na construção ou na 
indústria

– isolamento de cabos eléctricos

3
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De qualquer modo, seja qual for a respectiva 
utilização ou destino final, é proibida a 
colocação no mercado dos artigos acabados 
acima enumerados e dos componentes desses 
artigos, fabricados a partir dos polímeros e 
copolimeros de cloreto de vinilo 
estabilizados por meio de substâncias que 
contenham cádmio, acima enumeradas, se o 
seu teor de cádmio (expresso em Cd metal) 
for superior em massa a 0,01 % do polímero.
4. Todavia, o disposto no n.º 3 não é 
aplicável aos artigos acabados que utilizem 
estabilizadores à base de cádmio por razões 
de segurança.
5. Na acepção do presente regulamento , 
entende-se por tratamento de superfície com 
cádmio (cadmiagem) qualquer depósito ou 
revestimento de cádmio metálico numa 
superfície metálica.

Não são admitidos para a cadmiagem os 
artigos metálicos ou componentes dos artigos 
utilizados nos sectores/aplicações 
enumerados a seguir:

a) Equipamentos e máquinas para:

– a produção alimentar 
[8210] [8417 20] 
[8419 81] [8421 11] 
[8421 22] [8422] [8435] 
[8437] [8438] [8476 11]

– a agricultura [8419 31] 
[8424 81] [8432] [8433] 
[8434] [8436]

– a refrigeração e a 
congelação [8418]

– a tipografia e a imprensa 
[8440] [8442] [8443]

3
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b) Equipamentos e máquinas para a 
produção de:

– acessórios domésticos 
[7321] [8421 12] [8450] 
[8509] [8516]

– mobiliário [8465] [8466] 
[9401] [9402] [9403] 
[9404]

– instalações sanitárias 
[7324]

– aquecimento central e ar 
condicionado [7322] 
[8403] [8404] [8415]

3

De qualquer modo, seja qual for a respectiva 
utilização ou destino final, é proibida a 
colocação no mercado dos artigos acabados 
cadmiados ou dos componentes desses 
artigos cadmiados utilizados nos 
sectores/aplicações acima enumerados nas 
alíneas a) e b), bem como dos artigos 
manufacturados dos sectores referidos na 
alínea b).
6. As disposições referidas no n.º 5 serão 
igualmente aplicáveis aos artigos cadmiados 
ou componentes desses artigos, que sejam 
utilizados nos sectores/aplicações 
enumerados nas alíneas a) e b) infra, bem 
como aos artigos manufacturados dos 
sectores referidos na alínea b) infra:

a) Equipamentos e máquinas para a 
produção de:

– papel e cartão [8419 32] 
[8439] [8441]

– têxteis e vestuário [8444] 
[8445] [8447] [8448] 
[8449] [8451] [8452]

3
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b) Equipamentos e máquinas para a 
produção de:

– manutenção industrial 
[8425] [8426] [8427] 
[8428] [8429] [8430] 
[8431]

– veículos, rodoviários e 
agrícolas [capítulo 87]

– comboios [capítulo 86]

– barcos [capítulo 89]

3

7. Todavia, as restrições previstas nos n.ºs 5
e 6 não são aplicáveis:
– aos artigos e componentes de artigos 

utilizados nos sectores aeronáutico, 
aeroespacial, mineiro, "offshore" e 
no sector nuclear, cujas aplicações 
requerem um elevado grau de 
segurança, assim como aos órgãos 
de segurança dos veículos 
rodoviários e agrícolas, comboios e 
barcos,

– aos contactos eléctricos, sejam quais 
forem os seus sectores de utilização, 
a fim de garantir a fiabilidade da 
aparelhagem em que estão 
instalados.

