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1. Cenário de Exposição 1: Formulação ou reembalamento - Formulação ou reembalamento
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Formulação ou reembalamento
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Formulação ou reembalamento

ERC2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Refinaria ou produção química em processo fechado e contínuo, com exposição
ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC2

CS3

Fabrico ou formulação na indústria química em processos de lote fechados, com exposição
ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC3

CS4

Produção química sempre que surja a possibilidade de exposição

PROC4

CS5

Mistura ou combinação em processos de lote

PROC5

CS6

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas

PROC8a

CS7

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas

PROC8b

CS8

Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem)

PROC9

CS9

Aglomeração, compressão, extrusão, peletização, granulação

PROC14

CS10

Uso como reagente laboratorial

PROC15

CS11

Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI disponível

PROC19

CS12

Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas

PROC28

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
1.1 Formulação ou reembalamento (ERC 2)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização diária no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são estimadas
Quantidade de utilização anual no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são estimadas

Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
2.2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.2 Refinaria ou produção química em processo fechado e contínuo, com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 2)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
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Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.3

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.3 Fabrico ou formulação na indústria química em processos de lote fechados, com
exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes
(PROC 3)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.4

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.4 Produção química sempre que surja a possibilidade de exposição (PROC 4)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.5 Mistura ou combinação em processos de lote (PROC 5)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
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Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.6

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.6 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas (PROC 8a)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.7

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.7 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas
PROC 8b

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.8

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.8 Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)

Anexo da Ficha alargada de dados de segurança (eSDS) Página: 7 - 68
Melamina
Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.9

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.9 Aglomeração, compressão, extrusão, peletização, granulação (PROC 14)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.10

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.10 Uso como reagente laboratorial (PROC 15)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
2.11
Características do produto

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.11 Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI disponível (PROC 19)
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Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374 com formação de atividade
específica) e (outra) proteção dérmica adequada [Eficácia, Cutânea: 95%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.12

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
1.12 Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas (PROC 28)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
SECÇÃO 3:

1.13 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 5 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 1 kg/dia

Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %

Quantificação do risco (RCR)

Alvo de proteção

Concentração de exposição

Água potável

PEC local: 0,255 mg/l

0,5

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 1,26 mg/kg peso seco

0,5

Água salgada

PEC local: 0,0255 mg/l

0,5

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 0,126 mg/kg peso seco

0,5

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 2,496 mg/l

0,01

Terreno agrícola

PEC local: 0,029 mg/kg peso seco

0,14

Homem via Ambiente - Inalação (Efeitos sistémicos)

Concentração no ar: 7,8E-5 mg/m³

< 0,01
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Homem via Ambiente - Oral

Exposição através do consumo de
alimentos: 0,017 mg/kg pc/dia

Homem via Ambiente - Vias combinadas

0,04
0,04

3.2. Trabalhador
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Refinaria ou produção química em processo fechado
e contínuo, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 2)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,5 mg/m³

0,06

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

2 mg/m³

0,024

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,37 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,176

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Fabrico ou formulação na indústria química em
processos de lote fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes
(PROC 3)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,69 mg/kg pc/dia

0,058

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,179

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Produção química sempre que surja a possibilidade
de exposição (PROC 4)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura ou combinação em processos de lote
(PROC 5)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8a)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8b)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232
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Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,353

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura para
pequenos contentores (linha de enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Aglomeração, compressão, extrusão, peletização,
granulação (PROC 14)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

3,43 mg/kg pc/dia

0,291

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,411

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Uso como reagente laboratorial (PROC 15)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,5 mg/m³

0,06

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

2 mg/m³

0,024

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,34 mg/kg pc/dia

0,029

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,089

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI
disponível (PROC 19)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

3 mg/m³

0,361

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

7,072 mg/kg pc/dia

0,599

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,961

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Manutenção manual (limpeza e reparação) das
máquinas (PROC 28)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

SECÇÃO 4:

0,835

1.14 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites fixados pelo
ES

Notas sobre dados de exposição de ferramentas de estimativas externas:
ECETOC TRA Trabalhadores 3.1:
Explicação: As estimativas de exposição para PROC 8a são usadas, já que os Trabalhadores TRA não podem prever a
exposição para PROC 28 e estas estimativas podem ser consideradas adequadas para estimar as exposições durante a
manutenção manual.
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2. Cenário de Exposição 2: Uso em polos industriais - Uso como intermediário para resinas (melamina reativa)
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Uso em polos industriais - Uso como intermediário para resinas (melamina reativa)

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Uso como intermediário para resinas (melamina reativa)

ERC6a, ERC6c

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Refinaria ou produção química em processo fechado, sem a probabilidade de
exposição ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC1

CS3

Refinaria ou produção química em processo fechado e contínuo, com exposição
ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC2

CS4

Fabrico ou formulação na indústria química em processos de lote fechados, com exposição
ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC3

CS5

Produção química sempre que surja a possibilidade de exposição

PROC4

CS6

Mistura ou combinação em processos de lote

PROC5

CS7

Operações de calandragem

PROC6

CS8

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas

PROC8a

CS9

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas

PROC8b

CS10

Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem)

PROC9

CS11

Aglomeração, compressão, extrusão, peletização, granulação

PROC14

CS12

Uso como reagente laboratorial

PROC15

CS13

Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas

PROC28

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
2.1 Uso como intermediário para resinas (melamina reativa) (ERC 6a; ERC 6c)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização diária no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são estimadas
Quantidade de utilização anual no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são estimadas

Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
2.2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.2 Refinaria ou produção química em processo fechado, sem a probabilidade de
exposição ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 1)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
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Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.3

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.3 Refinaria ou produção química em processo fechado e contínuo, com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 2)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.4

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.4 Fabrico ou formulação na indústria química em processos de lote fechados, com
exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes
(PROC 3)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.5 Produção química sempre que surja a possibilidade de exposição (PROC 4)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia

Anexo da Ficha alargada de dados de segurança (eSDS) Página: 13 - 68
Melamina
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.6

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.6 Mistura ou combinação em processos de lote (PROC 5)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.7

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.7 Operações de calandragem (PROC 6)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374 com formação básica para o
colaborador) e (outra) proteção dérmica adequada [Eficácia, Cutânea: 90%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.8

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.8 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas (PROC 8a)
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Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.9

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.9 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas
PROC 8b

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.10

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.10 Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
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Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.11

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.11 Aglomeração, compressão, extrusão, peletização, granulação (PROC 14)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.12

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.12 Uso como reagente laboratorial (PROC 15)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.13

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
2.13 Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas (PROC 28)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
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Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
SECÇÃO 3:

2.14 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 3 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0,5 kg/dia

Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %

Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 0,155 mg/l

0,3

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 1,26 mg/kg peso seco

0,3

Água salgada

PEC local: 0,0255 mg/l

0,3

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 0,126 mg/kg peso seco

0,3

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 2,496 mg/l

< 0,01

Terreno agrícola

PEC local: 0,029 mg/kg peso seco

0,08

Homem via Ambiente - Inalação (Efeitos sistémicos)

Concentração no ar: 7,8E-5 mg/m³

< 0,01

Homem via Ambiente - Oral

Exposição através do consumo de
alimentos: 0,017 mg/kg pc/dia

0,04

Homem via Ambiente - Vias combinadas

0,02

3.2. Trabalhador
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Refinaria ou produção química em processo fechado,
sem a probabilidade de exposição ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 1)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,01 mg/m³

< 0,01

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,04 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,034 mg/kg pc/dia

< 0,01

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

< 0,01

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Refinaria ou produção química em processo fechado e
contínuo, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 2)

Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,5 mg/m³

0,06

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

2 mg/m³

0,024

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,37 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,176

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Fabrico ou formulação na indústria química em
processos de lote fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes
(PROC 3)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049
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Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,69 mg/kg pc/dia

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,058
0,179

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Produção química sempre que surja a possibilidade
de exposição (PROC 4)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura ou combinação em processos de lote
(PROC 5)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Operações de calandragem (PROC 6)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,743 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8a)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8b)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,353

