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Parafinas brutas (petróleo), tratadas 
com carvão activado; cera bruta
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de parafinas brutas com carvão 
activado para remoção de vestígios de 
constituintes polares e impurezas.]

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N

Petrolato; petrolatos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
semi-sólido na desparafinagem de 
óleo residual parafínico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados cristalinos 
e líquidos com números de átomos de 
carbono predominantemente 
superiores a C25.]

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

Petrolato (petróleo), oxidado; 
petrolatos

[Uma combinação complexa de 
compostos orgânicos, 
predominantemente ácidos 
carboxílicos de peso molecular 
elevado, obtida pela oxidação de 
petrolato pelo ar.]

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N

Petrolato (petróleo), tratado com 
alumina; petrolatos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida quando o 
petrolato é tratado com Al2O3 para 
remover componentes polares e 
impurezas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados, cristalinos, 
e hidrocarbonetos líquidos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C25.]

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 183
ANEXO XVII DG C I PT

Petrolato (petróleo), tratado com 
hidrogénio; petrolatos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
semi-sólido de um óleo residual 
parafínico desparafinado tratado com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados 
microcristalinos, e líquidos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20.]

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Petrolato (petróleo), tratado com 
carvão activado; petrolatos

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de petrolato com carvão 
activado para remoção de vestígios de 
constituintes polares e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20.]

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Petrolato (petróleo), tratado com 
ácido silícico; petrolatos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de petrolato com ácido 
silícico para remoção de vestígios de 
constituintes polares e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C20.]

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
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Petrolato (petróleo), tratado com 
argila; petrolatos
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de petrolato com argila descorante 
para remoção de constituintes polares 
e impurezas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C25.]

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

Gasolina, natural; nafta de baixo 
ponto de ebulição

[Uma combinação de hidrocarbonetos 
separada do gás natural por processos 
como a refrigeração ou a absorção. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C8 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 120 °C.]

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Nafta; nafta de baixo ponto de 
ebulição
[Produtos petrolíferos refinados, 
parcialmente refinados ou não 
refinados produzidos pela destilação 
de gás natural. São constituídos por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C6 e destilam no intervalo de 
aproximadamente 100 °C a 200 °C.]

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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Ligroína; nafta de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação fraccionada do petróleo. 
Esta fracção destila no intervalo de 
aproximadamente 20 °C a 135 °C.]

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Nafta (petróleo), pesada de destilação 
directa; nafta de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação de petróleo bruto. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 65 °C a 230 °C.]

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Nafta (petróleo), carga de destilação 
directa; nafta de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de petróleo bruto. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 220 °C.]

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Nafta (petróleo), leve de destilação 
directa; nafta de baixo ponto de 
ebulição

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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[Uma combinação de hidrocarbonetos 
produzida pela destilação de petróleo 
bruto. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C10 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 180 °C.]

Nafta de petróleo (petróleo), alifática 
leve; nafta de baixo ponto de ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
de petróleo bruto ou de gasolina 
natural. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C10 e destila no intervalo de 
aproximadamente 35 °C a 160 °C.]

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Destilados (petróleo), leves de 
destilação directa; nafta de baixo 
ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de petróleo bruto. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C7 e destila no intervalo de 
aproximadamente 88 °C a 99 °C.]

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Gasolina, da recuperação de vapor; 
nafta de baixo ponto de ebulição

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos separada dos gases 
de sistemas de recuperação de vapor 
por arrefecimento. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 196 °C.]

Gasolina, de destilação directa, da 
unidade de topping; nafta de baixo 
ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida a partir da 
unidade de topping por destilação de 
petróleo bruto. Destila no intervalo de 
aproximadamente 36,1 °C 
a 193,3 °C.]

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Nafta (petróleo), não tratada 
(unsweetened); nafta de baixo ponto 
de ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida da 
destilação de fracções de nafta de 
diversos processos de uma refinaria. 
É constituída por hidrocarbonetos 
com números de átomos de carbono 
na gama de C5 até C12 e destila no 
intervalo de aproximadamente 0 °C 
a 230 °C.]

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Destilados (petróleo), de cabeça do 
estabilizador do fraccionamento de 
gasolina leve de destilação directa; 
nafta de baixo ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
fraccionamento de gasolina leve de 
destilação directa. É constituída por 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C6.]

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Nafta (petróleo) pesada de destilação 
directa, contendo aromáticos; nafta de 
baixo ponto de ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de destilação de petróleo 
bruto. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C8 até 
C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 130 °C a 210 °C.]

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
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Nafta (petróleo), de alquilação; nafta 
modificada de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação dos produtos da reacção de 
isobutano com hidrocarbonetos 
monoolefínicos com números de 
átomos de carbono geralmente na 
gama de C3 até C5. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
ramificada com números de átomos 
de carbono predominantemente na 
gama de C7 a C12 e destila no 
intervalo de aproximadamente 90 °C 
a 220 °C.]

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Nafta (petróleo), pesada de 
alquilação; nafta modificada de baixo 
ponto de ebulição

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação dos produtos da reacção de 
isobutano com hidrocarbonetos 
monoolefínicos com números de 
átomos de carbono geralmente na 
gama de C3 até C5. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
ramificada com números de átomos 
de carbono predominantemente na 
gama de C9 até C12 e destila no 
intervalo de aproximadamente 150 °C 
a 220 °C.]
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Nafta (petróleo), leve de alquilação; 
nafta modificada de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação dos produtos da reacção de 
isobutano com hidrocarbonetos 
monoolefínicos com números de 
átomos de carbono geralmente na 
gama de C3 até C5. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
ramificada com números de átomos 
de carbono predominantemente na 
gama de C7 até C10 e destila no 
intervalo de aproximadamente 90 °C 
a 160 °C.]

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Nafta (petróleo), de isomerização; 
nafta modificada de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
isomerização catalítica de 
hidrocarbonetos parafínicos de cadeia 
linear em C4 até C6. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados tais como 
isobutano, isopentano, 2,2-
-dimetilbutano, 2-metilpentano, e 3-
-metilpentano.]

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Nafta (petróleo), leve refinada com 
solvente; nafta modificada de baixo 
ponto de ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
refinado de um processo de extracção 
com solvente. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente 35 °C a 190 °C.]

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Nafta (petróleo), pesada refinada com 
solvente; nafta modificada de baixo 
ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
refinado de um processo de extracção 
com solvente. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 90 °C a 230 °C.]

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Refinados (petróleo), dos extractos 
em contracorrente com etileno glicol-
-água do reformer catalítico; nafta 
modificada de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
refinado do processo de extracção 
UDEX dos produtos do reformer 
catalítico. É constituída por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C9.]

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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Refinados (petróleo), do reformer, da 
unidade de separação Lurgi; nafta 
modificada de baixo ponto de 
ebulição
[A combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
refinado de uma unidade de 
separação. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos não aromáticos com 
pequenas variáveis de 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C8.]

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Nafta (petróleo), carga de alquilação, 
contendo butano; nafta modificada de 
baixo ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação dos produtos da reacção de 
isobutano com hidrocarbonetos 
monoolefínicos normalmente com 
números de átomos de carbono na 
gama de C3 até C5. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados de cadeia 
ramificada com números de átomos 
de carbono predominantemente na 
gama de C7 até C12 com alguns 
butanos e destila no intervalo de 
aproximadamente 35 °C a 200 °C.]

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Destilados (petróleo), derivados do 
steam-cracking da nafta, leves 
tratados com hidrogénio refinados 
com solvente; nafta modificada de 
baixo ponto de ebulição

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como os 
refinados de um processo de 
extracção com solvente de destilado 
leve tratado com hidrogénio dos 
produtos do steam-cracking da nafta.]

Nafta (petróleo), C4-12 da alquilação 
de butanos, rica em isooctano; nafta 
modificada de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por alquilação 
de butanos. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C12, rica em isooctano, e destila 
no intervalo de aproximadamente 35 
°C a 210 °C.]

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Hidrocarbonetos, destilados de nafta 
leve tratada com hidrogénio, 
refinados com solvente; nafta 
modificada de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação de hidrocarbonetos 
obtida da destilação de nafta tratada 
com hidrogénio seguida por um 
processo de extracção com solvente e 
destilação. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados que 
destilam no intervalo de 
aproximadamente 94 °C a 99 °C.]

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Nafta (petróleo), da isomerização, 
fracção em C6; nafta modificada de 
baixo ponto de ebulição

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
de uma gasolina que foi isomerizada 
cataliticamente. É constituída 
predominantemente por isómeros de 
hexano que destilam no intervalo de 
aproximadamente 60 °C a 66 °C.]

Hidrocarbonetos, C6-7, do cracking da 
nafta, refinados com solvente; nafta 
modificada de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por absorção 
de benzeno de um corte de 
hidrocarbonetos rico em benzeno 
totalmente hidrogenado 
cataliticamente que foi obtido por 
destilação de nafta do cracking pré-
-hidrogenada. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos parafínicos e 
nafténicos com números de átomos de 
carbono predominantemente na gama 
de C6 até C7 e destila no intervalo de 
aproximadamente 70 °C a 100 °C.]

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Hidrocarbonetos, ricos em C6, 
destilados da nafta leve tratada com 
hidrogénio, refinados com solvente; 
nafta modificada de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
de nafta tratada com hidrogénio 
seguida por extracção com solvente. 
É constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados e destila no 
intervalo de aproximadamente 65 °C 
a 70 °C.]

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
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Nafta (petróleo), pesada do cracking 
catalítico; nafta de cracking catalítico 
de baixo ponto de ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 65 °C a 230 °C. 
Contém uma proporção relativamente 
elevada de hidrocarbonetos 
insaturados.]

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Nafta (petróleo), leve do cracking 
catalítico; nafta de cracking catalítico 
de baixo ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 190 °C. 
Contém uma proporção relativamente 
elevada de hidrocarbonetos 
insaturados.]

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Hidrocarbonetos, C3-11, destilados do 
cracker catalítico; nafta de cracking 
catalítico de baixo ponto de ebulição

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C11 e destila num intervalo até 
cerca de 204 °C.]

Nafta (petróleo), fracção leve do 
cracking catalítico; nafta de cracking 
catalítico de baixo ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C5.]

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Destilados (petróleo), derivados do 
steam-cracking da nafta, aromáticos 
leves tratados com hidrogénio; nafta 
de cracking catalítico de baixo ponto 
de ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de um destilado leve do 
steam-cracking da nafta. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos.]

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
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Nafta (petróleo), pesada do cracking 
catalítico, tratada (sweetened); nafta 
de cracking catalítico de baixo ponto 
de ebulição

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
um destilado petrolífero do cracking 
catalítico a um processo de 
sweetening para conversão de 
mercaptans ou remoção de impurezas 
ácidas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 60 °C a 200 °C.]

Nafta (petróleo), leve tratada 
(sweetened), do cracking catalítico; 
nafta de cracking catalítico de baixo 
ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
nafta de um processo de cracking 
catalítico a um processo de 
sweetening para converter mercaptans 
ou remover impurezas ácidas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos que destilam no 
intervalo de aproximadamente 35 °C 
a 210 °C.]

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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Hidrocarbonetos, C8-12, do cracking 
catalítico, neutralizados 
quimicamente; nafta de cracking 
catalítico de baixo ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de uma fracção de processo 
de cracking catalítico, que foi 
submetida a uma lavagem alcalina. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C8 até 
C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 130 °C a 210 °C.]

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Hidrocarbonetos, C8-12, destilados do 
cracker catalítico; nafta de cracking 
catalítico de baixo ponto de ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
de produtos de um processo de 
cracking catalítico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C8
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 140 °C a 210 °C.]

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Hidrocarbonetos, C8-12, do cracking 
catalítico, neutralizados 
quimicamente, tratados (sweetened); 
nafta de cracking catalítico de baixo 
ponto de ebulição

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
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Nafta(petróleo), leve do reforming 
catalítico; reformado
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida a partir da 
destilação de produtos de um 
processo de reforming catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente 35 °C a 190 °C. 
Contém uma proporção relativamente 
elevada de hidrocarbonetos 
aromáticos e de cadeia ramificada. 
Esta fracção pode conter 10% em 
volume ou mais de benzeno.]

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Nafta (petróleo), pesada do reforming 
catalítico; reformado

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação dos produtos de um 
processo de reforming catalítico. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 90 °C a 230 °C.]
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Destilados (petróleo), do 
despentanizador de produtos do 
reforming catalítico; reformado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação de 
produtos de um processo de 
reforming catalítico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C6 e destila no intervalo de 
aproximadamente –49 °C a 63 °C.]

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Hidrocarbonetos, C2-6, reforming 
catalítico de C6-8; reformado

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Resíduos (petróleo), do reformer 
catalítico de uma carga em C6-8; 
reformado
[Um resíduo complexo do reforming 
catalítico de uma carga em C6-8. É 
constituído por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C6.]

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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Nafta (petróleo), leve do reforming 
catalítico, sem aromáticos; reformado
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
dos produtos de um processo de 
reforming catalítico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C8 e destila no intervalo de 
aproximadamente 35 °C a 120 °C. 
Contém uma proporção relativamente 
elevada de hidrocarbonetos de cadeia 
ramificada de que foram removidos 
os componentes aromáticos.]

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Destilados (petróleo), da cabeça do 
reforming catalítico da nafta de 
destilação directa; reformado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
reforming catalítico da nafta de 
destilação directa seguido do 
fraccionamento do efluente total. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C6.]

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Produtos petrolíferos, produtos do 
processo hydrofiner-powerformer; 
reformado

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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[A combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida num processo 
hydrofiner-powerformer e que destila 
no intervalo de aproximadamente 27 
°C até 210 °C.]

Nafta (petróleo), carga do reforming; 
reformado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação dos produtos de um 
processo de reforming catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 35 °C a 230 °C.]

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Nafta (petróleo), do reforming 
catalítico; reformado
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação de um processo de 
reforming catalítico. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 30 °C a 220 °C. 
Contém uma proporção relativamente 
elevada de hidrocarbonetos 
aromáticos e de cadeia ramificada. 
Esta fracção pode conter 10% em 
volume ou mais de benzeno.]