Dada a evolução dos conhecimentos e das 
técnicas no domínio de substitutos menos 
perigosos do cádmio e seus compostos, a 
Comissão, em consulta com os Estados-
-Membros, procederá a uma avaliação da 
situação a intervalos regulares, segundo o 
processo previsto no n.º 3 do artigo 113.º do 
presente regulamento.
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24. Monometil-tetraclorodifenil-metano

Designação comercial: Ugilec 141
N.º CAS 76253-60-6

1. Ficam proibidas a colocação no mercado e 
a utilização desta substância e das 
preparações e artigos que a contenham.

2. Por derrogação, o n.º 1 não se aplica:
a) Às instalações fabris e máquinas já 

em funcionamento em 18 de Junho
de 1994, até à sua desactivação.

Os Estados-Membros podem, no 
entanto, por razões de protecção da 
saúde humana e do ambiente, proibir 
a utilização destas instalações ou 
máquinas no seu território antes da 
sua desactivação.

b) À manutenção de instalações fabris 
ou de máquinas já em 
funcionamento num Estado-Membro 
em 18 de Junho de 1994.

3. Fica proibida a colocação no mercado de 
segunda-mão desta substância, de 
preparações e de instalações fabris ou 
máquinas que a contenham.

25. Monometil-diclorodifenil-metano
Designação comercial: Ugilec 121, 
Ugilec 21; N.º CAS – desconhecido

Fica proibida a colocação no mercado e a 
utilização desta substância e de preparações e 
artigos que a contenham.

26. Monometil-dibromo-difenil-metano; 
bromobenzilbromotolueno, mistura 
de isómeros

Designação comercial: DBBT
N.º CAS 99688-47-8

Fica proibida a colocação no mercado e a 
utilização desta substância e de preparações e 
artigos que a contenham.
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27. Níquel

N.º CAS n.º 7440-02-0
N.º EINECS 231-111-4

e seus compostos

1. Não pode ser utilizado:

a) Em conjuntos de hastes inseridas, a 
título temporário ou não, em orelhas 
furadas e noutras partes perfuradas 
do corpo humano durante a fase de 
epitelização da ferida causada pela 
perfuração, a não ser que esses 
conjuntos sejam homogéneos e que 
o teor de níquel – expresso em 
massa de níquel por massa total –
seja inferior a 0,05 %.

b) Em artigos destinados a entrar em 
contacto directo e prolongado com a 
pele, do tipo dos que se seguem:
– brincos,

– colares, pulseiras e fios, 
argolas de tornozelo e anéis,

– caixas de relógios de pulso,
correias e fivelas de relógio,

– botões de mola, fivelas, 
rebites, fechos de correr e 
peças metálicas, quando 
utilizados no vestuário,

– se a taxa de libertação de 
níquel das partes destes 
artigos em contacto directo e 
prolongado com a pele for 
superior a 0,5 µg/cm2/semana.
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c) Em artigos do tipo dos especificados 
na alínea b) do n.º 1 com um 
revestimento que não seja de níquel, 
a menos que esse revestimento seja 
suficiente para garantir que a taxa de 
libertação de níquel das partes 
desses artigos em contacto directo e 
prolongado com a pele não 
exceda 0,5 µg/cm2/semana durante 
um período mínimo de dois anos de 
utilização normal do artigo.

2. Os artigos referidos nas alíneas a) a c) do 
n.º 1 não podem ser colocados no mercado se 
não preencherem os requisitos previstos 
nessas alíneas .

3. As normas adoptadas pelo Comité 
Europeu de Normalização (CEN) serão 
utilizadas como métodos de ensaio para testar 
a conformidade dos artigos com o disposto 
nos n.ºs 1 e 2.

28. Substâncias constantes do anexo I da 
Directiva 67/548/CEE do Conselho 
classificadas como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2 e rotuladas pelo 
menos como "Tóxico (T) " com a 
frase de risco R45 ("Pode provocar 
cancro") ou R49 ("Pode provocar 
cancro por inalação"), retomadas do 
seguinte modo:

As substâncias cancerígenas da 
categoria 1 são enumeradas no 
apêndice 1.