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura para
pequenos contentores (linha de enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Aglomeração, compressão, extrusão, peletização,
granulação (PROC 14)
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Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

3,43 mg/kg pc/dia

0,291

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,411

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Uso como reagente laboratorial (PROC 15)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,5 mg/m³

0,06

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

2 mg/m³

0,024

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,34 mg/kg pc/dia

0,029

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,089

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Manutenção manual (limpeza e reparação) das
máquinas (PROC 28)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

SECÇÃO 4:

0,835

2.15 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Notas sobre dados de exposição de ferramentas de estimativas externas:
ECETOC TRA Trabalhadores 3.1:
Explicação: As estimativas de exposição para PROC 8a são usadas, já que os Trabalhadores TRA não podem prever a
exposição para PROC 28 e estas estimativas podem ser consideradas adequadas para estimar as exposições durante a
manutenção manual.
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3. Cenário de Exposição 3: Uso em polos industriais - Uso de resinas com melamina residual não reativa
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Uso em polos industriais - Uso de resinas com melamina residual não reativa
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Uso de resinas com melamina residual não reativa

ERC5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Vaporização industrial

PROC7

CS3

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas

PROC8a

CS4

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas

PROC8b

CS5

Aplicação em roller ou escova

PROC10

CS6

Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI disponível

PROC19

CS7

Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas

PROC28

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
3.1 Uso de resinas com melamina residual não reativa (ERC 5)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização diária no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são
estimadas
Quantidade de utilização anual no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são
estimadas
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
2.2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
3.2 Pulverização industrial (PROC 7)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 5 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.3

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
3.3 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas (PROC 8a)
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Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 5 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.4

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
3.4 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas
PROC 8b

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 5 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
3.5 Aplicação com rolo ou pincel (PROC 10)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 5 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
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Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.6

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
3.6 Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI disponível (PROC 19)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 5 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.7

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
3.7 Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas (PROC 28)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 5 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
SECÇÃO 3:

3.8 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0,5 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %

Terreno não Agrícola
Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 0,03 mg/l

0,06

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 0,148 mg/kg peso seco

0,06

Água salgada

PEC local: 3E-3 mg/l

0,06

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 0,015 mg/kg peso seco

0,06
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Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 0,25 mg/l

< 0,01

Terreno agrícola

PEC local: 2,2E-3 mg/kg peso seco

0,01

Concentração no ar:
9,8E-16 mg/m³

< 0,01

Exposição através do consumo de
alimentos: 1,09E-3 mg/kg pc/dia

< 0,01

Homem via
sistémicos)

Ambiente

-

Inalação

(Efeitos

Homem via Ambiente - Oral
Homem via Ambiente - Vias combinadas

< 0,01

3.2. Trabalhador
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Pulverização industrial (PROC 7)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,43 mg/m³

0,293

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

2,43 mg/m³

0,03

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,714 mg/kg pc/dia

0,145

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,438

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8a)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,105 mg/m³

0,013

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,105 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,74 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,245

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8b)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,105 mg/m³

0,013

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,105 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,74 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,245

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Aplicação com rolo ou pincel (PROC 10)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1.1 mg/m³

0,133

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

1.1 mg/m³

0,013

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5,486 mg/kg pc/dia

0,465

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,597

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI
disponível (PROC 19)
Via de exposição

Estimativa da exposição Trabalhador

Quantificação do risco
(RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,53 mg/m³

0,064

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,53 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5,657 mg/kg pc/dia

0,479

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,543

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Manutenção manual (limpeza e reparação) das
máquinas (PROC 28)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)
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Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,105 mg/m³

0,013

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,105 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,74 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

SECÇÃO 4:

0,245

3.9 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Notas sobre dados de exposição de ferramentas de estimativas externas:
Stoffenmanager 8:
Explicação: Concentração de exposição à inalação estimada usando Stoffenmanager® (versão 8)
- Atividade/tipo de tarefa: Manuseamento de líquidos a alta pressão resultando na produção substancial de vapor ou
spray/bruma
- Distância até à tarefa: Na zona de respiração do trabalhador (distância até ao produto principal < 1 m) (hipótese no pior
dos casos)
- Controlos locais: Sem medidas de controlo na fonte
- Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
- Volume da divisão de trabalho: 100-1000 m3
- Limpeza regular da área de trabalho (diariamente): Sim
- Inspeção e manutenção regulares (pelo menos mensalmente): Sim
- Presença de fontes de emissão secundária (hipóteses no pior dos casos);
Outros trabalhadores que usam a mesma substância em simultâneo: Sim
Um período de evaporação, secagem ou cura após a atividade (com emissão prolongada de vapores): Sim
A concentração que pode ser inalada pelo trabalhador durante a tarefa devido à atividade realizada é obtida. Como a tarefa
é realizada durante 8 horas, a concentração média diária é igual à concentração da tarefa. De acordo com a Orientação
ECHA (Capítulo R.14), esta concentração estimada é, por isso, considerada como sendo a estimativa de exposição da
inalação a curto e longo prazo (percentis 90).
ECETOC TRA Trabalhadores 3.1:
Explicação: Como é utilizado um sólido como valor para CSA, enquanto o líquido é utilizado, é considerado adequado
aperfeiçoar as estimativas de exposição, utilizando a versão independente da TRA Trabalhadores (v3.1). A pressão do
vapor à temperatura de funcionamento (40 °C) usada para o cálculo é 3,71E-8 Pa (conforme calculado por Chesar).
Stoffenmanager 8:
Explicação: Concentração de exposição à inalação estimada usando Stoffenmanager® (versão 8)
- Atividade/tipo de tarefa: Manuseamento de líquidos em grandes superfícies ou grandes porções de trabalho
- Distância até à tarefa: Na zona de respiração do trabalhador (distância até ao produto principal < 1 m) (hipótese no pior
dos casos)
- Controlos locais: Sem medidas de controlo na fonte
- Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
- Volume da divisão de trabalho: 100-1000 m3
- Limpeza regular da área de trabalho (diariamente): Sim
- Inspeção e manutenção regulares (pelo menos mensalmente): Sim
- Presença de fontes de emissão secundária (hipóteses no pior dos casos);
Outros trabalhadores que usam a mesma substância em simultâneo: Sim
Um período de evaporação, secagem ou cura após a atividade (com emissão prolongada de vapores): Sim
A concentração que pode ser inalada pelo trabalhador durante a tarefa devido à atividade realizada é obtida. Como a tarefa
é realizada durante 8 horas, a concentração média diária é igual à concentração da tarefa. De acordo com a Orientação
ECHA (Capítulo R.14), esta concentração estimada é, por isso, considerada como sendo a estimativa de exposição da
inalação a curto e longo prazo (percentis 90).
Stoffenmanager 8:
Explicação: Concentração de exposição à inalação estimada usando Stoffenmanager® (versão 8)
- Atividade/tipo de tarefa: Manuseamento de líquidos usando baixa pressão, baixa velocidade ou em superfícies de tamanho
médio
- Distância até à tarefa: Na zona de respiração do trabalhador (distância até ao produto principal < 1 m) (hipótese no pior
dos casos)
- Controlos locais: Sem medidas de controlo na fonte
- Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
- Volume da divisão de trabalho: 100-1000 m3
- Limpeza regular da área de trabalho (diariamente): Sim
- Inspeção e manutenção regulares (pelo menos mensalmente): Sim
- Presença de fontes de emissão secundária (hipóteses no pior dos casos);
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Outros trabalhadores que usam a mesma substância em simultâneo: Sim
Um período de evaporação, secagem ou cura após a atividade (com emissão prolongada de vapores): Sim
A concentração que pode ser inalada pelo trabalhador durante a tarefa devido à atividade realizada é obtida. Como a tarefa
é realizada durante 8 horas, a concentração média diária é igual à concentração da tarefa. De acordo com a Orientação
ECHA (Capítulo R.14), esta concentração estimada é, por isso, considerada como sendo a estimativa de exposição da
inalação a curto e longo prazo (percentis 90).
ECETOC TRA Trabalhadores 3.1:
Explicação: As estimativas de exposição para PROC 8a são usadas, já que os Trabalhadores TRA não podem prever a
exposição para PROC 28 e estas estimativas podem ser consideradas adequadas para estimar as exposições durante a
manutenção manual. As estimativas de exposição são calculadas utilizando um líquido, com a versão independente da TRA
Trabalhadores (v3.1). A pressão do vapor à temperatura de funcionamento (40 °C) usada para o cálculo é 3,71E-8 Pa
(conforme calculado por Chesar).
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4.