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Destilados (petróleo), leves tratados 
com hidrogénio do reforming 
catalítico, fracção aromática C8-12; 
reformado
[Uma combinação complexa de 
alquilbenzenos obtida pelo reforming 
catalítico da nafta de petróleo. É 
constituída predominantemente por 
alquilbenzenos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C8
até C10 e destila no intervalo de 
aproximadamente 160 °C a 180 °C.]

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Hidrocarbonetos aromáticos, C8, 
derivados do reforming catalítico; 
reformado

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Hidrocarbonetos aromáticos, C7-12, 
ricos em C8; reformado
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por separação 
de uma fracção contendo produtos do 
platforming. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C12 (principalmente C8) e pode 
conter hidrocarbonetos não 
aromáticos, ambos destilando no 
intervalo de aproximadamente 130 °C 
a 200 °C.]

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
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Gasolina, C5-11, do reforming 
estabilizada com alto índice de 
octanos; reformado

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos com alto índice de 
octanos obtida pela desidrogenação 
catalítica de uma nafta 
predominantemente nafténica. É 
constituída predominantemente por 
aromáticos e não aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente 45 °C a 185 °C.]

Hidrocarbonetos, C7-12, ricos em 
aromáticos C > 9, fracção pesada do 
reforming; reformado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por separação 
de uma fracção contendo produtos do 
platforming. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos não aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C12 e que destilam no intervalo de 
aproximadamente 120 °C a 210 °C e 
hidrocarbonetos aromáticos em C9 e 
superiores.]

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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Hidrocarbonetos, C5-11, ricos em não 
aromáticos, fracção leve do 
reforming; reformado

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por separação 
de uma fracção contendo produtos do 
platforming. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos não aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C11 e que destilam no intervalo de 
aproximadamente 35 °C a 125 °C, 
benzeno e tolueno.]

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Óleo da refinação das parafinas 
(petróleo), tratado com ácido silícico; 
óleo de ressudação

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de óleo da refinação das 
parafinas com ácido silícico para 
remoção de constituintes vestigiais e 
impurezas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos de cadeia linear com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C12.]

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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Nafta (petróleo), leve do cracking 
térmico; nafta de "cracking" térmico 
de baixo ponto de ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação de 
produtos de um processo de cracking 
térmico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos insaturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C8 e destila no intervalo de 
aproximadamente –10 °C a 130 °C.]

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Nafta (petróleo), pesada do cracking 
térmico; nafta de "cracking" térmico 
de baixo ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação dos 
produtos de um processo de cracking 
térmico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos insaturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 65 °C a 220 °C.]

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Destilados (petróleo), aromáticos 
pesados; nafta de "cracking" térmico 
de baixo ponto de ebulição

[A combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação dos 
produtos do cracking térmico do 
etano e propano. Esta fracção de 
ponto de ebulição mais elevado é 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos em C5-C7
com alguns hidrocarbonetos alifáticos 
insaturados com números de átomos 
de carbono predominantemente de C5. 
Esta fracção pode conter benzeno. A 
sua composição pode incluir uma 
qualquer ou uma combinação destas 
substâncias. Podem estar presentes 
vestígios de óxidos e outras 
substâncias.]

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Destilados (petróleo), aromáticos 
leves; nafta de "cracking" térmico de 
baixo ponto de ebulição
[A combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação dos 
produtos do cracking térmico do 
etano e propano. Esta fracção de 
ponto de ebulição mais baixo é 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos em C5-C7
com alguns hidrocarbonetos alifáticos 
insaturados com números de átomos 
de carbono predominantemente em 
C5. Esta fracção pode conter 
benzeno.]

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Destilados (petróleo), derivados do 
pirolisado de nafta-refinado, fracção 
gasolina; nafta de "cracking" térmico 
de baixo ponto de ebulição

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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[A combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
fraccionamento por pirólise a 816 °C 
de nafta e refinado. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono de C9 e destila a 
aproximadamente 204 °C.]

Hidrocarbonetos aromáticos, C6-8, 
derivados do pirolisado de nafta-
-refinado; nafta de "cracking" térmico 
de baixo ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
fraccionamento por pirólise a 816 °C 
de nafta e refinado. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C8, incluindo benzeno.]

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Destilados (petróleo), do gasóleo e da 
nafta do cracking térmico; nafta de 
"cracking" térmico de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação de gasóleo e/ou da nafta do 
cracking térmico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos olefínicos com 
números de átomos de carbono em C5
e destila no intervalo de 
aproximadamente 33 °C a 60 °C.]

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Destilados (petróleo), do gasóleo e da 
nafta do cracking térmico, contendo 
dímeros de C5; nafta de "cracking" 
térmico de baixo ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação extractiva do gasóleo e/ou 
da nafta do cracking térmico. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono em C5 com 
algumas olefinas em C5 dimerizadas e 
destila no intervalo de 
aproximadamente 33 °C a 184 °C.]

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Destilados (petróleo), do gasóleo e da 
nafta do cracking térmico, de 
destilação extractiva; nafta de 
"cracking" térmico de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação extractiva do gasóleo e/ou 
nafta do cracking térmico. É 
constituído por hidrocarbonetos 
parafínicos e olefínicos, 
predominantemente isomilenos tais 
como 2-metil-1-buteno e 2-metil-2-
-buteno e destila no intervalo de 
aproximadamente 31 °C a 40 °C.]

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Destilados (petróleo), leves do 
cracking térmico, aromáticos 
desbutanizados; nafta de "cracking" 
térmico de baixo ponto de ebulição

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação dos produtos de um 
processo de cracking térmico. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos, 
principalmente benzeno.]

Nafta (petróleo), leve do cracking 
térmico, tratada (sweetened); nafta de 
"cracking" térmico de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
um destilado petrolífero do cracking 
térmico a temperatura elevada de 
fracções petrolíferas pesadas a um 
processo de sweetening para 
converter mercaptans. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos, olefinas 
a hidrocarbonetos saturados que 
destilam no intervalo de
aproximadamente 20 °C a 100 °C.]

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Nafta (petróleo), pesada tratada com 
hidrogénio; nafta dessulfurada de 
baixo ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída por 
hidrocarbonetos na gama de C6 até 
C13 e destila no intervalo de 
aproximadamente 65 °C a 230 °C.]

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Nafta (petróleo), leve tratada com 
hidrogénio; nafta dessulfurada de 
baixo ponto de ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 190 °C.]

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Nafta (petróleo), leve 
hidrogenodessulfurada; nafta 
dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de hidrogenodessulfurização 
catalítica. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 190 °C.]

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Nafta (petróleo), pesada 
hidrogenodessulfurizada; nafta 
dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de hidrogenodessulfurização 
catalítica. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 90 °C a 230 °C.]

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Destilados (petróleo), médios tratados 
com hidrogénio, de intervalo de 
destilação intermédio; nafta 
dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação dos produtos de um 
processo de tratamento de um 
destilado médio com hidrogénio. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C10 e destila no intervalo de 
aproximadamente 127 °C a 188 °C.]

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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Destilados (petróleo), do processo de 
tratamento de destilado leve com 
hidrogénio, de intervalo de destilação 
baixo; nafta dessulfurada de baixo 
ponto de ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação dos produtos de um 
processo de tratamento de um 
destilado leve com hidrogénio. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C9 e destila no intervalo de 
aproximadamente 3 °C a 194 °C.]

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Destilados (petróleo), de nafta pesada 
com hidrogénio, de cabeça do 
desiohexanizador; nafta dessulfurada 
de baixo ponto de ebulição

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
dos produtos de um processo de 
tratamento de uma nafta pesada com 
hidrogénio. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C3
até C6 e destila no intervalo de 
aproximadamente –49 °C a 68 °C.]
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Nafta de petróleo (petróleo), 
aromática leve, tratada com 
hidrogénio; nafta dessulfurada de 
baixo ponto de ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C8
até C10 e destila no intervalo de 
aproximadamente 135 °C a 210 °C.]

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Nafta (petróleo), leve do cracking 
térmico hidrogenodessulfurizada; 
nafta dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
fraccionamento de destilado do 
cracking térmico 
hidrogenodessulfurizado. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente 23 °C a 195 °C.]

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Nafta (petróleo), leve tratada com 
hidrogénio, contendo cicloalcanos; 
nafta dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
de uma fracção petrolífera. É 
constituída predominantemente por 
alcanos e cicloalcanos destilando no 
intervalo de aproximadamente –20 °C 
a 190 °C.]

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Nafta (petróleo), pesada do steam-
-cracking, hidrogenada; nafta 
dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Nafta (petróleo), de carga 
hidrogenodessulfurizada; nafta 
dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de hidrogenodessulfurização 
catalítica. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente 30 °C a 250 °C.]

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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Nafta (petróleo), leve do steam-
-cracking tratada com hidrogénio; 
nafta dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera, 
proveniente de um processo de 
pirólise, com hidrogénio na presença 
de um catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos insaturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente 35 °C a 190 °C.]

Hidrocarbonetos, C4-12, do cracking 
da nafta, tratados com hidrogénio; 
nafta dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
dos produtos de um processo de 
steam-cracking da nafta e 
subsequente hidrogenação catalítica 
selectiva dos produtos formadores de 
gomas. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 30 °C a 230 °C.]

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
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Nafta de petróleo (petróleo), nafténica 
leve tratada com hidrogénio; nafta 
dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos cicloparafínicos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C7 e destila no intervalo de 
aproximadamente 73 °C a 85 °C.]

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Nafta (petróleo), leve do steam-
-cracking, hidrogenada; nafta 
dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
separação de hidrogenação 
subsequente dos produtos de um 
processo de steam-cracking para 
produzir etileno. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados, e 
insaturados, parafinas cíclicas, e 
hidrocarbonetos aromáticos cíclicos 
com números de átomos de carbono 
prodominantemente na gama de C4
até C10 e destila no intervalo de 
aproximadamente 50 °C a 200 °C. A 
proporção de hidrocarbonetos 
benzénicos pode variar até 30 % em 
peso e esta fracção também pode 
conter pequenas quantidades de 
compostos sulfurados e oxigenados.]

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
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Hidrocarbonetos, C6-11, tratados com 
hidrogénio, desaromatizados; nafta 
dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como 
solventes que foram submetidos a 
tratamento com hidrogénio para 
converter aromáticos em nafténicos 
por hidrogenação catalítica.]

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Hidrocarbonetos, C9-12, tratados com 
hidrogénio, desaromatizados; nafta 
dessulfurada de baixo ponto de 
ebulição

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como 
solventes que foram submetidos a 
tratamento com hidrogénio para 
converter aromáticos em nafténicos 
por hidrogenação catalítica.]

Solvente de Stoddard: nafta de baixo 
ponto de ebulição (não especificada)
[Uma destilado incolor do petróleo 
com cheiros râncidos ou 
desagradáveis e que destila no 
intervalo de aproximadamente 150 °C 
a 205 °C .]

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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Condensados de gás natural 
(petróleo); nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos separada como um 
líquido de gás natural num separador 
de superfície por condensação 
retrógrada. É constituída sobretudo 
por hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C20. É um líquido à temperatura e 
pressão atmosféricas.]

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Gás natural (petróleo), mistura líquida 
bruta; nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos separada como um 
líquido do gás natural numa unidade 
de reciclagem de gás por processos 
como a refrigeração ou a absorção. É 
constituída sobretudo por 
hidrocarbonetos alifáticos saturados 
com números de átomos de carbono 
na gama de C2 até C8.]

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Nafta (petróleo), leve do 
hidrocracking; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação dos 
produtos de um processo de 
hidrocracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C10 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 180 °C.]

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Nafta (petróleo), pesada do 
hidrocracking; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação dos 
produtos de um processo de 
hidrocracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 65 °C a 230 °C.]

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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Nafta (petróleo), tratada (swetened); 
nafta de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
uma nafta petrolífera a um processo 
de sweetening para converter 
mercaptans ou para remover 
impurezas ácidas. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente –10 °C a 230 °C.]

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Nafta (petróleo), tratada com ácido; 
nafta de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
refinado de um processo de 
tratamento com ácido sulfúrico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 90 °C a 230 °C.]

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
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Nafta (petróleo), pesada neutralizada 
quimicamente; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por um 
processo de tratamento para remoção 
de materiais ácidos. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 65 °C a 230 °C.]

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Nafta (petróleo), leve neutralizada 
quimicamente; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por um 
processo de tratamento para remoção 
de materiais ácidos. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 190 °C.]

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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Nafta (petróleo), desparafinada 
cataliticamente; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de desparafinagem catalítica 
de uma fracção petrolífera. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 35 °C a 230 °C.]

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Nafta (petróleo), leve do steam-
-cracking; nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
dos produtos de um processo de 
steam-cracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos insaturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 190 °C. 
Esta fracção geralmente contém 10 % 
em volume ou mais de benzeno.]

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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Nafta de petróleo (petróleo), 
aromática leve; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
de fracções aromáticas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C8
até C10 e destila no intervalo de 
aproximadamente 135 °C a 210 °C.]

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Hidrocarbonetos aromáticos, C6-10, 
tratados com ácido, neutralizados; 
nafta de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Destilados (petróleo), C3-5, ricos em 
2-metil-2-buteno; nafta de baixo 
ponto de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação de 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono normalmente na 
gama de C3 até C5, 
predominantemente isopentano e 3-
-metil-1-buteno. É constituída por 
hidrocarbonetos saturados e
insaturados com números de átomos 
de carbono na gama de C3 até C5, 
predominantemente 2-metil-2-
-buteno.]

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
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Destilados (petróleo), de destilados 
polimerizados do steam-cracking de 
petróleo, fracção C5-12; nafta de baixo 
ponto de ebulição (não especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
de um destilado polimerizado do 
steam-cracking de petróleo. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono
predominantemente na gama de C5 
até C12.]