Sem prejuízo do disposto noutras secções do 
presente anexo , as disposições seguintes são 
aplicáveis às entradas 28 a 30:

1. Não podem ser utilizadas nas substâncias e 
preparações colocadas no mercado e 
destinadas a ser vendidas ao público em geral 
em concentração individual maior ou igual:

– quer à concentração pertinente 
estabelecida no anexo I da 
Directiva 67/548/CEE do Conselho,
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As substâncias cancerígenas da 
categoria 2 são enumeradas no 
apêndice 2.

29. Substâncias constantes do anexo I da 
Directiva 67/548/CEE classificadas 
como mutagénicas da categoria 1
ou 2 e rotuladas com a frase de risco 
R46 ("Pode induzir anomalias 
genéticas hereditárias"), retomadas 
do seguinte modo:
As substâncias mutagénicas da 
categoria 1 são enumeradas no 
apêndice 3.

As substâncias mutagénicas da 
categoria 2 são enumeradas no 
apêndice 4.

– quer à concentração pertinente 
estabelecida na Directiva 1999/45/CE.

Sem prejuízo da aplicação de outras 
disposições comunitárias relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias e preparações perigosas, a 
embalagem das referidas substâncias e 
preparações deve conter a menção seguinte, 
de forma legível e indelével:

"Reservado aos utilizadores profissionais".

30. Substâncias constantes do anexo I da 
Directiva 67/548/CEE classificadas 
como tóxicas para a reprodução da 
categoria 1 ou 2 e rotuladas com a 
frase de risco R60 ("Pode alterar a 
fertilidade") e/ou R61 ("Risco de 
efeitos nocivos para a criança 
durante a gravidez"), retomadas do 
seguinte modo:

As substâncias tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 são 
enumeradas no apêndice 5.
As substâncias tóxicas para a 
reprodução da categoria 2 são 
enumeradas no apêndice 6.

2. Por derrogação, o n.º 1 não é aplicável:

a) Aos medicamentos para uso humano 
ou veterinário, tal como definidos na 
Directiva 2001/82/CE11 e na 
Directiva 2001/83/CE12;

b) Aos produtos cosméticos, tal como 
definidos na 
Directiva 76/768/CEE13;

c) – aos carburantes abrangidos 
pela Directiva 98/70/CE,

– aos artigos derivados dos óleos 
minerais destinados a serem 
utilizados como combustíveis 
em instalações de combustão 
móveis ou fixas,

– aos combustíveis vendidos em 
sistema fechado (como botijas 
de gás liquefeito);

d) Às tintas para pintura artística 
abrangidas pela 
Directiva 1999/45/CE.
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31. a) Creosoto; óleo de lavagem

N.º CAS 8001-58-9
N.º EINECS 232-287-5

b) Óleo de creosoto; óleo de 
lavagem

N.º CAS 61789-28-4
N.º EINECS 263-047-8

c) Destilados (alcatrão de 
carvão), óleos de naftaleno, 
óleo naftaleno
N.º CAS 84650-04-4

N.º EINECS 283-484-8
d) Óleo de creosoto, fracção 

acenafteno; óleo de lavagem
N.º CAS 90640-84-9

N.º EINECS 292-605-3
e) Destilados (alcatrão de 

carvão), de topo; óleo 
antracénico pesado

N.º CAS 65996-91-0
N.º EINECS 266-026-1

1. Não podem ser utilizadas como 
substâncias ou constituintes de preparações 
para o tratamento da madeira. Além disso, a 
madeira tratada com as referidas substâncias 
e preparações não pode ser comercializada.

2. Por derrogação, esta disposição não é 
aplicável a:

i) Substâncias e preparações que 
possam ser utilizadas no tratamento 
da madeira em instalações 
industriais ou por profissionais 
abrangidos pela legislação 
comunitária relativa à protecção dos 
trabalhadores para novo tratamento 
in situ caso contenham:

a) benzo-a-pireno numa 
concentração inferior 
a 0,005% em massa, e

b) b) fenóis extraíveis com água 
numa concentração inferior 
a 3% em massa.

Essas substâncias e preparações para 
utilização no tratamento da madeira 
em instalações industriais ou por 
profissionais:

– só podem ser comercializadas 
em embalagens de capacidade 
igual ou superior a 20 litros,

– não podem ser vendidas ao 
público em geral.