Cenário de Exposição 4: Uso em polos industriais - Uso como intermediário para a produção de outras
substâncias, por exemplo, sal de melamina (melamina reativa)
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Uso em polos industriais - Uso como intermediário para a produção de outras
substâncias, por exemplo, sal de melamina (melamina reativa)
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Uso como intermediário para a produção de outras substâncias, por exemplo, sal de
melamina (melamina reativa)

ERC6a

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Refinaria ou produção química em processo fechado, sem a probabilidade de
exposição ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC1

CS3

Refinaria ou produção química em processo fechado e contínuo, com exposição
ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC2

CS4

Fabrico ou formulação na indústria química em processos de lote fechados, com exposição
ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC3

CS5

Produção química sempre que surja a possibilidade de exposição

PROC4

CS6

Mistura ou combinação em processos de lote

PROC5

CS7

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas

PROC8a

CS8

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas

PROC8b

CS9

Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem)

PROC9

CS10

Uso como reagente laboratorial

PROC15

CS11

Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas

PROC28

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
4.1 Uso como intermediário para a produção de outras substâncias, por exemplo, sal de
melamina (melamina reativa) (ERC 6a)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização diária no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são estimadas
Quantidade de utilização anual no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são estimadas

Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
2.2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
4.2 Refinaria ou produção química em processo fechado, sem a probabilidade de
exposição ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 1)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
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Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.3

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
4.3 Refinaria ou produção química em processo fechado e contínuo, com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 2)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.4

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
4.4 Fabrico ou formulação na indústria química em processos de lote fechados, com
exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes
(PROC 3)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
4.5 Produção química sempre que surja a possibilidade de exposição (PROC 4)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
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Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.6

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
4.6 Mistura ou combinação em processos de lote (PROC 5)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.7

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
4.7 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas (PROC 8a)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.8

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
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4.8 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas
PROC 8b
Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.9

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
4.9 Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.10

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
4.10 Uso como reagente laboratorial (PROC 15)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
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Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
4.11 Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas (PROC 28)

2.11
Características do produto

Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
SECÇÃO 3:

4.12 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 3 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0,5 kg/dia

Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %

Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 0,155 mg/l

0,3

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 0,766 mg/kg peso seco

0,3

Água salgada

PEC local: 0,0155 mg/l

0,3

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 0,077 mg/kg peso seco

0,3

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 1,497 mg/l

< 0,01

Terreno agrícola

PEC local: 0,02917 mg/kg peso seco

0,08

Concentração no ar:
3,97E-5 mg/m³

< 0,01

Exposição através do consumo de
alimentos: 9,7E-3 mg/kg pc/dia

0,02

Homem via
sistémicos)

Ambiente

-

Inalação

Homem via Ambiente - Oral

(Efeitos

Homem via Ambiente - Vias combinadas

0,02

3.2. Trabalhador
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Refinaria ou produção química em processo fechado,
sem a probabilidade de exposição ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 1)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,01 mg/m³

< 0,01

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,04 mg/m³

< 0,01
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Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,034 mg/kg pc/dia

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

< 0,01
< 0,01

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Refinaria ou produção química em processo fechado
e contínuo, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 2)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,5 mg/m³

0,06

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

2 mg/m³

0,024

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,37 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,176

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Fabrico ou formulação na indústria química em
processos de lote fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes
(PROC 3)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,69 mg/kg pc/dia

0,058

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,179

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Produção química sempre que surja a possibilidade
de exposição (PROC 4)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura ou combinação em processos de lote
(PROC 5)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8a)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8b)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,353
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Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura para
pequenos contentores (linha de enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Uso como reagente laboratorial (PROC 15)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,5 mg/m³

0,06

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

2 mg/m³

0,024

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,34 mg/kg pc/dia

0,029

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,089

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Manutenção manual (limpeza e reparação) das
máquinas (PROC 28)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

SECÇÃO 4:

0,835

4.13 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Notas sobre dados de exposição de ferramentas de estimativas externas:
ECETOC TRA Trabalhadores 3.1:
Explicação: As estimativas de exposição para PROC 8a são usadas, já que os Trabalhadores TRA não podem prever a
exposição para PROC 28 e estas estimativas podem ser consideradas adequadas para estimar as exposições durante a
manutenção manual.
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5. Cenário de Exposição 5: Uso em polos industriais - Uso como aditivo em espumas
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Uso em polos industriais - Uso como aditivo em espumas
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Uso como aditivo em espumas

ERC5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Refinaria ou produção química em processo fechado, sem a probabilidade de
exposição ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC1

CS3

Refinaria ou produção química em processo fechado e contínuo, com exposição
ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC2

CS4

Fabrico ou formulação na indústria química em processos de lote fechados, com exposição
ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC3

CS5

Produção química sempre que surja a possibilidade de exposição

PROC4

CS6

Mistura ou combinação em processos de lote

PROC5

CS7

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas

PROC8a

CS8

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas

PROC8b

CS9

Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem)

PROC9

CS10

Uso como reagente laboratorial

PROC15

CS11

Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI disponível

PROC19

CS12

Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas

PROC28

Cenário(s) de exposição de vida útil subsequente:
ES8

Vida útil (trabalhador no polo industrial) - Espumas de PU - Trabalhadores (industriais)

ES11

Vida útil (consumidores) - Espumas de PU - Consumidores

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
5.1 Uso como aditivo em espumas (ERC 5)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização diária no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são estimadas
Quantidade de utilização anual no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são estimadas

Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
2.2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.2 Refinaria ou produção química em processo fechado, sem a probabilidade de
exposição ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 1)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
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Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.3

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.3 Refinaria ou produção química em processo fechado e contínuo, com exposição ocasional
controlada ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 2)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.4

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.4 Fabrico ou formulação na indústria química em processos de lote fechados, com
exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes
(PROC 3)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.5 Produção química sempre que surja a possibilidade de exposição (PROC 4)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
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Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.6

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.6 Mistura ou combinação em processos de lote (PROC 5)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.7

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.7 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas (PROC 8a)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
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2.8

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.8 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas
PROC 8b

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.9

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.9 Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.10

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.10 Uso como reagente laboratorial (PROC 15)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
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Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.11

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.11 Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI disponível (PROC 19)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 4 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374 com formação de atividade
específica) e (outra) proteção dérmica adequada [Eficácia, Cutânea: 95%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.12

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
5.12 Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas (PROC 28)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
SECÇÃO 3:

5.13 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 3 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0,5 kg/dia

Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %
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Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 0,155 mg/l

0,3

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 0,766 mg/kg peso seco

0,3

Água salgada

PEC local: 0,0155 mg/l

0,3

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 0,077 mg/kg peso seco

0,3

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 1,497 mg/l

< 0,01

Terreno agrícola

PEC local: 0,017 mg/kg peso seco

0,08

Concentração no ar:
3,971E-5 mg/m³

< 0,01

Exposição através do consumo de
alimentos: 9,7E-3 mg/kg pc/dia

0,02

Homem via
sistémicos)

Ambiente

-

Inalação

(Efeitos

Homem via Ambiente - Oral
Homem via Ambiente - Vias combinadas

0,02

3.2. Trabalhador
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Refinaria ou produção química em processo fechado,
sem a probabilidade de exposição ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 1)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,01 mg/m³

< 0,01

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,04 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,034 mg/kg pc/dia