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Destilados (petróleo), do steam-
-cracking, fracção C5-12; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

[Uma combinação complexa de 
compostos orgânicos obtida pela 
destilação dos produtos de um 
processo de steam-cracking. É 
constituída por hidrocarbonetos 
insaturados com números de átomos 
de carbono predominantemente na 
gama de C5 até C12.]

Destilados (petróleo), do steam-
-cracking, fracção C5-10, misturados 
com a fracção C5 da nafta leve do 
steam-cracking; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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Extractos (petróleo), da extracção a 
frio com ácido, C4-6; nafta de baixo 
ponto de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
compostos orgânicos produzida pela 
extracção a frio com ácido de 
hidrocarbonetos alifáticos saturados e 
insaturados com números de átomos 
de carbono geralmente na gama de C3
até C6, predominantemente pentanos 
e amilenos. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados e 
insaturados com números de átomos 
de carbono na gama de C4 até C6, 
predominantemente C5.]

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Destilados (petróleo), de cabeça do 
despentanizador; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de uma 
corrente gasosa do cracking catalítico. 
É constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos alifáticos de números
de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C6.]

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 227
ANEXO XVII DG C I PT

Resíduos (petróleo), de cauda da 
coluna de separação de butano; nafta 
de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)
[Um resíduo complexo da destilação 
de uma fracção de butano. É 
constituída por hidrocarbonetos 
alifáticos com números de átomos de 
carbono predominantemente na gama 
de C4 até C6.]

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Óleos residuais (petróleo), da coluna 
do desisobutanizador; nafta de baixo 
ponto de ebulição (não especificada)

[Um resíduo complexo da destilação 
atmosférica da fracção butanos-
-butilenos. É constituído por 
hidrocarbonetos alifáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C6.]

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Nafta (petróleo), carga do coker; nafta 
de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação dos produtos de um coker 
de leito fluidizado. É constituída por 
hidrocarbonetos insaturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C15 e destila no intervalo de 
aproximadamente 43 °C a 250 °C.]

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Nafta (petróleo), aromática 
intermédia do steam-cracking; nafta 
de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação dos produtos de um 
processo de steam-cracking. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 130 °C a 220 °C.]

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Nafta (petróleo), carga de destilação 
directa tratada com argila; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos resultante do 
tratamento de nafta de destilação 
directa com argila natural ou 
modificada, normalmente por um 
processo de percolação para remoção 
de vestígios de compostos polares e 
impurezas presentes. É constituída 
por hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente –20 °C a 220 °C.]

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Nafta (petróleo), leve de destilação 
directa tratada com argila; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos resultante do 
tratamento de nafta leve de destilação 
directa com argila natural ou 
modificada, normalmente por um 
processo de percolação para remoção 
de vestígios de compostos polares e 
impurezas presentes. É constituída 
por hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C10 e destila no intervalo de 
aproximadamente 93 °C a 180 °C.]

Nafta (petróleo), aromática leve do 
steam-cracking; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação dos produtos de um 
processo de steam-cracking. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C9 e destila no intervalo de 
aproximadamente 110 °C a 165 °C.]

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Nafta (petróleo), leve do steam-
-cracking, sem benzeno; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação dos produtos de um 
processo de steam-cracking. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 80 °C a 218 °C.]

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Nafta (petróleo), contendo 
aromáticos; nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Gasolina, de pirólise, produtos de 
cauda do desbutanizador, nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
fraccionamento dos produtos de 
cauda do despropanizador. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C5.]

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Nafta (petróleo), leve, tratada 
(sweetened); nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera por um 
processo de sweetening para 
conversão de mercaptans ou remoção 
de impurezas ácidas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados e 
insaturados com números de átomos 
de carbono predominantemente na 
gama de C3 até C6 e destila no 
intervalo de aproximadamente –20 °C 
a 100 °C.]

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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Condensados de gás natural; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos separada e/ou 
condensada do gás natural durante o 
transporte e recolhida na cabeça do 
poço e/ou da produção, recolha, 
transmissão, e condutas de 
distribuição em deeps, separadores, 
etc. É constituída predominantemente 
por hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C8.]

Destilados (petróleo), do stPIRper da 
unidade unifiner da nafta; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
fraccionamento dos produtos de uma 
unidade unifiner de nafta. É 
constituída por hidrocarbonetos 
alifáticos saturados com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C2
até C6.]

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Nafta (petróleo), leve do reforming 
catalítico, fracção sem aromáticos; 
nafta de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida após remoção 
de compostos aromáticos da nafta 
leve do reforming catalítico por um 
processo de absorção selectiva. É 
constituída predominantemente por 
compostos parafínicos e cíclicos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C8 e destila no intervalo de 
aproximadamente 66 °C a 121 °C.]

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Gasolina; nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos constituída 
principalmente por parafinas, 
cicloparafinas, hidrocarbonetos 
aromáticos e olefínicos com números 
de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C3 e 
destila no intervalo de 30 °C a 260 
°C.]

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Hidrocarbonetos aromáticos, C7-8, 
produtos de desalquilação, resíduos 
da destilação; nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Hidrocarbonetos, C4-6, fracções leves 
do despentanizador, da unidade de 
tratamento com hidrogénio de 
aromáticos; nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como as 
fracções iniciais da coluna do 
despentanizador antes do tratamento 
com hidrogénio das cargas 
aromáticas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C6, predominantemente pentanos 
e pentenos, e destila no intervalo de 
aproximadamente 25 °C a 40 °C.]

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Destilados (petróleo), aquecidos do 
steam-cracking da nafta, ricos em C5; 
nafta de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
dos produtos aquecidos no steam-
-cracking da nafta. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C4 até 
C6, predominantemente C5.]

Extractos (petróleo), de solvente de 
nafta leve do reforming catalítico; 
nafta de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
extracto da extracção com solvente 
dos produtos de reforming catalítico 
de uma fracção petrolífera. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C8 e destila no intervalo de 
aproximadamente 100 °C a 200 °C.]

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Nafta (petróleo), leve 
hidrogenodessulfurizada, 
desaromatizada; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
de fracções petrolíferas leves 
hidrogenodessulfurizadas e 
desaromatizadas. É constituída 
predominantemente por parafinas e 
cicloparafinas em C7 e destila no 
intervalo de aproximadamente 90 °C 
a 100 °C.]

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Nafta (petróleo), leve, rica em C5, 
tratada (sweetened); nafta de baixo 
ponto de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
uma nafta petrolífera a um processo 
de sweetening para converter 
mercaptans ou para remover 
impurezas ácidas. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C5, predominantemente C5, e 
destila no intervalo de 
aproximadamente –10 °C a 35 °C.]

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Hidrocarbonetos, C8-11, do cracking 
da nafta, corte de tolueno; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
de nafta do steam-cracking pré-
-hidrogenada. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C8
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente 130 °C a 205 °C.]

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Hidrocarbonetos, C4-11, do cracking 
da nafta, sem aromáticos; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de nafta do 
steam-cracking pré-hidrogenada após 
separação por destilação dos cortes de 
hidrocarbonetos contendo benzeno e 
tolueno e uma fracção de ponto de 
ebulição superior. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente 30 °C a 205 °C.]

Nafta (petróleo), leve aquecida, do 
steam-cracking; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
fraccionamento de nafta do steam-
-cracking após recuperação de um 
processo de aquecimento. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C4
até C6 e destila no intervalo de 
aproximadamente 0 °C a 80 °C.]

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Destilados (petróleo), ricos em C6; 
nafta de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida da destilação 
de uma fracção petrolífera. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono de C5 até C7, ricos 
em C6, e destila no intervalo de 
aproximadamente 60 °C a 70 °C.]

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Gasolina, de pirólise, hidrogenada; 
nafta de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

[Uma fracção de destilação da 
hidrogenação da gasolina de pirólise 
que destila no intervalo de 
aproximadamente 20 °C a 200 °C.]

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Destilados (petróleo), do steam-
-cracking, fracção C8-12, 
polimerizados, fracções leves da 
destilação; nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
de fracção polimerizadas de C8 até 
C12 de destilado do petróleo do steam-
-cracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C8
até C12.]

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Extractos (petróleo), de solvente da 
nafta pesada, tratados com argila; 
nafta de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de um extracto de solvente 
petrolífero tipo nafta pesada com 
argila decorante. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C10 e destila no intervalo de 
aproximadamente 80 °C a 180 °C.]

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 238
ANEXO XVII DG C I PT

Nafta (petróleo), leve do steam-
-cracking, sem benzeno, tratada 
termicamente; nafta de baixo ponto 
de ebulição (não especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento e destilação de nafta leve 
do steam-cracking sem benzeno. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C7
até C12 e destila no intervalo de 
aproximadamente 95 °C a 200 °C.]

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Nafta (petróleo), leve do steam-
-cracking, tratada termicamente; nafta 
de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento e destilação de nafta leve 
do steam-cracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C6 e destila no intervalo de 
aproximadamente 35 °C a 80 °C.]

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Destilados (petróleo), C7-9, ricos em 
C8, hidrogenodessulfurizados, 
desaromatizados; nafta de baixo 
ponto de ebulição (não especificada)

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação de uma fracção petrolífera 
leve, hidrogenodessulfurizada e 
desaromatizada. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C7 até 
C9, predominantemente parafinas e 
cicloparafinas em C8, e destila no 
intervalo de aproximadamente 120 °C 
a 130 °C.]

Hidrocarbonetos, C6-8, 
desaromatizados por absorção 
hidrogenados, da refinação de 
tolueno; nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida durante 
absorção de tolueno de uma fracção 
petrolífera de gasolina de cracking 
tratada com hidrogénio na presença 
de um catalisator. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C6
até C8 e destila no intervalo de 
aproximadamente 80 °C a 135 °C.]

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Nafta (petróleo), de carga do coker 
hidrogenodessulfurizada; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
fraccionamento de um destilado do 
coker hidrogenodessulfurizado. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C11 e destila no intervalo de 
aproximadamente 23 °C a 196 °C.]

Nafta (petróleo), leve tratada 
(sweetened); nafta de baixo ponto de 
ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida submetendo 
uma nafta petrolífera a um processo 
de sweetening para converter 
mercaptans ou para remover 
impurezas ácidas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C5
até C8 e destila no intervalo de 
aproximadamente 20 °C a 130 °C.]

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Hidrocarbonetos, C3-6, ricos em C5, 
do steam-cracking da nafta; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
dos produtos do steam-cracking da 
nafta. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C3 até 
C6, predominantemente C5.]

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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Hidrocarbonetos, ricos em C5, 
contendo diciclopentadieno; nafta de 
baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
dos produtos de um processo de 
steam-cracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono de C5 e 
diciclopentadieno e destila no 
intervalo de aproximadamente 30 °C 
a 170 °C.]

Resíduos (petróleo), leves do steam-
-cracking, aromáticos; nafta de baixo 
ponto de ebulição (não especificada)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pela 
destilação dos produtos do steam-
-cracking ou processos semelhantes 
após remoção dos produtos muito 
leves de que resulta um resíduo 
constituído por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
superiores a C5 e destila acima de 
aproximadamente 40 °C.]

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Hidrocarbonetos, C ≥ 5, ricos em C5-6; 
nafta de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Hidrocarbonetos, ricos em C5; nafta 
de baixo ponto de ebulição (não 
especificada)

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Hidrocarbonetos aromáticos, C8-10; 
óleos leves redestilados, alta ebulição

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Destilados (petróleo), leves do 
cracking catalítico; gasóleo de 
"cracking"

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C9
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 150 °C a 400 °C. 
Contém uma proporção relativamente 
elevada de hidrocarbonetos 
aromáticos bicíclicos.]

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Destilados (petróleo), médios do 
cracking catalítico; gasóleo de 
"cracking"
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de cracking catalítico. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C11
até C30 e destila no intervalo de 
aproximadamente 205 °C a 450 °C. 
Contém uma proporção relativamente 
elevada de hidrocarbonetos 
aromáticos tricíclicos.]

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Destilados (petróleo), leves do 
cracking térmico, gasóleo de 
"cracking"

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação dos 
produtos de um processo de cracking 
térmico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos insaturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C10
até C22 e destila no intervalo de 
aproximadamente 160 °C a 370 °C.]

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

Destilados (petróleo), leves do 
cracking catalítico 
hidrogenodessulfurizados; gasóleo de 
"cracking"

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de destilados leves do cracking 
catalítico com hidrogénio para 
converter enxofre orgânico em 
sulfureto de hidrogénio que é 
removido. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C9
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 150 °C a 400 °C. 
Contém uma proporção relativamente 
elevada de hidrocarbonetos 
aromáticos bicíclicos.]

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Destilados (petróleo), nafta leve do 
steam-cracking; gasóleo de 
"cracking"

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação 
múltipla de produtos de um processo 
de steam-cracking. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C10
até C18.]

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Destilados (petróleo), de destilados 
do cracking do steam-cracking de 
petróleo; gasóleo de "cracking"
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
de destilados do cracking dos 
produtos do steam-cracking e/ou dos 
produtos do seu fraccionamento. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de carbono 
predominantemente na gama de C10
até polímeros de peso molecular 
baixo.]

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Gasóleos (petróleo), do steam-
-cracking; gasóleo de "cracking"
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
destilação dos produtos de um 
processo de steam-cracking. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C9 e 
destila no intervalo de 
aproximadamente 205 °C a 400 °C.]

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 245
ANEXO XVII DG C I PT

Destilados (petróleo), médios do 
cracking térmico 
hidrogenodessulfurizados; gasóleo de 
"cracking"
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
fraccionamento de destilados 
hidrogenodessulfurizados do cracking 
térmico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C1
até C25 e destila no intervalo de 
aproximadamente 205 °C a 400 °C.]

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Gasóleos (petróleo), do cracking 
térmico, hidrogenodessulfurizados; 
gasóleo de "cracking"

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Resíduos (petróleo), da nafta do 
steam-cracking hidrogenada; gasóleo 
de "cracking"

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como uma 
fracção da destilação da nafta do 
steam-cracking hidrogenada. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos que destilam no 
intervalo de aproximadamente 200 °C 
a 350 °C.]
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Resíduos (petróleo), de destilação da 
nafta do steam-cracking; gasóleo de 
"cracking"

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como um 
produto de cauda da separação de 
efluentes do steam-cracking da nafta 
a temperatura elevada. Destila no 
intervalo de aproximadamente 147 °C 
a 300 °C e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade de 18 10-6 m².s-

1 at 50 °C .]