Sem prejuízo da aplicação de outras 
disposições comunitárias relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem 
de substâncias e preparações 
perigosas, as embalagens das 
substâncias e preparações referidas 
devem conter a seguinte menção, de 
forma legível e indelével:
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f) Óleo de antraceno

N.º CAS 90640-80-5
N.º EINECS 292-602-7

g) Fenóis de alcatrão, carvão, 
petróleo bruto; fenóis brutos

N.º CAS 65996-85-2
N.º EINECS 266-019-3

h) Creosoto, madeira
N.º CAS 8021-39-4

N.º EINECS 232-419-1
i) Óleo de alcatrão de baixa 

temperatura, extraído por via 
alcalina; resíduos de extracção 
(carvão), alcalinos de alcatrão 
de carvão de temperatura baixa

N.º CAS 122384-78-5
N.º EINECS 310-191-5

"Para utilização exclusiva em 
instalações industriais ou tratamento 
por profissionais".

ii) Relativamente à madeira tratada em 
instalações industriais ou por 
profissionais segundo os processos 
definidos na alínea i) e colocada no 
mercado pela primeira vez ou 
tratada de novo in situ, apenas é 
autorizada a sua utilização 
profissional e industrial, por 
exemplo nos caminhos-de-ferro, no 
transporte de energia eléctrica e 
telecomunicações, em vedações, 
para fins agrícolas (por exemplo 
tutores de árvores), em instalações 
portuárias e em vias fluviais.

iii) A proibição constante do n.º 1
respeitante à colocação no mercado 
não é aplicável à madeira que tenha 
sido tratada com as substâncias 
enumeradas nas alíneas a) a i) do 
n.º 31 antes de 31 de Dezembro
de 2002 e que seja comercializada 
em segunda mão para reutilização.

3. No entanto, a madeira tratada referida nas 
alíneas ii) e iii) do n.º 2 não pode ser 
utilizada:
– no interior de edifícios, seja qual for 

a sua finalidade,
– em brinquedos,

– em áreas de recreio,
– em parques, jardins e outros locais 

públicos de recreação e lazer onde 
haja risco de contacto frequente com 
a pele,
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– no fabrico de mobiliário de jardim, 
por exemplo, mesas de piquenique,

– no fabrico, na utilização e em 
qualquer reprocessamento de:
– recipientes destinados a 

culturas,
– embalagens que possam entrar 

em contacto com produtos em 
bruto, intermédios ou 
acabados, destinados à 
alimentação humana e/ou 
animal,

– outros materiais susceptíveis 
de contaminar os artigos 
supramencionados.

32. Clorofórmio
N.º CAS 67-66-3

N.º EINECS 200-663-8
33. Tetracloreto de carbono 

tetraclorometano
N.º CAS 56-23-5

N.º EINECS 200-262-8
34. 1,1,2-Tricloroetano

N.º CAS 79-00-5
N.º EINECS 201-166-9

1. Não podem ser utilizados em 
concentrações iguais ou superiores a 0,1 % 
(m/m) em substâncias e preparações 
colocadas no mercado para venda ao público 
em geral e/ou para aplicações de que resulte a 
sua difusão, nomeadamente a limpeza de 
superfícies e de tecidos.
2. Sem prejuízo da aplicação de outras 
disposições comunitárias referentes à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e preparações perigosas, as 
embalagens das substâncias em causa, bem 
como das preparações que contenham as 
referidas substâncias em concentrações iguais 
ou superiores a 0,1 %, devem ostentar, de 
modo legível e indelével, a seguinte 
advertência:
"Utilização reservada a instalações 
industriais".
Por derrogação, a presente disposição não é 
aplicável aos seguintes produtos:



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 31
ANEXO XVII DG C I PT

35. 1,1,2,2-Tetracloroetano

N.º CAS 79-34-5
N.º EINECS 201-197-8

36. 1,1,1,2-Tetracloroetano
N.º CAS 630-20-6

37. Pentacloroetano
N.º CAS 76-01-7

N.º EINECS 200-925-1
38. 1,1-Dicloroetileno

N.º CAS 75-35-4
N.º EINECS 200-864-0

39. 1,1,1-Tricloroetano, 
metilclorofórmio

N.º CAS 71-55-6
N.º EINECS 200-756-3

a) Medicamentos para uso humano ou 
veterinário definidos nas 
Directivas 2001/82/CE 
e 2001/83/CE;

b) Produtos cosméticos definidos na 
Directiva 76/768/CEE.