< 0,01

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

< 0,01

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Refinaria ou produção química em processo fechado e
contínuo, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes (PROC 2)

Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,5 mg/m³

0,06

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

2 mg/m³

0,024

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,37 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,176

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Fabrico ou formulação na indústria química em
processos de lote fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes
(PROC 3)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,69 mg/kg pc/dia

0,058

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,179

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Produção química sempre que surja a possibilidade
de exposição (PROC 4)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura ou combinação em processos de lote
(PROC 5)
Via de exposição
Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

Estimativa da exposição - Trabalhador

5 mg/m³

Quantificação do risco (RCR)

0,602
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Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8a)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8b)
Via de exposição

Estimativa da exposição Trabalhador

Quantificação do risco
(RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,353

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura para
pequenos contentores (linha de enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Uso como reagente laboratorial (PROC 15)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,5 mg/m³

0,06

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

2 mg/m³

0,024

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,34 mg/kg pc/dia

0,029

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,089

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI
disponível (PROC 19)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

3 mg/m³

0,361

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

7,072 mg/kg pc/dia

0,599

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,961

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Manutenção manual (limpeza e reparação) das
máquinas (PROC 28)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835
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SECÇÃO 4:

5.14 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Notas sobre dados de exposição de ferramentas de estimativas externas:
ECETOC TRA Trabalhadores 3.1:
Explicação: As estimativas de exposição para PROC 8a são usadas, já que os Trabalhadores TRA não podem prever a
exposição para PROC 28 e estas estimativas podem ser consideradas adequadas para estimar as exposições durante a
manutenção manual.
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6. Cenário de Exposição 6: Uso em polos industriais - Uso como aditivo em revestimentos intumescentes
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Uso em polos industriais - Uso como aditivo em revestimentos intumescentes
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Uso como aditivo em revestimentos intumescentes

ERC5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Fabrico ou formulação na indústria química em processos de lote fechados, com exposição
ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes

PROC3

CS3

Produção química sempre que surja a possibilidade de exposição

PROC4

CS4

Mistura ou combinação em processos de lote

PROC5

CS5

Pulverização industrial com Ventilação de Exaustão Local (LEV)

PROC7

CS6

Pulverização industrial sem Ventilação de Exaustão Local (LEV)

PROC7

CS7

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas

PROC8a

CS8

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas

PROC8b

CS9

Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem)

PROC9

CS10

Aplicação em roller ou escova

PROC10

CS11

Tratamento de artigos através de imersão e vazamento

PROC13

CS12

Uso como reagente laboratorial

PROC15

CS13

Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI disponível

PROC19

CS14

Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas

PROC28

Cenário(s) de exposição de vida útil subsequente:
ES9

Vida útil (trabalhador no polo industrial) - Revestimentos intumescentes Trabalhadores (industriais)

ES10

Vida útil (trabalhador profissional) - Revestimentos intumescentes - Trabalhadores
Profissionais

ES12

Vida útil (consumidores) - Revestimento intumescente - Consumidores

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
6.1 Uso como aditivo em revestimentos intumescentes (ERC 5)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização diária no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são estimadas
Quantidade de utilização anual no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são estimadas

Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
2.2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.2 Fabrico ou formulação na indústria química em processos de lote fechados, com
exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes
(PROC 3)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
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Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.3

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.3 Produção química sempre que surja a possibilidade de exposição (PROC 4)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.4

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.4 Mistura ou combinação em processos de lote (PROC 5)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
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6.5 Pulverização industrial com Ventilação de Exaustão Local (LEV) (PROC 7)
Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Sim (TRA Eficácia) [Eficácia, Inalação: 95%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.6

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.6 Pulverização industrial sem Ventilação de Exaustão Local (LEV) (PROC 7)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Sim (Respirador com APF de 10) [Eficácia, Inalação: 90%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.7

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.7 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas (PROC 8a)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
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Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.8

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.8 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas
PROC 8b

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.9

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.9 Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.10

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.10 Aplicação com rolo ou pincel (PROC 10)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
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Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.11

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.11 Tratamento de artigos através de imersão e vazamento (PROC 13)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.12

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.12 Uso como reagente laboratorial (PROC 15)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.13

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.13 Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI disponível (PROC 19)
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Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374 com formação de atividade
específica) e (outra) proteção dérmica adequada [Eficácia, Cutânea: 95%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.14

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
6.14 Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas (PROC 28)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
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6.15 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 3 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0,5 kg/dia

Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %

Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 0,155 mg/l

0,3

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 0,766 mg/kg peso seco

0,3

Água salgada

PEC local: 0,0155 mg/l

0,3

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 0,077 mg/kg peso seco

0,3

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 1,497 mg/l

< 0,01

Terreno agrícola

PEC local: 0,017 mg/kg peso seco

0,08
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Homem via
sistémicos)

Ambiente

-

Inalação

(Efeitos

Homem via Ambiente - Oral

Concentração no ar:
3,97E-5 mg/m³

< 0,01

Exposição através do consumo de
alimentos: 9,7E-3 mg/kg pc/dia

0,02

Homem via Ambiente - Vias combinadas

0,02

3.2. Trabalhador
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Fabrico ou formulação na indústria química em
processos de lote fechados, com exposição ocasional controlada ou processos com condições de contenção equivalentes
(PROC 3)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,69 mg/kg pc/dia

0,058

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,179

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Produção química sempre que surja a possibilidade
de exposição (PROC 4)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura ou combinação em processos de lote
(PROC 5)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Pulverização industrial com Ventilação de Exaustão
Local (LEV) (PROC 7)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,4 mg/m³

0,048

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,4 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

8,572 mg/kg pc/dia

0,726

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,775

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Pulverização industrial sem Ventilação de Exaustão
Local (LEV) (PROC 7)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,795 mg/m³

0,096

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,795 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

8,572 mg/kg pc/dia

0,726

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,822

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8a)
Via de exposição
Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

Estimativa da exposição - Trabalhador

5 mg/m³

Quantificação do risco (RCR)

0,602
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Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8b)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,353

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura para
pequenos contentores (linha de enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Aplicação com rolo ou pincel (PROC 10)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

3,59 mg/m³

0,433

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

3,59 mg/m³

0,044

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5,486 mg/kg pc/dia

0,465

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,897

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Tratamento de artigos através de imersão e
vazamento (PROC 13)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,525 mg/m³

0,063

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,525 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,743 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,296

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Uso como reagente laboratorial (PROC 15)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,5 mg/m³

0,06

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

2 mg/m³

0,024

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,34 mg/kg pc/dia

0,029

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,089

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI
disponível (PROC 19)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,74 mg/m³

0,21

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

1,74 mg/m³

0,021

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

7,072 mg/kg pc/dia

0,599

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,809

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Manutenção manual (limpeza e reparação) das
máquinas (PROC 28)
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Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

SECÇÃO 4:

0,835

6.16 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Notas sobre dados de exposição de ferramentas de estimativas externas:
Stoffenmanager 8:
Explicação: Concentração de exposição à inalação estimada usando Stoffenmanager® (versão 8)
- Atividade/tipo de tarefa: Manuseamento de líquidos a alta pressão resultando na produção substancial de vapor ou
spray/bruma
- Distância até à tarefa: Na zona de respiração do trabalhador (distância até ao produto principal < 1 m) (hipótese no pior
dos casos)
- Controlos locais: Sem medidas de controlo na fonte (aperfeiçoamento devido a LEV realizada fora de Stoffenmanager®,
consultar abaixo)
- Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
- Volume da divisão de trabalho: 100-1000 m3
- Limpeza regular da área de trabalho (diariamente): Sim
- Inspeção e manutenção regulares (pelo menos mensalmente): Sim
- Presença de fontes de emissão secundária (hipóteses no pior dos casos);
Outros trabalhadores que usam a mesma substância em simultâneo: Sim
Um período de evaporação, secagem ou cura após a atividade (com emissão prolongada de vapores): Sim
A concentração durante a tarefa devido à atividade realizada está estimada em 7,95 mg/m3, resultando numa concentração
de exposição de 0,4 mg/m3 devido à utilização de LEV com uma eficácia de 95% (eficácia da TRA). Como a tarefa é
realizada durante 8 horas, a concentração média diária é igual à concentração da tarefa. De acordo com a Orientação ECHA
(Capítulo R.14), esta concentração estimada é, por isso, considerada como sendo a estimativa de exposição da inalação a
curto e longo prazo (percentis 90).
Stoffenmanager 8:
Explicação: Concentração de exposição à inalação estimada usando Stoffenmanager® (versão 8)
- Atividade/tipo de tarefa: Manuseamento de líquidos a alta pressão resultando na produção substancial de vapor ou
spray/bruma
- Distância até à tarefa: Na zona de respiração do trabalhador (distância até ao produto principal < 1 m) (hipótese no pior
dos casos)
- Controlos locais: Sem medidas de controlo na fonte
- Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
- Volume da divisão de trabalho: 100-1000 m3
- Limpeza regular da área de trabalho (diariamente): Sim
- Inspeção e manutenção regulares (pelo menos mensalmente): Sim
- Presença de fontes de emissão secundária (hipóteses no pior dos casos);
Outros trabalhadores que usam a mesma substância em simultâneo: Sim
Um período de evaporação, secagem ou cura após a atividade (com emissão prolongada de vapores): Sim
A concentração durante a tarefa devido à atividade realizada está estimada em 7,95 mg/m3, resultando numa concentração
de exposição de 0,795 mg/m3 devido à utilização da proteção respiratória com uma eficácia de 90%. Como a tarefa é
realizada durante 8 horas, a concentração média diária é igual à concentração da tarefa. De acordo com a Orientação ECHA
(Capítulo R.14), esta concentração estimada é, por isso, considerada como sendo a estimativa de exposição da inalação a
curto e longo prazo (percentis 90).
Stoffenmanager 8:
Explicação: Concentração de exposição à inalação estimada usando Stoffenmanager® (versão 8)
- Atividade/tipo de tarefa: Manuseamento de líquidos em grandes superfícies ou grandes porções de trabalho
- Distância até à tarefa: Na zona de respiração do trabalhador (distância até ao produto principal < 1 m) (hipótese no pior
dos casos)
- Controlos locais: Sem medidas de controlo na fonte
- Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
- Volume da divisão de trabalho: 100-1000 m3
- Limpeza regular da área de trabalho (diariamente): Sim
- Inspeção e manutenção regulares (pelo menos mensalmente): Sim
- Presença de fontes de emissão secundária (hipóteses no pior dos casos);
Outros trabalhadores que usam a mesma substância em simultâneo: Sim
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Um período de evaporação, secagem ou cura após a atividade (com emissão prolongada de vapores): Sim
A concentração que pode ser inalada pelo trabalhador durante a tarefa devido à atividade realizada é obtida. Como a tarefa
é realizada durante 8 horas, a concentração média diária é igual à concentração da tarefa. De acordo com a Orientação
ECHA (Capítulo R.14), esta concentração estimada é, por isso, considerada como sendo a estimativa de exposição da
inalação a curto e longo prazo (percentis 90).
ECETOC TRA Trabalhadores 3.1:
Explicação: Como é utilizado um sólido como valor para CSA, enquanto o líquido é utilizado, é considerado adequado
aperfeiçoar as estimativas de exposição, utilizando a versão independente da TRA Trabalhadores (v3.1). A pressão do
vapor à temperatura de funcionamento (40 °C) usada para o cálculo é 3,71E-8 Pa (conforme calculado por Chesar).
Stoffenmanager 8:
Explicação: Concentração de exposição à inalação estimada usando Stoffenmanager® (versão 8)
- Atividade/tipo de tarefa: Manuseamento de líquidos usando baixa pressão, baixa velocidade ou em superfícies de tamanho
médio
- Distância até à tarefa: Na zona de respiração do trabalhador (distância até ao produto principal < 1 m) (hipótese no pior
dos casos)
- Controlos locais: Sem medidas de controlo na fonte
- Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
- Volume da divisão de trabalho: 100-1000 m3
- Limpeza regular da área de trabalho (diariamente): Sim
- Inspeção e manutenção regulares (pelo menos mensalmente): Sim
- Presença de fontes de emissão secundária (hipóteses no pior dos casos);
Outros trabalhadores que usam a mesma substância em simultâneo: Sim
Um período de evaporação, secagem ou cura após a atividade (com emissão prolongada de vapores): Sim
A concentração que pode ser inalada pelo trabalhador durante a tarefa devido à atividade realizada é obtida. Como a tarefa
é realizada durante 8 horas, a concentração média diária é igual à concentração da tarefa. De acordo com a Orientação
ECHA (Capítulo R.14), esta concentração estimada é, por isso, considerada como sendo a estimativa de exposição da
inalação a curto e longo prazo (percentis 90).
ECETOC TRA Trabalhadores 3.1:
Explicação: As estimativas de exposição para PROC 8a são usadas, já que os Trabalhadores TRA não podem prever a
exposição para PROC 28 e estas estimativas podem ser consideradas adequadas para estimar as exposições durante a
manutenção manual.
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7.

Cenário de Exposição 7: Uso generalizado por trabalhadores profissionais - Uso como aditivo em
revestimentos intumescentes
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Uso generalizado por trabalhadores profissionais - Uso como aditivo em
revestimentos intumescentes
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Uso como aditivo em revestimentos intumescentes

ERC5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Mistura ou combinação em processos de lote

PROC5

CS3

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas

PROC8a

CS4

Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas

PROC8b

CS5

Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem)

PROC9

CS6

Aplicação em roller ou escova

PROC10

Vaporização não industrial

PROC11

CS7

Tratamento de artigos através de imersão e vazamento

PROC13

CS8

Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI disponível

PROC19

CS9

Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas

PROC28

Cenário(s) de exposição de vida útil subsequente:
ES10

Vida útil (trabalhador profissional) - Revestimentos intumescentes - Trabalhadores
Profissionais

ES12

Vida útil (consumidores) - Revestimento intumescente - Consumidores

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
7.1 Uso como aditivo em revestimentos intumescentes (ERC 8c, ERC 8f)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização generalizada diária local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário
são estimadas
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
2.2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
7.2 Mistura ou combinação em processos de lote (PROC 5)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Básica
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
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Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.3

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
7.3 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações não adequadas (PROC 8a)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Básica
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.4

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
7.4 Transferência de substância ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalações adequadas
PROC 8b

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Básica
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.5

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
7.5 Transferência de substância ou mistura para pequenos contentores (linha de
enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
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Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Básica
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.6

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
7.6 Aplicação com rolo ou pincel (PROC 10)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Básica
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.7

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
7.7 Vaporização não industrial (PROC 11)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Básica
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Sim (Respirador com APF de 20) [Eficácia, Inalação: 95%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374 com formação básica para o
colaborador) e (outra) proteção dérmica adequada [Eficácia, Cutânea: 90%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
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2.8

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
7.8 Tratamento de artigos através de imersão e vazamento (PROC 13)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Básica
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.9

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
7.9 Manutenção manual (limpeza e reparação) das máquinas (PROC 28)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Forma física do produto utilizado: Líquidos
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Básica
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Sim (Luvas quimicamente resistentes em conformidade com a EN374) e (outra) proteção dérmica
adequada [Eficácia, Cutânea: 80%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
SECÇÃO 3:

7.10 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %

Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 5,0E-3 mg/l

0,01

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 0,025 mg/kg peso seco

0,01

Água salgada

PEC local: 5,0E-4 mg/l

0,01

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 2,4E-3 mg/kg peso seco

0,01

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 0 mg/l

< 0,01
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Terreno agrícola
Homem via
sistémicos)