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Destilados (petróleo), leves do 
cracking catalítico, degradados 
termicamente; gasóleo de "cracking"

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pela 
destilação de produtos de um 
processo de cracking catalítico que 
foi usada como fluido térmico. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos que destilam no 
intevalo de aproximadamente 190 °C 
a 340 °C. Esta fracção geralmente 
contém compostos orgânicos de 
enxofre.]

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Resíduos (petróleo), de nafta 
aquecida do steam-cracking; gasóleo 
de "cracking"

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como resíduo 
da destilação dos produtos de nafta 
aquecida do steam-cracking e que 
destila no intervalo de 
aproximadamente de 150 °C até 350 
°C.]

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Gasóleos (petróleo), leves de vácuo, 
do cracking térmico 
hidrogenodessulfurizados; gasóleo de 
"cracking"
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
hidrogenossulfurização catalítica de 
gásoleo leve de vácuo do cracking 
térmico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C14
até C20 e destila no intervalo de 
aproximadamente 270 °C a 370 °C.]

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Destilados (petróleo), do coker 
médios hidrogenodessulfurizados; 
gasóleo de "cracking"
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
fraccionamento de destilados do 
coker hidrogenodessulfurizados. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C12
até C21 e destila no intervalo de 
aproximadamente 200 °C a 360 °C.]

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Destilados (petróleo), de resíduos 
pesados do steam-cracking; gasóleo 
de "cracking"

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por destilação 
de resíduos pesados do steam-
-cracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos pesados 
com grau de alquilação elevado e 
destila no intervalo de 
aproximadamente 250 °C a 400 °C.]

Destilados (petróleo), pesados do 
hidrocracking; óleo base (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos da destilação dos 
produtos de um processo de 
hidrocracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono na 
gama de C15 até C39 e destila no 
intervalo de aproximadamente 260 °C 
a 600 °C.]

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Destilados (petróleo), parafínicos 
pesados refinados com solvente; óleo 
base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
refinado de um processo de extracção 
com solvente. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C .]

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Destilados (petróleo), parafínicos 
leves refinados com solvente; óleo 
base (não especificado)

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
refinado de um processo de extracção 
com solvente. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C .]

Óleos residuais (petróleo), 
desasfaltados com solvente; óleo base 
(não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como a 
fracção solúvel em solvente da 
desasfaltagem de um resíduo com 
solvente C3-C4. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C25 e 
destila acima de 
aproximadamente 400 °C.]

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Destilados (petróleo), nafténicos 
pesados refinados com solvente; óleo 
base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
refinado de um processo de extracção 
com solvente. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C . Tem um 
teor relativamente baixo em parafinas 
normais.]

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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Destilados (petróleo), nafténicos leves 
refinados com solvente; óleo base 
(não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
refinado de um processo de extracção 
com solvente. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C . Tem um teor 
relativamente baixo em parafinas 
normais.]

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Óleos residuais (petróleo), refinados 
com solvente; óleo base (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como a 
fracção insolúvel em solvente de 
refinação com solvente de um resíduo 
usando um solvente orgânico polar 
como fenol ou furfural. É constituída 
por hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C25 e 
destila acima de 
aproximadamente 400 °C.]

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Destilados (petróleo), parafínicos 
pesados tratados com argila; óleo 
base (não especificado)

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos resultante do 
tratamento de uma fracção petrolífera 
com argila natural ou modificada quer 
por mistura quer por percolação para 
remoção de vestígios de compostos 
polares e impurezas presentes. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
uma proporção relativamente elevada 
de hidrocarbonetos saturados.]

Destilados (petróleo), parafínicos 
leves tratados com argila; óleo base 
(não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos resultante do 
tratamento de uma fracção petrolífera 
com argila natural ou modificada quer 
por mistura quer por percolação para 
remoção de vestígios de compostos 
polares e impurezas presentes. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C . Contém uma 
proporção relativamente elevada de 
hidrocarbonetos saturados.]

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Óleos residuais (petróleo), tratados 
com argila; óleo base (não 
especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de um óleo residual com uma argila 
natural ou modificada quer por 
mistura quer por percolação para 
remoção de vestígios de compostos 
polares e impurezas presentes. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C25 e 
destila acima de 
aproximadamente 400 °C.]

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Destilados (petróleo), nafténicos 
pesados tratados com argila; óleo 
base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos resultante do 
tratamento de uma fracção petrolífera 
com argila natural ou modificada quer 
por mistura quer por percolação para 
remoção de vestígios de compostos 
polares e impurezas presentes. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Destilados (petróleo), nafténicos leves 
tratados com argila; óleo base (não 
especificado)

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos resultante do 
tratamento de uma fracção petrolífera 
com argila natural ou modificada quer 
por mistura quer por percolação para 
remoção de vestígios de compostos 
polares e impurezas presentes. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

Destilados (petróleo), nafténicos 
pesados tratados com hidrogénio; 
óleo base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Destilados (petróleo), nafténicos leves 
tratados com hidrogénio; óleo base 
(não especificado)

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

Destilados (petróleo), parafínicos 
pesados tratados com hidrogénio; 
óleo base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
uma proporção relativamente elevada 
de hidrocarbonetos saturados.]

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Destilados (petróleo), parafínicos 
leves tratados com hidrogénio; óleo 
base (não especificado)

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C . Contém uma 
proporção relativamente elevada de 
hidrocarbonetos saturados.]

Destilados (petróleo), parafínicos 
leves desparafinados com solvente; 
óleo base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por remoção 
de parafinas normais de uma fracção 
petrolífera por cristalização com 
solvente. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C .]

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Óleos residuais (petróleo), tratados 
com hidrogénio; óleo base (não 
especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C25 e 
destila acima de 
aproximadamente 400 °C.]

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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Óleos residuais (petróleo), 
desparafinados com solvente; óleo 
base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por remoção 
de hidrocarbonetos de cadeia 
ramificada longa de um óleo residual 
por cristalização com solvente. É 
constituída por hidrocarbonetos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente superiores a C25 e 
destila acima de 
aproximadamente 400 °C.]

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Destilados (petróleo), nafténicos 
pesados desparafinados com solvente; 
óleo base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por remoção 
de parafinas normais de uma fracção 
petrolífera por cristalização com 
solvente. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Destilados (petróleo), nafténicos leves 
desparafinados com solvente; óleo 
base (não especificado)

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por remoção 
de parafinas normais de uma fracção 
petrolífera por cristalização com 
solvente. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

Destilados (petróleo), parafínicos 
pesados desparafinados com solvente; 
óleo base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por remoção 
de parafinas normais de uma fracção 
petrolífera por cristalização com 
solvente. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C .]

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Óleos nafténicos (petróleo), pesados 
desparafinados cataliticamente; óleo 
base (não especificado)

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de desparafinagem 
catalítica. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

Óleos nafténicos (petróleo), leves 
desparafinados cataliticamente; óleo 
base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de desparafinagem 
catalítica. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Óleos parafínicos (petróleo), pesados 
desparafinados cataliticamente; óleo 
base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de desparafinagem 
catalítica. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C .]

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
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Óleos parafínicos (petróleo), leves 
desparafinados cataliticamente; óleo 
base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de desparafinagem 
catalítica. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C .]

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Óleos nafténicos (petróleo), pesados 
desparafinados especiais; óleo base 
(não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por remoção 
de hidrocarbonetos parafínicos de 
cadeia linear como um sólido por 
tratamento com agente tal como a 
ureia. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Óleos nafténicos (petróleo), leves 
desparafinados especiais; óleo base 
(não especificado)

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
processo de desparafinagem 
catalítica. É constituída por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

Óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, 
óleo base neutro tratado com 
hidrogénio, de viscosidade elevada; 
óleo base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
com hidrogénio na presença de um 
catalisador, em duas etapas, de 
gasóleo leve de vácuo, gasóleo 
pesado de vácuo e resíduo 
desasfaltado com solvente, sendo 
submetidos a uma operação de 
desparafinagem entre as duas etapas. 
É constituído predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade de 
aproximadamente 112 10-6 m².s-1 a 40 
°C . Contém uma proporção 
relativamente elevada de 
hidrocarbonetos saturados.]

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Óleos lubrificantes (petróleo), C15-30, 
óleo base neutro tratado com 
hidrogénio; óleo base (não 
especificado)

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
com hidrogénio na presença de um 
catalisador, em duas etapas, de 
gasóleo leve de vácuo e gasóleo 
pesado de vácuo, com uma operação 
de desparafinagem entre as duas 
etapas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade de 
aproximadamente 15 10-6 m².s-1 a 40 
°C . Contém uma proporção 
relativamente elevada de 
hidrocarbonetos saturados.]

Óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, 
óleo base neutro tratado com 
hidrogénio; óleo base (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
com hidrogénio na presença de um 
catalisador, em duas etapas, de 
gasóleo leve de vácuo, gasóleo 
pesado de vácuo e resíduo 
desasfaltado com solvente com uma 
operação de desparafinagem entre as 
duas etapas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade de 
aproximadamente 32 10-6 m².s-1 a 40 
°C . Contém uma proporção 
relativamente elevada de 
hidrocarbonetos saturados.]

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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Óleos lubrificantes; óleo base (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de processos 
de extração com solventes e 
desparafinagem. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono na 
gama de C15 até C50.]

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Destilados (petróleo), parafínicos 
pesados desparafinados complexos; 
óleo base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
desparafinagem de um destilado 
parafínico pesado. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade igual ou 
superior a 19 10-6 m².s-1 a 40 °C . 
Contém relativamente poucas 
parafinas normais.]

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
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Destilados (petróleo), parafínicos 
leves desparafinados complexos; óleo 
base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
desparafinagem de destilados 
parafínicos leves. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C12
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade inferior a 19 10-

6 m².s-1 a 40 °C . Contém 
relativamente poucas parafinas 
normais.]

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Destilados (petróleo), parafínicos 
pesados desparafinados com solvente, 
tratados com argila; óleo base (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de um destilado parafínico pesado 
desparafinado com argila natural ou 
modificada quer por mistura quer por 
um processo de percolação. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50.]

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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Hidrocarbonetos, C20-50, parafínicos 
pesados desparafinados com solvente, 
tratados com hidrogénio; óleo base 
(não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida tratando 
um destilado parafínico pesado 
desparafinado com hidrogénio na 
presença de um catalisador. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50.]

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Destilados (petróleo), parafínicos 
leves desparafinados com solvente, 
tratados com argila; óleo base (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos resultante do 
tratamento de um destilado parafínico 
leve desparafinado com argila natural 
ou modificada quer por mistura quer 
por um processo de percolação. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30.]

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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Destilados (petróleo), parafínicos 
leves desparafinados com solvente, 
tratados com hidrogénio; óleo base 
(não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
tratamento de um destilado parafínico 
leve desparafinado com hidrogénio na 
presença de um catalisador. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30.]

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Óleos residuais (petróleo), 
desparafinados com solvente tratados 
com hidrogénio; óleo base (não 
especificado)

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Óleos-residuais (petróleo), 
desparafinados cataliticamente; óleo 
base (não especificado)

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Destilados (petróleo), parafínicos 
pesados desparafinados, tratados com 
hidrogénio; óleo base (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
tratamento intensivo de um destilado 
desparafinado por hidrogenação na 
presença de um catalisador. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C25
até C39 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade de 
aproximadamente 44 10-6 m².s-1

a 50 °C .]

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
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Destilados (petróleo), parafínicos 
leves desparafinados, tratados com 
hidrogénio; óleo base (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de um 
tratamento intensivo de um destilado 
desparafinado por hidrogenação na 
presença de um catalisador. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos saturados com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C21
até C29 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade de 
aproximadamente 13 10-6 m².s-1 a 50 
°C .]

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Destilados (petróleo), refinados com 
solvente do hidrocracking, 
desparafinados; óleo base (não 
especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos líquidos obtida por 
recristalização de destilados 
petrolíferos refinados com solvente de 
hidrocracking desparafinados.]

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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Destilados (petróleo), nafténicos leves 
refinados com solvente, tratados com 
hidrogénio; óleo base (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de uma fracção petrolífera na 
presença de um catalisador e remoção 
dos hidrocarbonetos aromáticos por 
extracção com solvente. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos nafténicos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade entre 13 
e 15 10-6 m².s-1 a 40 °C .]

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Óleos lubricantes (petróleo), C17-35, 
extraídos com solvente, 
desparafinados, tratados com 
hidrogénio; óleo base (não 
especificado)

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Óleos lubricantes (petróleo), 
desparafinados com solvente não 
aromático tratados com hidrogénio; 
óleo base (não especificado)

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Óleos residuais (petróleo), 
desparafinados com solvente tratados 
com ácido do hidrocracking; óleo 
base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida por 
remoção com solvente de parafinas 
do resíduo da destilação de parafinas 
pesadas no hidrocracking tratados 
com ácido e destila acima de 
aproximadamente 380 °C.]

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Óleos parafínicos (petróleo), pesados 
desparafinados refinados com 
solvente; óleo base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de petróleo 
bruto parafínico contendo enxofre. É 
constituída predominantemente por 
um óleo lubrificante desparafinado 
refinado com solvente com uma 
viscosidade de 65 10-6 m².s-1 a 50 °C.]

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Óleos lubrificantes (petróleo), óleos 
base, parafínicos; óleo base (não 
especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por refinação 
de petróleo bruto. É constituída 
predominantemente por aromáticos, 
nafténicos e parafínicos e produz um 
óleo acabado com uma viscosidade 
de 23 10-6 m².s-1 a 40 °C .]