40. Substâncias que satisfazem os 
critérios de inflamabilidade da 
Directiva 67/548/CEE e estão 
classificadas como inflamáveis, 
facilmente inflamáveis ou 
extremamente inflamáveis, 
independentemente de constarem ou 
não do anexo I dessa directiva.

1. Não podem ser utilizadas isoladamente ou 
sob a forma de preparações nos geradores de 
aerossóis colocados no mercado e destinados 
a ser utilizados pelo público em geral para 
fins de divertimento e decoração, tais como:

– palhetas metálicas cintilantes, 
destinadas essencialmente a fins 
decorativos,

– neve e geada decorativas,

– simuladores de ruídos intestinais
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– serpentinas de aerossol,

– excrementos artificiais,
– buzinas para festas,

– flocos e espumas decorativos,
– teias de aranha artificiais,

– bombas de mau cheiro,
– etc.

2. Sem prejuízo da aplicação de outras 
disposições comunitárias em matéria de 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas, a embalagem dos 
geradores de aerossóis acima referidos deverá 
indicar de forma legível a seguinte menção: 
"Exclusivamente para utilização por 
profissionais".

3. Em derrogação, o disposto nos n.ºs 1 e 2
não é aplicável aos geradores de aerossóis a 
que se refere o artigo 9.º-A da 
Directiva 75/324/CEE do Conselho14.

4. Os artigos referidos nos n.ºs 1 e 2 não 
podem ser colocados no mercado se não 
preencherem os requisitos indicados nesses 
números.

41. Hexacloroetano

N.º CAS 67-72-1
N.º EINECS 200-6664

Não pode ser utilizado no fabrico ou 
processamento de metais não ferrosos.
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42. Alcanos, C10-C13, cloro (parafinas 
cloradas de cadeia curta) (SCCP)
N.º EINECS 287-476-5

Não podem ser colocados no mercado para 
utilização como substâncias ou componentes 
de outras substâncias ou preparações em 
concentrações superiores a 1 %:
– no trabalho de metais,

– para engorduramento do couro.

43. Corantes azóicos 1. Os corantes azóicos capazes de, por 
clivagem redutora de um ou mais grupos 
azóicos, libertar uma ou mais das aminas 
aromáticas enunciadas no apêndice 8 do 
presente regulamento, em concentrações 
detectáveis, isto é, superiores a 30 ppm nos 
artefactos acabados ou nas suas partes 
tingidas, conforme o método de ensaio 
especificado de acordo com o n.º 3 do 
artigo 113.º do presente regulamento, não 
podem ser utilizados em artigos têxteis ou de
couro susceptíveis de entrarem em contacto 
directo e prolongado com a epiderme ou a 
cavidade oral humanas, tais como:
– vestuário, roupa de cama, toalhas, 

elementos postiços para o cabelo, 
perucas, chapéus, fraldas e outros 
artigos sanitários, sacos-cama,

– calçado, luvas, pulseiras de relógio, 
sacos de mão, bolsas, porta-moedas, 
carteiras, pastas, estofos para 
cadeiras, bolsas para usar ao 
pescoço,

– brinquedos de tecido têxtil ou de 
couro e brinquedos que incluam 
peças de vestuário de tecido têxtil ou 
de couro,

– fios e tecidos para utilização pelo 
consumidor final.