Ambiente

-

Inalação

(Efeitos

Homem via Ambiente - Oral

PEC local: 2,52E-12 mg/kg peso seco

< 0,01

Concentração no ar:
1,62E-21 mg/m³

< 0,01

Exposição através do consumo de
alimentos: 1,74E-4 mg/kg pc/dia

< 0,01

Homem via Ambiente - Vias combinadas

< 0,01

3.2. Trabalhador
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura ou combinação em processos de lote
(PROC 5)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8a)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,525 mg/m³

0,063

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,525 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,743 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,296

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8b)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,742 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,835

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura para
pequenos contentores (linha de enchimento adequada, incluindo pesagem) (PROC 9)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1,372 mg/kg pc/dia

0,116

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,719

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Aplicação com rolo ou pincel (PROC 10)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

3,61 mg/m³

0,435

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

3,61 mg/m³

0,044

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5,486 mg/kg pc/dia

0,465

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,9

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Vaporização não industrial (PROC 11)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,398 mg/m³

0,048

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,398 mg/m³

< 0,01
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Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

10,71 mg/kg pc/dia

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,908
0,956

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Tratamento de artigos através de imersão e
vazamento (PROC 13)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,525 mg/m³

0,063

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,525 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,743 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,296

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Manutenção manual (limpeza e reparação) das
máquinas (PROC 28)
Estimativa da exposição - Trabalhador

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,525 mg/m³

0,063

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

0,525 mg/m³

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,743 mg/kg pc/dia

0,232

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

SECÇÃO 4:

0,296

7.11 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Notas sobre dados de exposição de ferramentas de estimativas externas:
ECETOC TRA Trabalhadores 3.1:
Explicação: Como é utilizado um sólido como valor para CSA, enquanto o líquido é utilizado, é considerado adequado
aperfeiçoar as estimativas de exposição, utilizando a versão independente da TRA Trabalhadores (v3.1). A pressão do
vapor à temperatura de funcionamento (40 °C) usada para o cálculo é 3,71E-8 Pa (conforme calculado por Chesar).
Stoffenmanager 8:
Explicação: Concentração de exposição à inalação estimada usando Stoffenmanager® (versão 8)
- Atividade/tipo de tarefa: Manuseamento de líquidos em grandes superfícies ou grandes porções de trabalho
- Distância até à tarefa: Na zona de respiração do trabalhador (distância até ao produto principal < 1 m) (hipótese no pior
dos casos)
- Controlos locais: Sem medidas de controlo na fonte
- Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
- Volume da divisão de trabalho: 100-1000 m3
- Limpeza regular da área de trabalho (diariamente): Não
- Inspeção e manutenção regulares (pelo menos mensalmente): Não
- Presença de fontes de emissão secundária (hipóteses no pior dos casos);
Outros trabalhadores que usam a mesma substância em simultâneo: Sim
Um período de evaporação, secagem ou cura após a atividade (com emissão prolongada de vapores): Sim
A concentração que pode ser inalada pelo trabalhador durante a tarefa devido à atividade realizada é obtida. Como a tarefa
é realizada durante 8 horas, a concentração média diária é igual à concentração da tarefa. De acordo com a Orientação
ECHA (Capítulo R.14), esta concentração estimada é, por isso, considerada como sendo a estimativa de exposição da
inalação a curto e longo prazo (percentis 90).
Stoffenmanager 8:
Explicação: Concentração de exposição à inalação estimada usando Stoffenmanager® (versão 8)
- Atividade/tipo de tarefa: Manuseamento de líquidos a alta pressão resultando na produção substancial de vapor ou
spray/bruma
- Distância até à tarefa: Na zona de respiração do trabalhador (distância até ao produto principal < 1 m) (hipótese no pior
dos casos)
- Controlos locais: Sem medidas de controlo na fonte
- Ventilação da divisão de trabalho: Ventilação geral (mecânica)
- Volume da divisão de trabalho: 100-1000 m3
- Limpeza regular da área de trabalho (diariamente): Não
- Inspeção e manutenção regulares (pelo menos mensalmente): Não
- Presença de fontes de emissão secundária (hipóteses no pior dos casos);
Outros trabalhadores que usam a mesma substância em simultâneo: Sim
Um período de evaporação, secagem ou cura após a atividade (com emissão prolongada de vapores): Sim
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A concentração durante a tarefa devido à atividade realizada está estimada em 7,96 mg/m3, resultando numa concentração
de exposição de 0,398 mg/m3 devido à utilização da proteção respiratória. Como a tarefa é realizada durante 8 horas, a
concentração média diária é igual à concentração da tarefa. De acordo com a Orientação ECHA (Capítulo R.14), esta
concentração estimada é, por isso, considerada como sendo a estimativa de exposição da inalação a curto e longo prazo
(percentis 90).
ECETOC TRA Trabalhadores 3.1:
Explicação: As estimativas de exposição para PROC 8a são usadas, já que os Trabalhadores TRA não podem prever a
exposição para PROC 28 e estas estimativas podem ser consideradas adequadas para estimar as exposições durante a
manutenção manual. As estimativas de exposição são calculadas utilizando um líquido, com a versão independente da TRA
Trabalhadores (v3.1). A pressão do vapor à temperatura de funcionamento (40 °C) usada para o cálculo é 3,71E-8 Pa
(conforme calculado por Chesar).
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8.

Cenário de Exposição 8: Vida útil (trabalhador no polo industrial) - Espumas de PU - Trabalhadores
(industriais)
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Vida útil (trabalhador no polo industrial) - Espumas de PU - Trabalhadores
(industriais)
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Espuma de PU - Trabalhadores (industriais)

ERC12a

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Manipulação a baixa energia das substâncias ligadas a materiais e/ou artigos

PROC21

CS3

Aumento elevado de energia (mecânica) das substâncias ligadas a materiais e/ou artigos

PROC24

Cenário(s) da exposição dos usos que levam à inclusão da substância no(s) artigo(s):
ES5

Uso em polos industriais - Uso como aditivo em espumas

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
8.1 Espuma de PU - Trabalhadores (industriais) (ERC 12a)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização diária no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são
estimadas
Quantidade de utilização anual no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são
estimadas
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
2.2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
8.2 Manipulação a baixa energia das substâncias ligadas a materiais e/ou artigos
(PROC 21)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.3

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
8.3 Aumento elevado de energia (mecânica) das substâncias ligadas a materiais e/ou
artigos (PROC 24)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
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Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
SECÇÃO 3:

8.4 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local:
0%

Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 5,0E-3 mg/l

0,01

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 0,025 mg/kg peso seco

0,01

Água salgada

PEC local: 5,0E-4 mg/l

0,01

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 2,4E-3 mg/kg peso seco

0,01

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 0 mg/l

< 0,01

Terreno agrícola

PEC local: 2,52E-12 mg/kg peso seco

< 0,01

Concentração no ar:
1,62E-21 mg/m³

< 0,01

Exposição através do consumo de
alimentos: 1,74E-4 mg/kg pc/dia

< 0,01

Homem via
sistémicos)

Ambiente

-

Inalação

(Efeitos

Homem via Ambiente - Oral
Homem via Ambiente - Vias combinadas

< 0,01

3.2. Trabalhador
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Mistura ou combinação em processos de lote
(PROC 5)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

3 mg/m³

0,361

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

12 mg/m³

0,146

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,83 mg/kg pc/dia

0,24

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,601

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Transferência de substância ou mistura
(carregamento e descarregamento) em instalações não adequadas (PROC 8a)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,83 mg/kg pc/dia

0,24
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Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

SECÇÃO 4:

0,36

8.5 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Quando as Medidas de Gestão dos Riscos/as Condições operacionais são adotadas, os utilizadores devem garantir que os
riscos são geridos pelo menos a níveis equivalentes.
A orientação é baseada em condições de operação assumidas que podem não ser aplicáveis a todos os locais; assim, pode
ser necessária uma escala para definir as medições de gestão de risco específicas do local. Se a escala revelar uma condição
de utilização insegura, serão necessários RMM adicionais ou uma avaliação de segurança química específica do local.
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9.