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Hidrocarbonetos, resíduos da 
destilação de parafínicos do cracking 
com desparafinados com solvente; 
óleo base (não especificado)

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Hidrocarbonetos, C20-50, destilado de 
vácuo da hidrogenação do óleo 
residual; óleo base (não especificado)

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Destilados (petróleo), pesados 
tratados com hidrogénio refinados 
com solvente, hidrogenados; óleo 
base (não especificado)

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Destilados (petróleo), leves do 
hidrocracking refinados com 
solvente; óleo base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
desaromatização com solvente do 
resíduo do hidrocracking do petróleo. 
É constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C18
até C27 e destila no intervalo de 
aproximadamente 370 °C a 450 °C.]

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Óleos lubrificantes (petróleo), C18-40, 
à base de destilado do hidrocracking 
desparafinado com solvente; óleo 
base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
desparafinagem com solvente do 
resíduo da destilação do 
hidrocracking do petróleo. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C18
até C40 e destila no intervalo de 
aproximadamente 370 °C a 550 °C.]

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Óleos lubrificantes (petróleo), C18-40, 
à base de refinado hidrogenado 
desparafinado com solvente; óleo 
base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por 
desparafinagem com solvente do 
refinado hidrogenado obtido por 
extracção com solvente de um 
destilado petrolífero tratado com 
hidrogénio. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C18
até C40 e destila no intervalo de 
aproximadamente 370 °C a 550 °C.]

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Hidrocarbonetos, C13-30, ricos em 
aromáticos nafténico extraído com 
solvente; óleo base (não especificado)

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Hidrocarbonetos, C16-32, ricos em 
aromáticos, destilado nafténico 
extraído com solvente; óleo base (não 
especificado)

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Hidrocarbonetos, C37-68, resíduos da 
destilação de vácuo tratados com 
hidrogénio desasfaltados 
desparafinados; óleo base (não 
especificado)

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Hidrocarbonetos, C37-65, resíduos da 
destilação de vácuo desasfaltados 
tratados com hidrogénio; óleo base 
(não especificado)

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Destilados (petróleo), leves do 
hidrocracking refinados com 
solvente; óleo base (não especificado)

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento com solvente de um 
destilado de destilados petrolíferos do 
hidrocracking. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C18
até C27 e destila no intervalo de 
aproximadamente 370 °C a 450 °C.]

Destilados (petróleo), pesados 
hidrogenados refinados com solvente; 
óleo base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento com um solvente de um 
destilado petrolífero hidrogenado. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C19
até C40 e destila no intervalo de 
aproximadamente 390 °C a 550 °C.]

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Óleos lubrificantes (petróleo), C18-27, 
do hidrocracking desparafinados com 
solvente; óleo base (não especificado)

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Hidrocarbonetos, C17-30, resíduo 
atmosférico desasfaltado com 
solvente tratado com hidrogénio, 
fracções leves da destilação; óleo 
base (não especificado)

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como a 
fracção inicial da destilação de vácuo 
de efluentes do tratamento de um 
resíduo desasfaltado com solvente 
com hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C17
até C30 e destila no intervalo de 
aproximadamente 300 °C a 400 °C. 
Produz um óleo acabado com uma
viscosidade de 4 10-6 m².s-1 a cerca 
de 100 °C .]

Hidrocarbonetos, C17-40, resíduo de 
destilação desasfaltado com solvente 
e tratado com hidrogénio, fracções 
leves da destilação de vácuo; óleo 
base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como fracção 
inicial da destilação de vácuo de 
efluentes do tratamento catalítico com 
hidrogénio de um resíduo 
desasfaltado com solvente com uma 
viscosidade de 8 10-6 m².s-1 a 
aproximadamente 100 °C . É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C17
até C40 e destila no intervalo de 
aproximadamente 300 °C a 500 °C.]

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Hidrocarbonetos, C13-27, nafténicos 
leves extraídos com solvente; óleo 
base (não especificado)

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
dos aromáticos de um destilado 
nafténico leve com uma viscosidade 
de 9,5 10-6 m².s-1 a 40 °C . É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C13
até C27 e destila no intervalo de 
aproximadamente 240 °C a 400 °C.]

Hidrocarbonetos, C14-29, nafténicos 
leves extraídos com solvente; óleo 
base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
dos aromáticos de um destilado 
nafténico leve com uma viscosidade 
de 16 10-6 m².s-1 a 40 °C . É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C14
até C29 e destila no intervalo de 
aproximadamente 250 °C a 425 °C.]

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Hidrocarbonetos, C27-42, 
desaromatizados; óleo base (não 
especificado)

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Hidrocarbonetos, C17-30, destilados 
tratados com hidrogénio, fracções 
leves da destilação; óleo base (não 
especificado)

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Hidrocarbonetos, C27-45, nafténico da 
destilação de vácuo; óleo base (não 
especificado)

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Hidrocarbonetos, C27-45, 
desaromatizados; óleo base (não 
especificado)

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Hidrocarbonetos, C20-58, tratados com 
hidrogénio; óleo base (não 
especificado)

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Hidrocarbonetos, C27-42, nafténicos; 
óleo base (não especificado)

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Óleos residuais (petróleo), 
desparafinados com solvente tratados 
com carvão activado; óleo base (não 
especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de óleos residuais 
petrolíferos desparafinados com 
solvente com carvão activado para 
remoção de vestígios de constituintes 
polares e impurezas.]

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Óleos residuais (petróleo), 
desparafinados com solvente tratados 
com argila; óleo base (não 
especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de óleos residuais petrolíferos 
desparafinados com solvente com 
argila descorante para remoção de 
vestígios de constituintes polares e 
impurezas.]

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Óleos lubrificantes (petróleo), C25, 
extraídos com solvente, desasfaltados, 
desparafinados, hidrogenados; óleo 
base (não especificado)

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
com solvente e hidrogenação de 
resíduos da destilação de vácuo. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente superiores a C25 e 
produz um óleo acabado com uma 
viscosidade da ordem dos 32 10-6

m².s-1 a 37 10-6 m².s-1 a 100 °C .]

Óleos lubrificantes (petróleo), C17-32, 
extraídos com solvente, 
desparafinados, hidrogenados; óleo 
base (não especificado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
com solvente e hidrogenação de 
resíduos da destilação atmosférica. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C17
até C32 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade da ordem 
dos 17 10-6 m².s-1 a 23 10-6 m².s-1

a 40 °C.]

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Óleos lubrificantes (petróleo), C20-35, 
extraídos com solvente, 
desparafinados, hidrogenados; óleo 
base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
com solvente e hidrogenação de 
resíduos da destilação atmosférica. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C35 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade da ordem 
dos 37 10-6 m².s-1 a 44 10-6 m².s-1

a 40 °C .]

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Óleos lubrificantes (petróleo), C24-50, 
extraídos com solvente, 
desparafinados, hidrogenados; óleo 
base (não especificado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
com solvente e hidrogenação de 
resíduos da destilação atmosférica. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C24
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade da ordem 
dos 16 10-6 m².s-1 a 75 10-6 m².s-1

a 40°C .]

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados nafténicos pesados, 
concentrados em aromáticos; extracto 
aromático de destilado (tratado)
[Um concentrado aromático 
produzido por adição de água a um 
extracto com solvente de um 
destilado nafténico pesado e extração 
com solvente.]

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Extractos (petróleo), de solvente de 
um destilado parafínico pesado 
refinado com solvente; extracto 
aromático de destilado (tratado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
extracto da reextração de um 
destilado parafínico pesado refinado 
com solvente. É constituída por 
hidrocarbonetos saturados e 
aromáticos com números de átomos 
de carbono predominantemente na 
gama de C20 até C50.]

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Extractos (petróleo, de destilados 
parafínicos pesados, desasfaltados 
com solvente; extracto aromático de 
destilado (tratado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
extracto de uma extracção com 
solvente de um destilado parafínico 
pesado.]

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Extractos (petróleo), de solvente de
destilados nafténicos pesados, 
tratados com hidrogénio; extracto 
aromático de destilado (tratado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida pelo 
tratamento de um extracto de solvente 
de um destilado nafténico pesado com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade mínima 
de 19 10-6 m².s-1 a 40 °C .]

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados parafínicos pesados, 
tratados com hidrogénio; extracto 
aromático de destilado (tratado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pelo 
tratamento de um extracto de solvente 
de um destilado parafínico pesado 
com hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com número de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C21
até C33 e destila no intervalo de 
aproximadamente 350 °C a 480 °C.]

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados parafínicos leves, tratados 
com hidrogénio; extracto aromático 
de destilado (tratado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos produzida pelo 
tratamento de um extracto de solvente 
de um destilado parafínico leve com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C17
até C26 e destila no intervalo de
aproximadamente 280 °C a 400 °C.]

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados parafínicos leves tratados 
com hidrogénio; extracto aromático 
de destilado (tratado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como o 
extracto de extracção com solvente de 
destilado de solvente parafínico 
intermédio que é tratado com 
hidrogénio na presença de um 
catalisador. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C16
até C36.]

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados nafténicos leves, 
hidrogenodessulfurizados; extracto 
aromático de destilado (tratado)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por tratamento 
de um extracto, obtido por um 
processo de extracção com solvente, 
com hidrogénio na presença de um 
catalisador para remover 
principalmente compostos de enxofre. 
É constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C30. Este produto geralmente 
contém 5% em peso ou mais de 
hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares com 4 a 6 membros.]

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados parafínicos leves, tratados 
com ácido; extracto aromático de 
destilado (tratado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como a 
fracção da destilação de um extracto 
da extracção com solvente de 
destilados parafínicos leves que é 
submetida a um processo de refinação 
com ácido sulfúrico. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C10
até C32.]

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados parafínicos leves, 
hidrogenodessulfurizados; extracto 
aromático de destilado (tratado)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
com solvente de um destilado 
parafínico leve e tratada com 
hidrogénio para converter o enxofre 
orgânico em sulfureto de hidrogénio 
que é eliminado. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C40 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade superior a 10-5

m².s-1 a 40 °C .]

Extractos (petróleo), de solvente de 
gasóleo leve de vácuo, tratados com 
hidrogénio; extracto aromático de 
destilado (tratado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
com solvente de gasóleos leves de 
vácuo e tratada com hidrogénio na 
presença de um catalisador. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C13
até C30.]

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados parafínicos pesados, 
tratados com argila; extracto 
aromático de destilado (tratado)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos resultante do 
tratamento de uma fracção petrolífera 
com argila natural ou modificada quer 
por mistura quer por um processo de 
percolação para remoção de vestígios 
de compostos polares e impurezas 
presentes. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50. Este produto geralmente 
contém 5% em peso ou mais de 
hidrocarbonetos aromáticos com 4 a 6
anéis.]

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados nafténicos pesados, 
hidrogenodessulfurizados; extracto 
aromático de destilado (tratado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de uma 
fracção petrolífera por tratamento 
com hidrogénio para conversão de 
enxofre orgânico em sulfureto de 
hidrogénio que é removido. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade superior 
a 19 10-6 m².s-1 a 40 °C.]

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados parafínicos pesados 
desparafinados com solvente, 
hidrogenodessulfurizados; extracto 
aromático de destilado (tratado)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida de uma 
fracção petrolífera desparafinada com 
solvente por tratamento com 
hidrogénio para conversão de enxofre 
orgânico em sulfureto de hidrogénio 
que é removido. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos com números de 
átomos de carbono 
predominantemente na gama de C15
até C50 e produz um óleo acabado 
com uma viscosidade superior 
a 19 10-6 m².s-1 a 40 °C.]

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados parafínicos leves, tratados 
com carvão activado; extracto 
aromático de destilado (tratado)
[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como uma 
fracção de destilação de um extracto 
recuperado por extracção com 
solvente de um destilado parafínico 
leve tratado com carvão activado para 
remoção de vestígios de constituintes 
polares e impurezas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C16
até C32.]

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Extractos (petróleo), de solvente de 
destilados parafínicos leves, tratados 
com argila; extracto aromático de 
destilado (tratado)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como uma 
fracção de um extracto recuperado 
por extracção com solvente de 
destilados parafínicos leves tratados 
com argila descorante para remoção 
de vestígios de constituintes polares e 
impurezas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C16
até C32.]

Extractos (petróleo), de solvente de 
gasóleo leve de vácuo, tratados com 
carvão activado; extracto aromático 
de destilado (tratado)

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
com solvente de gasóleo leve de 
vácuo tratado com carvão activado 
para remoção de vestígios de 
constituintes polares e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C13
até C30.]

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Extractos (petróleo), de solvente de 
gasóleo leve de vácuo, tratado com 
argila; extracto aromático de destilado 
(tratado)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida por extracção 
com solvente de gasóleo leves de 
vácuo tratados com argila descorante 
para remoção de vestígios de 
constituintes polares e impurezas. É 
constituída predominantemente por 
hidrocarbonetos aromáticos com 
números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C13
até C30.]

Óleo da refinação das parafinas 
(petróleo); óleo de ressudação

[Uma combinação complexa de 
hidrocarbonetos obtida como a 
fracção de óleo de processos de 
remoção de óleos com solvente ou de 
segregação de parafinas. É constituída 
predominantemente por 
hidrocarbonetos de cadeia ramificada 
com números de átomos de carbono 
predominantemente na gama de C20
até C50.]