2. Além disso, os artigos têxteis ou de couro 
referidos no n.º 1 só podem ser colocados no 
mercado se satisfizerem os requisitos 
definidos nesse número.
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3. As substâncias elencadas na "lista dos 
corantes azóicos" do apêndice 9 do presente 
regulamento não podem ser colocadas no 
mercado ou utilizadas, enquanto substância 
ou componente de preparações em 
concentrações superiores a 0,1 % em massa, 
para tingir artigos têxteis ou artigos de couro.

4. A Comissão procederá à revisão das 
disposições relativas aos corantes azóicos à 
luz dos novos conhecimentos científicos.

44. Éter difenílico, derivado 
pentabromado C12H5Br5O

1. Não pode ser colocado no mercado, nem 
utilizado como substância ou como 
componente de preparações, em 
concentrações superiores a 0,1 % em massa.
2. Os artigos, ou partes ignífugas dos 
mesmos, que contenham esta substância em 
concentrações superiores a 0,1 % em massa 
não podem ser colocados no mercado.

45. Éter difenílico, derivado 
octabromado C12H2Br8O

1. Não pode ser colocado no mercado, nem 
utilizado como substância ou como 
componente de preparações, em 
concentrações superiores a 0,1 % em massa.
2. Os artigos, ou partes ignífugas dos 
mesmos, que contenham esta substância em 
concentrações superiores a 0,1 % em massa 
não podem ser colocados no mercado.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 35
ANEXO XVII DG C I PT

46. a) Nonilfenol C6H4(OH)C9H19

b) Etoxilado de nonilfenol 
(C2H4O)nC15H24O

Não podem ser colocados no mercado nem 
utilizados como substâncias ou como 
componentes de preparações, em 
concentrações iguais ou superiores a 0,1 %, 
em massa, para os seguintes efeitos:

1. Limpeza industrial e institucional, 
excepto:

– sistemas fechados controlados de limpeza 
a seco, nos quais o líquido de lavagem é 
reciclado ou incinerado,

– sistemas de limpeza com tratamento 
especial, nos quais o líquido de lavagem é 
reciclado ou incinerado.

2. Limpeza doméstica.
3. Tratamento de têxteis e de couros, 

excepto:
– tratamento sem descarga para as águas 

residuais,
– sistemas com tratamento especial, nos 

quais a água de tratamento é pré-tratada 
para remover completamente os resíduos 
orgânicos antes do tratamento biológico 
das águas residuais (desengorduramento 
de pele de ovelha).

4. Emulsionante em produtos de imersão 
das tetinas agrícolas.

5. Trabalho de metais, excepto:

– utilizações em sistemas fechados 
controlados, nos quais o líquido de 
lavagem é reciclado ou incinerado.

6. Fabricação de pasta e de papel.

7. Produtos cosméticos.
8. Outros produtos de higiene pessoal, 

excepto:
– espermicidas.

9. Formulantes nos pesticidas e biocidas.
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47. Cimento 1. O cimento e as preparações que 
contenham cimento não podem ser 
utilizados, nem colocados no mercado, se 
contiverem, quando hidratados, mais 
de 0,0002 % de crómio VI solúvel do peso 
seco total do cimento.
2. Se forem utilizados agentes redutores e 
sem prejuízo da aplicação de outras normas 
comunitárias relativas à classificação, 
embalagem e rotulagem de substâncias e 
preparações perigosas, as embalagens de 
cimento ou de preparações que contenham 
cimento deverão conter, de forma legível e 
indelével, informação relativa à data de 
embalagem, às condições de armazenamento 
e ao período de armazenamento, apropriada à 
manutenção da actividade do agente redutor 
e à manutenção do conteúdo de crómio VI 
solúvel abaixo do limite fixado no n.º 1.

3. A título derrogatório, os n.ºs 1 e 2 não se 
aplicam à colocação no mercado, nem à 
utilização em procedimentos controlados, 
fechados e totalmente automatizados em que 
o cimento e as preparações que contenham 
cimento sejam tratados exclusivamente por 
máquinas e em que não haja possibilidade de 
contacto com a pele.

________________
1 JO L 377 de 31.12.1991, p. 20. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo 

Regulamento(CE) n.º 166/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 33 
de 4.2.2006, p. 1).