Cenário de Exposição 9: Vida útil (trabalhador no polo industrial) - Revestimentos intumescentes Trabalhadores (industriais)
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Vida útil (trabalhador no polo industrial) - Revestimentos intumescentes Trabalhadores (industriais)
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Revestimentos intumescentes - Trabalhadores (industriais)

ERC12a

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Manipulação a baixa energia das substâncias ligadas a materiais e/ou artigos

PROC21

CS3

Aumento elevado de energia (mecânica) das substâncias ligadas a materiais e/ou artigos

PROC24

Cenário(s) da exposição dos usos que levam à inclusão da substância no(s) artigo(s):
ES6

Uso em polos industriais - Uso como aditivo em revestimentos intumescentes

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
9.1 Revestimentos intumescentes - Trabalhadores (industriais) (ERC 12a)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização diária no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são
estimadas
Quantidade de utilização anual no local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário são
estimadas
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
2.2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
9.2 Manipulação a baixa energia das substâncias ligadas a materiais e/ou artigos
(PROC 21)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
2.3

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
9.3 Aumento elevado de energia (mecânica) das substâncias ligadas a materiais e/ou
artigos (PROC 24)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
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Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Avançado
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
SECÇÃO 3:

9.4 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %

Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 5,0E-3 mg/l

0,01

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 0,025 mg/kg peso seco

0,01

Água salgada

PEC local: 5,0E-4 mg/l

0,01

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 2,4E-3 mg/kg peso seco

0,01

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 0 mg/l

< 0,01

Terreno agrícola

PEC local: 2,52E-12 mg/kg peso seco

< 0,01

Concentração no ar:
1,62E-21 mg/m³

< 0,01

Exposição através do consumo de
alimentos: 1,74E-4 mg/kg pc/dia

< 0,01

Homem via
sistémicos)

Ambiente

-

Inalação

(Efeitos

Homem via Ambiente - Oral
Homem via Ambiente - Vias combinadas

< 0,01

3.2. Trabalhador
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Manipulação a baixa energia das substâncias ligadas
a materiais e/ou artigos (PROC 21)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

3 mg/m³

0,361

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

12 mg/m³

0,146

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,83 mg/kg pc/dia

0,24

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,601

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Aumento elevado de energia (mecânica) das
substâncias ligadas a materiais e/ou artigos (PROC 24)
Via de exposição

Estimativa da exposição - Trabalhador

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

1 mg/m³

0,12

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

4 mg/m³

0,049

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,83 mg/kg pc/dia

0,24

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,36
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SECÇÃO 4:

9.5 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Quando as Medidas de Gestão dos Riscos/as Condições operacionais são adotadas, os utilizadores devem garantir que os
riscos são geridos pelo menos a níveis equivalentes.
A orientação é baseada em condições de operação assumidas que podem não ser aplicáveis a todos os locais; assim, pode
ser necessária uma escala para definir as medições de gestão de risco específicas do local. Se a escala revelar uma condição
de utilização insegura, serão necessários RMM adicionais ou uma avaliação de segurança química específica do local.
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10. Cenário de Exposição 10: Vida útil (trabalhador profissional) - Revestimentos intumescentes Trabalhadores Profissionais
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Vida útil (trabalhador profissional) - Revestimentos intumescentes - Trabalhadores
Profissionais
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Revestimentos intumescentes - Trabalhadores Profissionais

ERC10a, ERC11a

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Manipulação a baixa energia das substâncias ligadas a materiais e/ou artigos

PROC21

Cenário(s) da exposição dos usos que levam à inclusão da substância no(s) artigo(s):
ES6

Uso em polos industriais - Uso como aditivo em revestimentos intumescentes

ES7

Uso generalizado por trabalhadores profissionais - Uso como aditivo em
revestimentos intumescentes

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
10.1 Revestimentos intumescentes - Trabalhadores Profissionais (ERC 10a, ERC 11a)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização generalizada diária local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário
são estimadas
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
2.2

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador:
10.2 Manipulação a baixa energia das substâncias ligadas a materiais e/ou artigos
(PROC 21)

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 100 %
Forma física do produto utilizado: Sólida (forma poeirenta média)
Frequência e duração da utilização
Duração da atividade: <= 8 h/dia
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão desde a fonte até ao trabalhador
Ventilação geral: Ventilação geral básica (1-3 mudanças de ar por hora) [Eficácia, Inalação: 0%]
Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho: Básica
Ventilação de exaustão local: Não [Eficácia, Inalação: 0%, Cutânea: 0%]
Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção do pessoal, da higiene e da saúde
Proteção respiratória Não [Eficácia, Inalação: 0%]
Proteção cutânea: Não [Eficácia, Cutânea: 0%]
Outras condições operacionais que afetem a exposição dos trabalhadores
Local de utilização: Interior
Temperatura de funcionamento: <= 40 °C
SECÇÃO 3:

10.3 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia
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Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %

Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 5,0E-3 mg/l

0,01

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 0,025 mg/kg peso seco

0,01

Água salgada

PEC local: 5,0E-4 mg/l

0,01

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 2,4E-3 mg/kg peso seco

0,01

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 0 mg/l

< 0,01

Terreno agrícola
Homem via
sistémicos)

Ambiente

-

Inalação

(Efeitos

Homem via Ambiente - Oral

PEC local: 2,52E-12 mg/kg peso seco

< 0,01

Concentração no ar:
1,62E-21 mg/m³

< 0,01

Exposição através do consumo de
alimentos: 1,74E-4 mg/kg pc/dia

< 0,01

Homem via Ambiente - Vias combinadas

< 0,01

3.2. Trabalhador
Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador: Manipulação a baixa energia das substâncias ligadas
a materiais e/ou artigos (PROC 21)
Via de exposição

Estimativa da exposição Trabalhador

Quantificação do risco
(RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

5 mg/m³

0,602

Inalação, Efeitos sistémicos, Aguda

20 mg/m³

0,243

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

2,83 mg/kg pc/dia

0,24

Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

SECÇÃO 4:

0,842

10.4 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Quando as Medidas de Gestão dos Riscos/as Condições operacionais são adotadas, os utilizadores devem garantir que os
riscos são geridos pelo menos a níveis equivalentes.
A orientação é baseada em condições de operação assumidas que podem não ser aplicáveis a todos os locais; assim, pode
ser necessária uma escala para definir as medições de gestão de risco específicas do local. Se a escala revelar uma condição
de utilização insegura, serão necessários RMM adicionais ou uma avaliação de segurança química específica do local.
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11. Cenário de Exposição 11: Vida útil (consumidores) - Espumas de PU - Consumidores
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Vida útil (consumidores) - Espumas de PU - Consumidores
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Espumas de PU - Consumidores

ERC10a, ERC11a

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Uso de artigos com espuma com a substância encapsulada

AC1, AC1a, AC 13, AC
13e

Cenário(s) da exposição dos usos que levam à inclusão da substância no(s) artigo(s):
ES5

Uso em polos industriais - Uso como aditivo em espumas

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
11.1 Espuma de PU - Consumidores (ERC 10a, ERC 11a)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização generalizada diária local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário
são estimadas
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
Cenário de contribuição de controlo da exposição do consumidor:
11.2 Uso de artigos com espuma com a substância encapsulada (AC1, AC1a, AC 13,
AC13e)

2.2

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Exposição através da via de inalação: A exposição por inalação é considerada irrelevante
Exposição através da via oral: A exposição oral é considerada irrelevante
SECÇÃO 3:

11.3 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %

Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 5,0E-3 mg/l

0,01

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 0,025 mg/kg peso seco

0,01

Água salgada

PEC local: 5,0E-4 mg/l

0,01

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 2,4E-3 mg/kg peso seco

0,01

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 0 mg/l

< 0,01

Terreno agrícola
Homem via
sistémicos)