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Óleos residuais (petróleo), tratados 
com hidrogénio; óleo de ressudação

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Fibras de materiais cerâmicos 
refractários; fibras com finalidade 
especial, com excepção das 
especificadas noutros pontos do 
anexo I à Directiva 67/548/CEE; 
[fibras de vidro manufacturadas 
(silicato) de orientação aleatória com 
teor de óxido alcalino e óxido alcalino 
terroso 
(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
inferior ou igual a 18% em peso]

650-017-00-8 R
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Apêndice 3
Ponto 29 – Substâncias mutagénicas: categoria 1
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Apêndice 4
Ponto 29 — Substâncias mutagénicas: categoria 2

Substâncias Número de 
índice

Número CE Número CAS Notas

Triamida hexametilfosfórica 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Sulfato de dietilo 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

Dicromato de potássio 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Dicromato de amónio 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Dicromato de sódio 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Dicromato de sódio, 
dihidrato

024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Dicloreto de cromilo 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Cromato de potássio 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Cromato de sódio 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Fluoreto de cádmio 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Cloreto de cádmio 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Butano [contém ≥ 0,1% 
butadieno (203-450-8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

Isobutano [contém ≥ 0,1% 
butadieno (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S
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1,3-Butadieno; Buta-1,3-
-dieno

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzo[a]pireno; 
benzo[d,e,f]criseno

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-Dibromo-3-
-cloropropano

602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Óxido de etileno; oxirano 603-013-00-X 200-849-9 75-21-8

Óxido de propileno; 1,2-
-epoxipropano; 
Metiloxirano

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-Bioxirano; 1,2:3,4-
-diepoxibutano

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Acrilamidometoxiacetato de 
metilo (contendo ≥0,1% de 
acrilamida)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Acrilamidoglicolato de 
metilo (contendo ≥0,1% de 
acrilamida)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Etilenoimina; aziridina 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5-Tris(oxiranilmetil) –
1,3,5-triazina-
-2,4,6(1H,3H,5H) –triona; 
TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Acrilamida 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-Tris-[(2S e 2R) –2,3-
-epoxipropil] –1,3,5-
-triazina-2,4,6-(1H,3H,5H) 
–triona

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Apêndice 5
Ponto 30 — Substâncias tóxicas para a reprodução: categoria 1

Substâncias Número de 
índice

Número 
CE

Número 
CAS

Notas

Monóxido de carbono 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Hexafluorossilicato de chumbo II: 
fluorossilicato de chumbo (II)

009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Compostos de chumbo, com 
excepção dos expressamente referidos 
no presente anexo

082-001-00-6

Alquilos de chumbo 082-002-00-1

Azida de chumbo: azoteto de chumbo 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Cromato de chumbo 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Di(acetato) de chumbo 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Bis(ortofosfato) de trichumbo 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Acetato de chumbo, básico 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Metanossulfonato de chumbo(II) 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

Amarelo de sulfocromato de chumbo;
[Esta substância é identificada no 
Colour Index pelo Colour Index 
Constitution Number, C.I.77603.]

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

Vermelho de cromato molibdato 
sulfato de chumbo;

[Esta substância é identificada no 
Colour Index pelo Colour Index 
Constitution Number, C.I.77605.]

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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Hidrogenoarsenato de chumbo 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-Dibromo-3-cloropropano 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2-Bromopropano 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Warfina; 3-(1-fenil-3-oxobutil) –4-
-hidroxicumarino

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

2,4,6-Trinitrorresorcinato de chumbo; 
tricinato

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Apêndice 6
Ponto 30 — Substâncias tóxicas para a reprodução: categoria 2

Substâncias Número de 
índice

Número CE Número CAS Notas

6-(2-Cloroetil) –6(2-
-metoxietoxi) –2,5,7,10-
-tetraoxa-6-silaundecano; 
etacelasil

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilazol (ISO); Bis(4-
-flurofenil)(metil)(1 H-
-1,2,4-triazol-1-
-ilmetil)silano

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Mistura de: 4-[[bis-(4-
-fluorofenil)metilsilil] –
metil] –4H-1,2,4-triazole; 1-
-[[bis-(4-
-fluorofenil)metilsilil]metil] 
–1H-1,2,4-triazole

014-019-00-7 403-250-2 — E

Tetracarbonilníquel; níquel 
carbonilo

028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Fluoreto de cádmio 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Cloreto de cádmio 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Benzo[a]pireno; 
benzo[d,e,f]criseno

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-Metoxietanol; éter 
monometílico de 
etilenoglicol; metilglicol

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-Etoxietanol; éter 
monoetílico do 
etilenoglicol; etilglicol

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-Epoxipropano-1-ol; 
glicidol

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-Metoxipropanol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Éter bis(2-metoxietílico) 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoxi-1-propanol 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-Isobutiletilidenodifenol; 
2,2-bis (4'-hidroxifenil) –4-
-metilpentano

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

Acetato de 2-metoxietilo; 
acetato de éter 
monometílico de 
etilenoglicol; acetato de 
metilglicol

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

Acetato de 2-etoxietilo; 
acetato de éter monoetílico 
de etilenoglicol; acetato de 
etilglicol

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

3,5-Bis(1,1-dimetiletil) –4-
-hidroxifenil metil tio 
acetato de 2-etilhexilo

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Ftalato de bis(2-metoxietilo) 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

Acetato de 2-metoxipropilo 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazifope-butilo (ISO); 
(RS) –2-[4-[[5-
-(trifluorometil) –2-
-piridil]oxi]fenoxi]propionat
o de butilo

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinclozolina (ISO); N-3,5-
-diclorofenil-5-metil-5-
-vinil-1,3-oxazolidina-2,4-
-diona

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Ácido metoxiacético 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Ftalato de bis(2-etilhexilo); 
Flalato de di(2-ethilhexilo); 
DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Ftalato de dibutilo; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-) (R) –2-[4-(6-
-cloroquinoxalina-2-iloxi) –
feniloxi]propionato de 
tetrahidrofurfurilo

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapacrilo (ISO); 3-
-metilcrotonato de 2-sec-
-butil-4,6-dinitrofenilo

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinosebe; 2-(1-metilpropil) 
–4,6-dinitrofenol

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Sais e ésteres do dinosebe, 
com excepção dos 
expressamente referidos no 
presente anexo

609-026-00-2

Dinoterbe; 2-terc-butil-4,6-
-dinitrofenol

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Sais e ésteres de dinoterbe 609-031-00-X

Nitrofene (ISO); éter 2,4-
-diclorofenilo 4-
-nitrofenílico

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

Acetato de metil-ONN-
-azoximetilo; acetato de 
metil azoximetil

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorfe (ISO); 2,6-
-dimetil-4-tridecilmorfolina

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Etilenotioureia; 
imidazolidina-2-tiona

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cicloeximida 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioxazina (ISO); N-
-(7)fluoro-3,4-dihidro-3-
-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-
-benzoxazin-6-il)ciclohex-
-1-eno-1,2-dicarboxamida

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS) –3-(2-clorofenil) 
–2-(4-flúorfenil) –[(1H-
-1,2,4-triazole-1-
-il)metil]oxirano

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-dimetilformamida 616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N, N-dimetilacetamida 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamida 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-metilacetamida 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-metilformamida 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 295
ANEXO XVII DG C I PT

Apêndice 7

Disposições especiais relativas à rotulagem dos artigos que contenham amianto

1. Os artigos que contenham amianto ou a sua embalagem têm de trazer o rótulo a seguir 

definido:

a) O rótulo conforme ao modelo abaixo indicado deve ter pelo menos 5 cm de altura 

(H) e 2,5 cm de largura;

b) É dividido em duas partes:

– a parte superior (h1 = 40% H) contém a letra "a" em branco sobre fundo preto,

– a parte inferior (h2=60% H) contém o texto-tipo em preto e/ou em branco sobre 

fundo vermelho e claramente legível.

c) Se o artigo contém crocidolito, a expressão "contém amianto" do texto-tipo deve ser 

substituída pela seguinte: "contém crocidolito/amianto azul".

Os Estados-Membros podem excluir do disposto na alínea a) os artigos destinados à 

colocação no mercado no seu território. O rótulo deve contudo ostentar a menção 

"contém amianto";

d) Se a rotulagem for efectuada por impressão directa sobre o artigo , uma só cor é 

suficiente desde que contraste com a do fundo.
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Letra "a" em
sobre fundo

Text-tipoem branco
preto sobre fundo

ATENÇÃO
CONTÉM
AMIANTO

Respirar a poeira de
amianto é perigoso

para a saúde

Seguir as
instruções de

segurança

2. O rótulo deve ser colocado de acordo com as regras seguintes:

a) Sobre cada uma das unidades fornecidas, qualquer que seja a sua dimensão

b) Se um artigo contiver elementos à base de amianto, será suficiente colocar 

unicamente o rótulo nestes elementos. Se, dadas as suas reduzidas dimensões ou o 

seu acondicionamento inadequado não for possível colocar um rótulo sobre o 

elemento, pode-se renunciar à rotulagem.
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3. Rotulagem dos artigos que contenham amianto, apresentados em embalagens

3.1. Os artigos que contenham amianto, apresentados em embalagens, devem trazer uma 

rotulagem claramente legível e indestrutível na embalagem, com as seguintes indicações:

a) O símbolo e a indicação dos perigos correspondentes, em conformidade com o 

presente anexo

b) Recomendações de segurança que devem ser escolhidas de acordo com as indicações 

do presente anexo, se estas forem aplicáveis ao artigo em questão.

Se informações complementares de segurança constarem da embalagem, estas não devem 

atenuar ou contradizer as indicações referidas nas alíneas a) e b).

3.2. A rotulagem prevista no ponto 3.1. deve ser efectuada mediante:

– rótulo solidamente fixado sobre a embalagem, ou

– rótulo solto, firmemente agarrado à embalagem, ou

– impressão directa sobre a embalagem.

3.3. Os artigos que contenham amianto e que estejam simplesmente recobertos por uma 

embalagem plástica ou semelhante, são considerados como artigos apresentados sob 

embalagem e devem ser rotulados em conformidade com o disposto no ponto 3.2. Se os 

artigos forem retirados separadamente dessas embalagens e colocados não embalados no 

mercado, cada unidade, qualquer que seja a sua dimensão, deve ser acompanhada de 

literatura que inclua uma rotulagem em conformidade com o ponto 3.1.
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4. Rotulagem dos artigos não embalados que contenham amianto

No que diz respeito aos artigos não embalados que contenham amianto, a rotulagem 

conforme ao ponto 3.1. deve ser efectuada mediante:

– um rótulo solidamente fixado sobre o artigo que contenha amianto, ou

– um rótulo solto, firmemente agarrado a este artigo , bem como mediante:

– impressão directa sobre o artigo,

ou, quando tal não seja razoavelmente possível dadas, por exemplo, as reduzidas 

dimensões do artigo , a sua natureza inadequada ou a certas dificuldades técnicas, mediante 

literatura que inclua uma rotulagem em conformidade com o ponto 3.1.

5. Sem prejuízo das disposições comunitárias previstas em matéria de segurança e higiene no

local de trabalho, devem juntar-se ao rótulo aposto sobre um artigo susceptível, no 

contexto da sua utilização, de ser transformado ou retrabalhado, todas as recomendações de 

segurança adequadas e, nomeadamente, as recomendações de segurança seguintes:

– trabalhar no exterior ou num local bem arejado, se possível,

– utilizar de preferência ferramentas manuais ou ferramentas de baixa velocidade 

equipadas, se necessário, de um dispositivo adequado para recolher as poeiras. 

Quando se utilizarem ferramentas de alta velocidade, estas devem estar sempre 

equipadas com tais dispositivos,
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– se possível, molhar antes de cortar ou de abrir furos,

– molhar as poeiras, colocá-las num recipiente bem fechado e eliminá-las em 

condições de segurança.

6. A rotulagem de um artigo , não referido no ponto 5, destinado ao uso doméstico, 

susceptível, aquando da sua utilização, de libertar fibras de amianto, tem de incluir, se 

necessário, a seguinte recomendação de segurança: "substituir em caso de desgaste".

7. A rotulagem dos artigos que contenham amianto, deve fazer-se na(s) língua(s) oficial(ais) 

do(s) Estado(s) –Membro(s) em cujo mercado o artigo é colocado.
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Apêndice 8

Ponto 43 – Corantes azóicos

Lista de aminas aromáticas

Número CAS Número de 
identificação

Número CE Substâncias

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 Bifenil-4-ilamina

4-aminobifenilo
xenilamina

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 Benzidina

3 95-69-2 202-441-6 4-Cloro-o-toluidina

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-Naftilamina

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-Aminoazotolueno

4-amino-2',3-
-dimetilazobenzeno

4-o-tolilazo-o-toluidina

6 99-55-8 202-765-8 5-Nitro-o-toluidina

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-Cloroanilina

8 615-05-4 210-406-1 4-Metoxi-m-
-fenilenodiamina

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-Metilenodianilina

4,4'-
-diaminodifenilmetano
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-Diclorobenzidina

3,3'-diclorobifenil-4,4'-
-ilenodiamineno

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-Dimetoxibenzidina
o-dianisidina

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-Dimetilbenzidina
4,4'-bi-o-toluidina

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-Metilenodi-o-
-toluidina

14 120-71-8 204-419-1 6-Metoxi-m-toluidina
p-cresidina

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-Metileno-bis-(2-
-cloro-anilina)
2,2'-dicloro-4,4'-
-metileno-dianilina

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-Oxidianilina

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-tiodianilina

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-Toluidina

2-aminotolueno

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-Metil-m-
-fenilenodiamina

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-Trimetilanilina

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-Anisidina
2-metoxianilina

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-Aminoazobenzeno
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Apêndice 9

Ponto 43 — Corantes azóicos

Lista de corantes azóicos

Número CAS Número de 
identificação

Número CE Substâncias

1 Não classificado

Componente 1:
N.º CAS: 118685-
-33-9
C39H23ClCrN7O12S.
2Na
Componente 2:

C46H30CrN10O20S2.
3Na

611-070-00-2 405-665-4 Mistura de: (6-(4-
-anisidino) –3sulfonato-
-2-(3,5-dinitro-2-
-oxidofenilazo) –1-
-naftolato)(1-(5-cloro-2-
-oxidofenilazo) –2-
-naftolato) cromato(1-) 
de dissódio;
Bis(6-(4-anisidino) –3-
-sulfonato-2(3,5-dinitro-
-2-oxidofenilazo) –1-
-naftolato)cromato(1-) 
de trissódio
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NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO 
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 27 de Junho de 2006 tendo em vista a 

aprovação de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas 
(REACH), que cria a Agência Europeia das Substâncias Químicas e que altera a 
Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) {relativo a Poluentes Orgânicos 
Persistentes} e de uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Directiva 67/548/CEE do Conselho de modo a adaptá-la ao 
Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. Em 5 de Novembro de 2003, a Comissão apresentou uma proposta de regulamento relativo ao 

registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH) e uma proposta 

de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 67/548/CEE do 

Conselho de modo a adaptá-la ao regulamento REACH. A proposta tem por base o artigo 95.º 

do Tratado CE. 