2 Existem dois números CAS para o crisótilo, como o confirma o ECB.
3 Regulamento (CEE) n.º 2658/87 do Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à 

nomenclatura pautal e estatística e à Pauta Aduaneira Comum (JO L 256 de 7. 9. 1987), 
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento n.º 426/2006 (JO L 79 
de 16.3.2006, p. 1).

4 JO L 147 de 9.6.1975, p. 40. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento(CE) n.º 807/2003 (JO L 122 de 16.5.2003, p. 36)
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Apêndices 1 a 6

PREÂMBULO

Explicação dos títulos das colunas

Nome da substância:

O nome da substância é idêntico ao utilizado no anexo I à Directiva 67/548/CEE do Conselho . 

Sempre que possível, as substâncias perigosas são identificadas pelas designações EINECS 

(Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado) ou ELINCS (Lista Europeia 

das Substâncias Químicas Notificadas) respectivas. Essas designações são indicadas no quadro 

como números CE. No caso das substâncias que não figuram no EINECS nem na ELINCS, utiliza-

-se uma designação química reconhecida internacionalmente (ISO ou IUPAC, por exemplo). Em 

alguns casos, é ainda incluído um nome vulgar.

Número de índice:

O número de índice é o código de identificação atribuído à substância no anexo I à 

Directiva 67/548/CEE. As substâncias são enumeradas no apêndice com base neste número.

Número EINECS : 

Trata-se de um código de identificação atribuído à substância no Inventário Europeu das 

Substâncias Químicas Existentes no Mercado (EINECS). Começa no número 200-001-8.

Número ELINCS

No que respeita às novas substâncias notificadas no quadro da Directiva 67/548/CEE, foi-lhes 

atribuído um código de identificação, publicado na Lista Europeia das Substâncias Químicas 

Notificadas (ELINCS). O código em questão começa no número 400-010-9.
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Número CAS:

O número CAS (Chemical Abstracts Service) foi definido para facilitar a identificação das 

substâncias.

Notas:

O texto completo das notas figura no preâmbulo do anexo I à Directiva 67/548/CEE.

Para efeitos do disposto no presente regulamento , as notas têm a seguinte redacção:

Nota C:

Algumas substâncias orgânicas podem ser comercializadas numa forma isomérica específica ou na 

forma de uma mistura de diversos isómeros.

Nota D:

Determinadas substâncias que podem polimerizar-se ou decompor-se espontaneamente são, em 

geral, colocadas no mercado numa forma estabilizada. É nessa forma que são incluídas no anexo I 

da Directiva 67/548/CEE.

Contudo, as referidas substâncias são, por vezes, colocadas no mercado numa forma não 

estabilizada. Nesses casos, o produtor ou qualquer outra pessoa que coloque a substância no 

mercado deve obrigatoriamente indicar no rótulo a denominação da substância seguida dos termos 

"não estabilizado(a)".
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Nota E :

Às substâncias com efeitos específicos na saúde humana (ver o capítulo 4 do anexo VI da 

Directiva 67/548/CEE), classificadas como cancerígenas, mutagénicas e/ou tóxicas para a 

reprodução nas categorias 1 ou 2, é atribuída a nota E se também forem classificadas como muito 

tóxicas (T+), tóxicas (T) ou nocivas (Xn). No caso dessas substâncias, as frases indicadoras de risco 

R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R48, R65 e R68 (nocivo) e todas as suas 

combinações devem ser precedidas da palavra "também".

Nota J:

Não é necessário classificar a substância de cancerígena se se puder provar que contém menos 

de 0,1 % (m/m) de benzeno (número EINECS 200-753-7).

Nota K:

Não é necessário classificar a substância de cancerígena se se puder provar que contém menos 

de 0,1 % (m/m) de 1,3-butadieno (número EINECS 203-450-8).

Nota L:

Não é necessário classificar a substância de cancerígena se se puder provar que contém menos de 3

% de matérias extractáveis em DMSO, pelo método IP 346.