Ambiente

PEC local: 2,52E-12 mg/kg peso seco

-

Inalação

Homem via Ambiente - Oral
Homem via Ambiente - Vias combinadas

(Efeitos

< 0,01

Concentração no ar:
1,62E-21 mg/m³

< 0,01

Exposição através do consumo de
alimentos: 1,74E-4 mg/kg pc/dia

< 0,01
< 0,01
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3.2. Consumidor
Cenário de contribuição de controlo da exposição do consumidor: Uso de artigos com espuma com a substância
encapsulada (AC1, AC1a, AC 13, AC13e)
Estimativa da exposição - Consumidor

Via de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Inalação, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

Insignificante (Estudo de migração)

< 0,01

Cutânea, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

0,1484 mg/kg pc/dia: para um
bebé, quando se usam lençóis
adicionais para proteção do colchão
e conforto (Estudo de migração)

0,035

0,06375 mg/kg pc/dia: para um
adulto, quando se usam lençóis
adicionais para proteção do colchão
e conforto (Estudo de migração)

0,015

0,6375 mg/kg pc/dia: para um
adulto, quando dorme diretamente
sobre a capa do colchão (Estudo de
migração)
1,484 mg/kg pc/dia: para um bebé,
quando dorme diretamente sobre a
capa do colchão (Estudo de
migração)
Oral, Efeitos sistémicos, Longo Prazo
Vias combinadas, Efeitos sistémicos, Longo Prazo

SECÇÃO 4:

Insignificante (Estudo de migração)

< 0,01
0,035 para um bebé
0,015 para um adulto

11.4 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Notas sobre dados de exposição:
Estudos de migração:
Explicação: A substância é usada em colchões de estuma, como um retardador de chama não halogenada. A associação
europeia de fabricantes de blocos de espuma de poliuretano flexível (EUROPUR) encomendou um estudo de migração,
para avaliar a potencial exposição de humanos à melamina usada na espuma de PU flexível usada em colchões. O estudo
foi apresentado à ECHA pela EUROPUR, como parte da sua resposta à consulta pública do relatório CLH sobre melamina
de novembro de 2019 e pode ser encontrado no site da ECHA.
Com base na pressão de vapor da substância e uma vez que os colchões são planos e não têm abertura, a inalação e a
exposição oral são consideradas insignificantes, enquanto a potencial exposição cutânea é considerada a via de exposição
mais relevante devido à duração prolongada do contacto, com grande parte corpo, e o possível efeito do suor como veículo.
A migração da melamina em papéis de filtro sintéticos embebidos em suor a partir dessas espumas foi investigada. Como
um colchão é, normalmente, composto por um núcleo de espuma PUR rodeado por uma camada de tecido, a migração foi
investigada com e sem a utilização de uma capa do colchão de poliéster-polipropileno colocada entre a espuma e o papel de
filtro. A configuração foi comprimida a 70 % da sua profundidade para simular uma pessoa a dormir no colchão e incubada
a 40 °C durante 2 horas.
Quando a espuma foi coberta, uma prática padrão para todos os colchões com espuma de PU flexível, a migração ficou
abaixo do limite de deteção (LOD) e utilizou-se LOD/2 como estimativa para pessoas a dormir diretamente sobre a capa do
colchão (0,6375 mg/kg pc/dia para um adulto e 1,484 para um bebé). De salientar que esta é a avaliação no pior dos casos
já que, normalmente, as pessoas não dormem diretamente sobre a capa do colchão, mas colocam lençóis adicionais para
proteção adicional do colchão e conforto. Quando aperfeiçoada devido à utilização de lençóis adicionais para proteção do
colchão e conforto, concluiu-se que as estimativas de exposição cutânea era de 0,06375 para um adulto e 0,1484 para um
bebé. De salientar que não foi detetada melamina quando a capa do colchão foi incluída na configuração do teste e que os
cálculos são, por isso, realizados com base no LOD/2.
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12. Cenário de Exposição 12: Vida útil (consumidores) - Revestimento intumescente - Consumidores
SECÇÃO 1:
Título do cenário de exposição
Vida útil (consumidores) - Revestimento intumescente - Consumidores
Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental
CS1

Revestimento intumescente - Consumidores

ERC10a, ERC11a

Cenário de contribuição de controlo da exposição do trabalhador
CS2

Uso de artigos com revestimento intumescente com a substância encapsulada

AC13

Cenário(s) da exposição dos usos que levam à inclusão da substância no(s) artigo(s):
ES6

Uso em polos industriais - Uso como aditivo em revestimentos intumescentes

ES7

Uso generalizado por trabalhadores profissionais - Uso como aditivo em
revestimentos intumescentes

SECÇÃO 2:

Condições de utilização

2.1

Cenário de contribuição de controlo da exposição ambiental:
12.1 Revestimento intumescente - Consumidores (ERC 10a, ERC 11a)

Quantidade utilizada, frequência e duração da utilização (ou da vida útil)
Quantidade de utilização generalizada diária local: irrelevante para a avaliação já que as libertações específicas do cenário
são estimadas
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais biológicas
STP Biológico: Padrão [Eficácia, Água: 0,169 %]
Taxa de descarga do STP: >= 2E3 m3/dia
Aplicação dos resíduos do STP no terreno agrícola: Sim
Outras condições operacionais que afetem a exposição ambiental
Fluxo de água de superfície recebida: >= 1,8E4 m3/dia
Cenário de contribuição de controlo da exposição do consumidor:
12.2 Uso de artigos com revestimento intumescente com a substância encapsulada (AC
13)

2.2

Características do produto
Percentagem (w/w) da substância na mistura/artigo: <= 30 %
Exposição através da via de inalação: A exposição por inalação é considerada irrelevante
Exposição através da via cutânea: Exposição cutânea considerada insignificante
Exposição através da via oral: A exposição oral é considerada irrelevante
SECÇÃO 3:

12.3 Estimativa da exposição

3.1. Ambiente
Libertação

Método de estimativa da libertação

Explicações

Água

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Ar

Taxa de libertação prevista

Taxa de libertação local: 0 kg/dia

Terreno não Agrícola

Fator de libertação previsto

Fator de libertação após RMM no local: 0 %

Alvo de proteção

Concentração de exposição

Quantificação do risco (RCR)

Água potável

PEC local: 5,0E-3 mg/l

0,01

Sedimentação (Água potável)

PEC local: 0,025 mg/kg peso seco

0,01

Água salgada

PEC local: 5,0E-4 mg/l

0,01

Sedimentação (Água salgada)

PEC local: 2,4E-3 mg/kg peso seco

0,01

Estação de Tratamento de Águas Residuais

PEC local: 0 mg/l

< 0,01

Terreno agrícola
Homem via
sistémicos)

Ambiente

PEC local: 2,52E-12 mg/kg peso seco

-

Homem via Ambiente - Oral

Inalação

(Efeitos

< 0,01

Concentração no ar:
1,62E-21 mg/m³

< 0,01

Exposição através do consumo de

< 0,01
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alimentos: 1,74E-4 mg/kg pc/dia
Homem via Ambiente - Vias combinadas

< 0,01

3.2 Consumidor
Cenário de contribuição de controlo da exposição do consumidor: Uso de artigos com revestimento intumescente com a
substância encapsulada (AC 13)
Como qualquer contacto (cutâneo) por parte dos consumidores com estes revestimentos será acidental e, como a substância
está integrada numa matriz, a inalação e a exposição oral e cutânea (e, por isso, os riscos) são consideradas insignificantes.
SECÇÃO 4:

12.4 Orientação para o DU com vista a avaliar se este trabalha dentro dos limites
fixados pelo ES

Quando as Medidas de Gestão dos Riscos/as Condições operacionais são adotadas, os utilizadores devem garantir que os
riscos são geridos pelo menos a níveis equivalentes.
A orientação é baseada em condições de operação assumidas que podem não ser aplicáveis a todos os locais; assim, pode
ser necessária uma escala para definir as medições de gestão de risco específicas do local. Se a escala revelar uma condição
de utilização insegura, serão necessários RMM adicionais ou uma avaliação de segurança química específica do local.