 

2. O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer em 31 de Março de 2004 1. 

 

3. O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em primeira leitura em 17 de Novembro de 2005. 

 

4. Em 13 de Dezembro de 2005, o Conselho alcançou um acordo político por unanimidade sobre 

um texto de compromisso tendo em vista a adopção da sua posição comum. 

 

5. O Conselho adoptou a sua posição comum nos termos do artigo 251.º to Tratado CE 

em 27 de Junho de 2006. 

 

II. OBJECTIVOS 

 

No contexto da considerável lacuna em matéria de conhecimentos sobre substâncias químicas que 

tem sido vista como um ponto particularmente fraco da actual política comunitário em matéria de 

substâncias químicas, a proposta sobre o REACH procura estabelecer um equilíbrio entre a 

protecção da saúde humana e do ambiente e o impacto na competitividade, em especial das PME, 

bem como a simplificação dos processos administrativos e uma utilização eficaz de recursos 

escassos. 

 

                                                 
1  JO C 112 de 30.4.2004, p. 92. 
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Mais especificamente, alguns dos principais objectivos do novo sistema são os seguintes: 

 

• Estabelecer um sistema de registo coerente concebido para fornecer informação básica sobre 

os perigos e riscos relativos a substâncias novas e já existentes fabricada ou importadas para 

a UE; 

• Inverter o ónus da prova, transferindo-o das autoridades dos Estados-Membros para as 

empresas produtoras e importadoras, que serão responsáveis por demonstrar que as 

substâncias podem ser utilizadas com segurança; 

• Introduzir a responsabilidade, para os utilizadores a jusante, de fornecer informação sobre as 

utilizações e respectivas medidas de gestão dos riscos das substâncias; 

• Manter o actual sistema de restrição e introduzir, como novo instrumento, um processo de 

autorização para as substâncias mais perigosas; 

• Assegurar uma maior transparência e abertura ao público através de um acesso facilitado à 

informação relevante sobre produtos químicos; 

• Criar um organismo central para facilitar a administração do REACH e garantir que o 

sistema seja aplicado de forma harmonizada em toda a UE. 

 

III. POSIÇÃO COMUM 

 

Atendendo aos objectivos atrás referidos e à estrutura complexa da indústria química e da 

cadeia de abastecimento, o Conselho chegou a acordo sobre um texto que procura assegurar 

um elevado nível de protecção da saúde humana e do ambiente, limitando simultaneamente a 

sobrecarga e custos administrativos para a indústria europeia, a fim de manter a sua 

competitividade e capacidade de inovação. 

 

O texto da proposta foi revisto extensamente nos debates efectuados pelo Conselho durante os 

últimos dois anos. Durante este processo, as Presidências do Conselho têm tido contactos 

frequentes com o Parlamento Europeu que resultaram numa substancial convergência de 

pontos de vista entre as duas Instituições. Assim, foram cerca de 200 as alterações propostas 

pelo Parlamento Europeu em primeira leitura, que se reflectem, quer na íntegra, quer 

parcialmente, quer quanto ao princípio, na posição comum. 
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Todas as alterações à proposta original introduzidas pelo Conselho foram aceites pela 

Comissão. 

 

Considerandos 

 

De um modo geral, a posição comum está em consonância com cerca de 20 alterações 

propostas pelo Parlamento Europeu que correspondem à abordagem seguida no articulado e 

anexos. 

 

Além disso, a posição comum integrou o espírito de algumas alterações: 

 

No que se refere à alteração 11 (parcialmente associada às alterações 59 e 364 sobre o n.º 2 do 

artigo 1.º) que introduz a noção de "obrigações de prudência" para os fabricantes, 

importadores e utilizadores a jusante para utilizarem ou colocarem no mercado substâncias de 

forma a que não sejam causados danos à saúde humana nem ao ambiente, o Conselho 

considera suficientes as disposições do artigo 1.º alteradas no sentido de estipular que as 

substâncias químicas não devem afectar negativamente nem a saúde humana nem o ambiente. 

 

No que se refere às alterações 3, 416 e 419, que se referem à competitividade e capacidade de 

inovação da indústria química europeia, bem como à compatibilidade do regulamento 

REACH com os requisitos da OMC, o Conselho considera que o REACH está em 

conformidade com todas as obrigações da OMC e deverá, por si só, estimular a inovação e, 

por conseguinte, manter ou incentivar a competitividade. O Conselho considera ainda 

suficientes as disposições do artigo 1º, tal como alterado de forma a afirmar que um dos 

objectivos do regulamento é assegurar a livre circulação de mercadorias aumentando 

simultaneamente a competitividade e a inovação. 

 

De um modo geral, várias das alterações incluídas na posição comum abrangem o espírito das 

alterações 22 e 363, que colocam a tónica na necessidade de prestar especial atenção às 

pequenas e médias empresas (PME). Além disso, o Conselho considera necessário introduzir 

um novo considerando 8, salientando a necessidade de tomar em particular consideração o 

potencial impacto do REACH nas PME e a necessidade de evitar qualquer discriminação 

contra elas. 
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Outras alterações aos considerandos não se reflectem na posição comum por não serem 

compatíveis com a abordagem seguida pelo Conselho na sua posição comum (alterações 2, 5, 

6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

52, 54, 55, 56, 57, 58, 90, 361 e 424). 

 

Título I – Âmbito de aplicação e definições 

 

Na sua posição comum, o Conselho consolidou e clarificou o âmbito de aplicação do 

regulamento, tendo igualmente elucidado certas isenções (p. ex., resíduos, substâncias 

utilizadas em alimentos ou alimentos para animais e, em certos casos, em matéria de defesa). 

Além disso, as isenções do registo para substâncias específicas, constantes do Anexo IV não 

foram alteradas (com excepção do aditamento de polpa de celulose), mas serão revistas pela 

Comissão, juntamente com os Anexos I e V, 12 meses após a entrada em vigor do REACH. 

Foram alteradas as categorias de isenções do registo constantes do Anexo V, em especial no 

que se refere a substâncias que se encontram na natureza tais como minerais, minérios, 

concentrados de minérios e tijolos de cimento (clínqueres). As definições do artigo 3.º foram 

ajustadas para tomar em consideração a abordagem seguida pelo Conselho na sua posição 

comum. 

 

Nesta base, a posição comum reflecte, na íntegra, quanto ao seu princípio ou parcialmente, as 

alterações do Parlamento Europeu 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462rev, 463rev, 464rev, 

465rev, 466rev, 469rev e 983. 

No tocante à alteração 67, que diz respeito às ligas metálicas e respectiva definição como 

preparações especiais, o Conselho congratula-se com a intenção da Comissão, expressa num 

novo considerando, de desenvolver orientações, em estreita cooperação com os Estados-

-Membros e as partes interessadas, sobre a avaliação de preparações especiais. 

 

As alterações que não estão de acordo com a abordagem do Conselho não se reflectem na 

posição comum (alterações 59 e 364 (ver atrás em "Considerandos") 60, 66, 70, 71, 75, 76, 

77, 78, 80, 82, 673, 676). 
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Título II – Registo 

 

As disposições sobre múltiplos registantes da mesma substância foram alteradas a fim de 

incluir os principais elementos da proposta introduzida durante a análise efectuada pelo 

Conselho "uma substância – um registo" (USUR). A posição comum prevê que todos os 

fabricantes ou importadores da mesma substância apresentem em conjunto certas partes do 

dossiê de registo. No entanto, foram introduzidas possibilidades específicas para derrogar a 

esta obrigação, sempre que houver diferenças de opinião entre os registantes sobre a selecção 

dos dados, a apresentação conjunta acarretar custos desproporcionados ou tal facto implicar o 

intercâmbio de informações comercialmente sensíveis. 

 

As substâncias que são intencionalmente libertadas por artigos deverão, em princípio, ser 

tratadas como todas as outras substâncias e registadas de acordo com períodos de introdução 

progressiva de 3, 6 e 11 anos. Além disso, os produtores e importadores de artigos notificarão 

as substâncias abrangidas pelos critérios de autorização se estiverem contidas nesses artigos 

acima de um certo nível e se a exposição dos seres humanos ou do ambiente não puder ser 

excluída durante o ciclo de vida do artigo. 

 

Sempre que a Agência considerar que há motivos para suspeitar que uma substância é 

libertada por artigos e que tal libertação constitui um risco para a saúde humana ou para o 

ambiente, poderá tomar decisões no sentido de exigir que os produtores ou importadores de 

artigos apresentem um registo. 

 

No tocante às informações a apresentar por ocasião do registo, os registantes deverão poder 

aplicar as categorias de utilização e de exposição voluntariamente. A garantia de qualidade do 

dossiê do registo por um assessor escolhido pelo registante como tendo a experiência 

adequada seria uma possibilidade, numa base voluntária. 

 

As informações apresentadas têm de ser as seguintes, consoante a tonelagem: 
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• Substâncias de introdução progressiva de baixo volume (fabricadas ou importadas em 

volumes entre 1 e 10 toneladas por fabricante ou importador por ano): sempre que 

uma substância de introdução progressiva nesta gama de tonelagem responde a 

critérios  simples que a apontam como causando eventuais preocupações, o registante 

deve fornecer a totalidade das informações referidas no Anexo VII. Nos outros casos, 

só tem de ser fornecida a informação físico-química referida na secção 5 do 

Anexo VII juntamente com a informação de que o registante dispõe. 

 Os critérios atrás referidos encontram-se estabelecidos no Anexo III. O objectivo é que 

sejam claros, de aplicação simples para a indústria e que estejam relacionados com a 

informação disponível acerca das propriedades, utilizações e exposição provável de 

uma substância. 

 Uma vez que o Anexo VII só se aplica a um número limitado de substâncias nesta 

gama de tonelagem, a posição comum inclui requisitos adicionais de informação 

relacionados com a toxicidade aguda, a biodegradação e a toxicidade para as algas. 

 Os registantes de todas as substâncias que não sejam de integração progressiva terão 

de fornecer a totalidade das informações referidas no Anexo VII. 

• Só é proposto um ensaio sobre a toxicidade para a reprodução no Anexo VIII 

(Informações suplementares normalmente exigidas no caso das substâncias fabricadas 

ou importadas em quantidade igual ou superior a 10 toneladas por fabricante ou 

importador por ano). 

• Não foram introduzidas alterações significativas nos Anexos IX e X (Informações 

suplementares normalmente exigidas no caso das substâncias fabricadas ou importadas 

em quantidade igual ou superior a 100 e 1000 toneladas por fabricante ou importador 

por ano, respectivamente). No prazo de 18 meses após a entrada em vigor, a Comissão 

deverá adoptar critérios que definam o que constitui uma justificação adequada para a 

omissão de certos ensaios referidos nos Anexos  VIII-X com base nos perfis de 

exposição desenvolvidos no relatório de segurança química. 

 

Em relação às substâncias de introdução progressiva, a posição comum prevê a inclusão na 

primeira fase de registo das substâncias que são potencialmente persistentes, bioacumulativas 

e tóxicas (PBT) com base nos actuais critérios de classificação e fabricadas ou importantes 

num volume superior a 100 toneladas por fabricante ou importador por ano. 
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De um modo geral, o objectivo do Conselho foi conceber um sistema viável e menos pesado 

de registo, assegurando simultaneamente que a indústria produz suficiente informação para 

que uma substância possa ser utilizada com segurança e a informação possa ser 

disponibilizada às autoridades e aos utilizadores a jusante. 

 

De acordo com estas considerações, a posição comum reflecte, na íntegra, quanto ao princípio 

ou parcialmente, as seguintes alterações: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 

119, 373, 380, 381, 382, 386, 387 e 436. 

 

A posição comum não incorporou algumas alterações que não estão em conformidade com a 

abordagem atrás referida (alterações 90, 96, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 422, 

469rev, 433, 549, 575rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 e 960). 

 

Mais especificamente, no que se refere às alterações 96, 106, 108 e 549, que se destinam a 

reduzir o número de ensaios em animais, o Conselho partilha plenamente do objectivo 

expresso nestas alterações mas considera que ele é tomado em consideração no âmbito do nº 2 

do artigo 13º, que determina que os métodos de ensaio serão revistos, consoante for adequado, 

de forma a refinar, reduzir ou substituir os ensaios com animais. Esta ideia é também referida 

no âmbito da proposta USUR e das alterações relacionadas com este princípio introduzidas no 

Título III sobre a partilha de dados, o que deverá conduzir a uma diminuição dos ensaios em 

animais. 

 

Outras alterações, tais como as alterações 593, 594, 595 e 596 não foram aceites 

simplesmente porque não seria apropriado introduzir disposições sobre grupos de empresas 

neste regulamento. 

 

Para terminar, dado que o risco devido à exposição é geralmente considerado relativamente 

baixo, e uma vez que tal constituiria uma sobrecarga excessiva para as pequenas e médias 

empresas (PME), não foi incorporada a alteração 110, que introduziria um requisito no 

sentido de exigir uma avaliação de segurança química para todas as substâncias sujeitas a 

registo. 
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Título III – Partilha dos dados e eliminação de ensaios desnecessários 

 

A posição comum estipula que os registantes potenciais sejam obrigados a partilhar a 

informação resultante de ensaios em animais. Os dados de ensaios que não sejam efectuados 

em animais têm de ser partilhados se tal for solicitado por outro registante potencial. Regra 

geral, a partilha de custos será acordada entre os registantes potenciais, de uma forma 

equitativa, proporcional e não discriminatória, em especial no que se refere às PME. 

Nos casos em que a partilha de custos não pode ser resolvida entre os potenciais registantes, é 

incluída uma disposição clara e ambígua no sentido de partilhar os custos igualmente. 

 

Para facilitar a partilha dos dados, foi introduzida uma fase única de pré-registo que terá início 

12 meses após a entrada em vigor do regulamento e terminará 18 meses após a entrada em 

vigor. 