Nota M:

Não é necessário classificar a substância de cancerígena se se puder provar que contém menos 

de 0,005 % (m/m) de benzo[a]pireno (número EINECS 200-028-5).
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Nota N:

Não é necessário classificar a substância de cancerígena se se conhecerem todos os antecedentes de 

refinação e se se puder provar que a substância a partir da qual foi produzida não é cancerígena.

Nota P:

Não é necessário classificar a substância de cancerígena se se puder provar que contém menos 

de 0,1 % (m/m) de benzeno (número EINECS 200-753-7).

Nota R:

A classificação como cancerígeno não é aplicável a fibras de diâmetro geométrico médio superior 

a 6 µm, ponderado em função do comprimento, menos dois desvios-padrão.

Nota S:

Esta substância pode não necessitar de rotulagem em conformidade com o artigo 23.º (ver secção 8

do anexo VI) da Directiva 67/548/CEE.
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Apêndice 1
Ponto 28 – Substâncias cancerígenas: categoria 1

Substâncias Número de 
índice

Número CE Número 
CAS

Notas

Trióxido de crómio (VI) 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Cromatos de zinco, incluindo o 
cromato de zinco e potássio

024-007-00-3

Monóxido de níquel 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Dióxido de níquel 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Trióxido de diníquel 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Sulfureto de níquel 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Dissulfureto de triníquel 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Trióxido de diarsénio; trióxido de 
arsénio

033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Pentóxido de diarsénio 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Ácido arsénico e seus sais 033-005-00-1

Hidrogenoarsenato de chumbo 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]Butano [contém ≥ 0,1 % butadieno 
(203-450-8)] [1]

Isobutano [contém ≥ 0,1 % butadieno 
(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-Butadieno; Buta-1,3-dieno 601-013-00-
-X

203-450-8 106-99-0 D

Benzeno 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Cloreto de vinilo; cloroetileno 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Éter bis(clorometílico); óxido de 
bis(clorodimetilo)

603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Éter clorometílico; óxido de 
clorometilo e de metilo

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-Naftilamina 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidina; 4,4'-diaminobifenilo 612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Sais de benzidina 612-070-00-5

Sais de 2-naftilamina 612-071-00-0 209-030-
-0[1]

210-313-
-6[2]

553-00-4[1]
612-52-2[2]

4-Aminobifenilo; 4-bifenilamina 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Sais de 4-aminobifenilo; sais de 4-
-bifenilamina

612-073-00-1

Alcatrão, carvão; alcatrão de hulha
[O subproduto da destilação destrutiva 
do carvão. Um semi-sólido quase 
negro. Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos aromáticos, 
compostos fenólicos, bases azotadas e 
tiofeno.]

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Alcatrão, carvão, de temperatura 
elevada; alcatrão de hulha
[O produto de condensação obtido por 
arrefecimento, aproximadamente à 
temperatura ambiente, do gás liberto 
na destilação destrutiva do carvão a 
temperatura elevada (superior 
a 700 °C). Um líquido negro viscoso 
mais denso do que a água. Compõe-se 
principalmente de uma mistura 
complexa de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares. Pode conter 
pequenas quantidades de compostos 
fenólicos e de bases azotadas 
aromáticas.]

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Alcatrão, carvão, de temperatura 
baixa; óleo de alcatrão

[O produto de condensação obtido por 
arrefecimento, aproximadamente à 
temperatura ambiente, do gás liberto 
na destilação destrutiva do carvão a 
temperatura baixa (inferior a 700 °C). 
Um líquido negro viscoso mais denso 
do que a água. Compõe-se 
principalmente de hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares, compostos 
fenólicos, bases azotadas aromáticas, e 
dos seus derivados alquilo.]

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Alcatrão, de lenhite;

[Um óleo destilado do alcatrão de 
lenhite. É constituído principalmente 
por hidrocarbonetos alifáticos, 
nafténicos e aromáticos com um a três 
anéis, os seus derivados alquilo, 
heteroaromáticos e fenóis com um e 
dois anéis e destila no intervalo de 
aproximadamente 150 °C a 360 °C.]

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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