 

O facto de 30 das alterações adoptadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura se 

reflectirem na íntegra, quanto ao princípio ou parcialmente (alterações 27, 123, 125, 126, 128, 

130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 358, 367, 369rev, 

370, 371, 379 e 384) demonstra que o Parlamento Europeu e o Conselho partilham dos 

mesmos objectivos, em especial relativamente à redução dos ensaios em animais vertebrados 

e à facilitação da partilha de dados. 

 

A posição comum não integra a alteração 383, que tornaria todos os resumos ou resumos de 

estudos circunstanciados livremente acessíveis unicamente 15 anos após a sua apresentação 

no âmbito do processo de registo, uma vez que tal poderia representar custos adicionais em 

relação ao custo global do REACH e sobrecarregar potencialmente o sector, em particular as 

PME. 

 

A posição comum não integra duas alterações que estipulam que a partilha de custos seria 

proporcional ao volume de produção (alterações 150 e 155). 

 

Outras alterações não se reflectem na posição comum por não estarem de acordo com a 

abordagem seguida pelo Conselho (alterações 129, 135, 139, 140, 150, 152, 153, 155, 156, 

368, 383 e 385). 
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Título IV – Informações na cadeia de abastecimento 

 

O Conselho incluiu na sua posição comum um requisito adicional no sentido de serem 

fornecidas fichas de segurança para as substâncias que são persistentes, bioacumulativas e 

tóxicas ou muito persistentes, muito bioacumulativas e muito tóxicas, e para certas 

preparações que contêm tais substâncias. Foi esclarecido o papel dos distribuidores no 

assegurar que a informação passa através da cadeia de abastecimento. Foram introduzidas 

algumas alterações aos Anexos I (Disposições gerais relativas à avaliação das substâncias e à 

elaboração dos relatórios de segurança química (RSQ)) e II (Guia para a elaboração das fichas 

de segurança) (GFS)). 

 

Com base nesta abordagem, a maioria das alterações adoptadas pelo Parlamento Europeu em 

primeira leitura (alterações 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 366 e 710) 

reflectem-se na posição comum. 

 

A posição comum não inclui a alteração 365, que estipula que os produtores dêem aos 

trabalhadores acesso às informação na cadeia de abastecimento, uma vez que esta 

responsabilidade cabe ao empregador. A alteração 168, relativa à obrigação de o fornecedor 

conceder acesso a informação sobre as substâncias vendidas, não foi integrada, uma vez que 

tal disposição deve estar sujeita às regras gerais sobre a comunicação de informação a 

montante e a jusante da cadeia de abastecimento. 

 

Título V – Utilizadores a jusante 

 

A posição comum elucida o papel dos distribuidores e dos utilizadores a jusante da cadeia de 

abastecimento, em especial no que se refere à forma como os fabricantes, importadores ou 

utilizadores a jusante devem reagir no que se refere à informação sobre utilizações 

identificadas fornecida por distribuidores e/ou utilizadores a jusante. Tal como no tocante à 

alteração 719, a posição comum esclarece também que os utilizadores a jusante podem 

participar num fórum de intercâmbio de informações sobre uma substância em (FIIS). Por 

fim, a posição comum elucida os casos em que os utilizadores a jusante devem efectuar uma  
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avaliação de segurança química (ASQ) e preparar um relatório de segurança química (RSQ), 

em especial através do estabelecimento de um limiar mínimo de 1 tonelada, abaixo do qual 

não é exigido um RSQ. O Conselho decidiu ainda, na sua posição comum, suprimir o 

Anexo Ib (Avaliações da segurança química de preparações), uma vez que a metodologia 

científica subjacente a este anexo ainda está a ser desenvolvida. 

 

Nesta base, a posição comum não integra algumas das alterações adoptadas pelo Parlamento 

Europeu em primeira leitura (alterações 169 e 726). No que se refere à alteração 169, que 

introduziria um procedimento menos pesado para as PME, o Conselho partilha da opinião que 

a sobrecarga deste grupo de empresas deve ser aliviada. Isto encontra-se claramente expresso 

nos considerandos 8 (deverá ser dada especial atenção ao potencial impacto do REACH nas 

PME) e 34 (Orientação) e nos artigos 73º (taxas reduzidas para as PME) e 76.º (assistência da 

Agência). 

 

Título VI – Avaliação 

 

Na sua posição comum, o Conselho decidiu seguir a seguinte abordagem: 

 

• No que se refere à avaliação dos dossiês, a responsabilidade (tanto em termos de 

verificação das propostas de ensaios como da conformidade) foi transferida para a 

Agência. Esta poderá decidir qual a melhor maneira de desempenhar estas obrigações, 

incluindo a possibilidade de utilizar fontes externas. 

• Deverá ser executado um número mínimo de verificações da conformidade. A 

legislação define este número como 5% dos dossiês recebidos. Estas verificações 

devem centrar-se (embora não exclusivamente) nos dossiês em que se verifiquem 

desacordos entre registantes da mesma substância, em que os dossiês digam respeito a 

substâncias que constam do plano evolutivo comunitário ou, no caso das substâncias 

da gama de tonelagem de 1-10 toneladas, em que não tenha sido fornecida a totalidade 

das informações especificadas no Anexo VII. 

• No que se refere à avaliação das substâncias, será estabelecido um plano evolutivo 

comunitário único para a avaliação das substâncias, preparado pela Agência com 

contributos dos Estados-Membros. 
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• A Agência é responsável pela coordenação do processo de avaliação das substâncias, 

apoiando-se nas autoridades competentes dos Estados-Membros para realizar as 

avaliações. As autoridades competentes dos Estados-Membros podem, se adequado, 

utilizar instituições com perícia para efectuar a avaliação. 

 

Com base na abordagem adoptada, a posição comum reflecte na íntegra, quanto ao princípio 

ou parcialmente as alterações 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 

190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 470rev, 729, 

730, 733, 739, 744, 745 e 746. 

 

A posição comum não reflecte as alterações que dariam a plena responsabilidade pela 

avaliação das substâncias à Agência (alterações 170, 202, 203, 742, 743), embora tenha sido 

significativamente modificada nesse sentido. Tal como acima referido, o Conselho considera 

que a solução mais viável para a Agência é ser responsável pela coordenação do processo de 

avaliação das substâncias, apoiando-se nas autoridades competentes dos Estados-Membros 

para efectuar as avaliações. De acordo com esta abordagem, o Conselho apoia a perspectiva 

do Parlamento Europeu, segundo a qual deve ser atribuído à Agência um papel mais 

preeminente em todo o processo de avaliação, nomeadamente através da elaboração de 

critérios para a prioritização das substâncias e do estabelecimento do plano evolutivo 

comunitário das substâncias a avaliar. 

 

No que se refere à alteração 177, relativa a uma consulta obrigatória do Centro Europeu de 

Validação de Métodos Alternativos (ECVAM) antes de decidir a execução de ensaios em 

animais, a posição comum não a toma directamente em consideração. No entanto, o nº 2 do 

artigo 13º estipula que os métodos de ensaio sejam revistos conforme adequado para refinar, 

reduzir ou substituir os ensaios com animais, o que vai no mesmo sentido, uma vez que o 

ECVAM desempenhará um papel nessa revisão. 

 

Uma vez que não se coadunam com a abordagem seguida, a posição comum não inclui as 

seguintes alterações: 173, 176, 177, 186, 189, 194, 198, 200, 203, 204 e 212. 
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Título VII – Autorização 

 

Foram incluídas na posição comum do Conselho várias alterações destinadas a dar mais força 

à autorização, assegurando simultaneamente que as disposições são viáveis. 

 

O âmbito da autorização, tal como especificado nas alíneas a) a e) do artigo 56º da proposta 

da Comissão, não foi alterado. No entanto, a redacção da alínea f) do artigo 56.º foi 

clarificada, em conformidade com a alteração 217. 

 

Por razões de maior transparência, e para facilitar o planeamento a nível do sector, será 

publicada pela Agência uma lista de substâncias candidatas abrangidas pelos critérios de 

autorização do artigo 56.º. Da lista publicada constarão também quais as substâncias que estão 

nos planos da Agência para inclusão no Anexo XIV. As substâncias serão identificadas e 

colocadas na lista depois de um período de consulta ao público. Isto é semelhante à 

perspectiva do Parlamento Europeu com a introdução dos Anexos XIIIa e XIIIb 

(alteração 215). 

As autorizações serão concedidas sempre que os riscos de utilização de uma substância forem 

adequadamente controlados ou sempre que se demonstrar que os benefícios socio-económicos 

ultrapassam os riscos para a saúde humana ou o ambiente resultantes da utilização da 

substância e sempre que não existam substâncias ou tecnologias alternativas adequadas. Ficou 

esclarecido que a via do "controlo adequado" para as autorizações não se aplica à substâncias 

PBT, mPmB, nem às substâncias abrangidas pelos critérios das alíneas a) a c) e f) do 

artigo 54.º, para as quais não é possível determinar um limiar nos termos da Secção 6.4 do 

Anexo I. Foi também especificado que a Comissão procederá à revisão do Anexo I no prazo 

de 12 meses após a entrada em vigor do regulamento. 
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A existência do processo de autorização deverá, só por si, encorajar a substituição, uma vez 

que substâncias menos perigosas não necessitarão de autorização. Além disso, para incentivar 

mais o desenvolvimento de substitutos mais seguros, todos os pedidos de autorização 

incluirão uma análise das alternativas disponíveis, considerando os respectivos riscos e a 

viabilidade técnica e económica da substituição. Além disso, todas as autorizações ficarão 

sujeitas a períodos de revisão limitados no tempo e serão normalmente objecto de 

monitorização pelo titular da autorização. A duração dos períodos de revisão limitados no 

tempo será estabelecida caso a caso. 

 

A fim de colmatar qualquer eventual lacuna, a Agência considerará a necessidade de 

restrições a nível comunitário para a utilização de uma substância em artigos no momento da 

inclusão da substância no Anexo XIV. 

 

Com base nesta abordagem, a posição comum incorpora, na íntegra, quanto ao princípio ou 

parcialmente, as alterações 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237,  241, 242, 

243, 245, 470rev, 471 e 568. 

 

A posição comum não integra as alterações 214 e 232, que exigiriam a substituição 

obrigatória no caso de existirem alternativas adequadas. Tendo em vista a salvaguarda da 

competitividade da indústria comunitária, juntamente com a protecção da saúde humana e do 

ambiente, o Conselho considera que as medidas incluídas na posição comum prevêem uma 

solução que é mais equilibrada e viável. 

 

De acordo com esta filosofia, a posição comum não reflecte a alteração 221, que se refere ao 

período de revisão de cinco anos para as substâncias incluídas no Anexo XIV, nem a parte da 

alteração 235 relativa ao limite de cinco anos para as autorizações concedidas. 

 

De um modo geral, um certo número de (218, 220, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 

234, 238,239, 240, 244 e 246) não se reflectem na posição comum, uma vez que não estão em 

conformidade com a abordagem seguia pelo Conselho. 
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Título VIII – Restrições 

 

O Conselho incluiu na sua posição comum um período de transição após a entrada em vigor 

do REACH para permitir aos Estados-Membros actualizarem a legislação nacional existente 

relativa às actuais restrições sobre a comercialização e utilização de substâncias químicas. 

Além disso, foram introduzidas clarificações aos Anexos XV (Dossiês) e XVI (Análise socio-

-económica). 

 

De acordo com esta abordagem, a posição comum reflecte na íntegra, quanto ao princípio ou 

parcialmente as alterações 247, 569, 570, 571, 572, 789, 985. 

 

As alterações 248 e 251 não se reflectem na posição comum. 

 

Título IX – Taxas e emolumentos 

 

O Conselho introduziu um novo título que torna claro que as taxas e emolumentos a cobrar 

por força do regulamento serão introduzidos num regulamento da Comissão. O novo título 

inclui princípios para o estabelecimento de tais taxas e emolumentos, incluindo o conceito de 

que parte dos rendimentos serão transferidos para as autoridades competentes dos Estados-

-Membros responsáveis pela realização dos trabalhos de acordo com o REACH. Serão sempre 

cobradas taxas mais baixas às PME. 

 

Título X – Agência 

 

A posição comum do Conselho clarifica este título em vários pontos, nomeadamente: 

 

• Cada um dos Estados-Membros terá um representante no Conselho de Administração. 

• Foi incluída uma clarificação dos procedimentos de recurso. 

• Foi especificado que o regime linguístico da Agência será estabelecido de acordo com 

o Regulamento 1/58. 
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• Tendo em vista evitar qualquer ambiguidade relativamente à Decisão 2004/79/CE, 

de 13 de Dezembro de 2003, na qual foi decidido que a Agência terá sede em 

Helsínquia, o Conselho decidiu suprimir a referência à sede da Agência no 

Regulamento REACH (alteração 291). 

• A Agência será financiada através de contribuições do orçamento comunitário, de 

taxas pagas pela indústria e de contributos voluntários dos Estados-Membros. 

 

Em conformidade com o atrás delineado, a posição comum reflecte na íntegra, quanto ao 

princípio ou parcialmente as alterações 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 

294, 418, 796 e 801). 

 

Nem todas as alterações que estipulam que a Agência deverá ter a responsabilidade geral da 

gestão do REACH (em especial as alterações 253, 256 e 795), nem a parte das alterações que 

põe a tónica na Agência como principal autoridade no domínio do REACH (alterações 260, 

261, 262, 263 e 796), foram integradas na posição comum. 

 

Na posição comum foi dado à Agência um papel mais preeminente em todo o processo de 

avaliação, enquanto que ficou especificado que os Estados-Membros devem efectuar a 

avaliação das substâncias. 

 

Além disso, não foram incluídas as alterações 267, 269, 360 e 1037, uma vez que não seria 

adequado envolver o Parlamento Europeu, directa ou indirectamente, na nomeação dos 

membros do Conselho de Administração. 

 

De um modo geral, a posição comum não incorpora as seguintes alterações: 252, 253, 254, 

256, 257, 264, 267, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 

287, 288, 289, 290, 292, 295, 795 e 1037-.). 
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