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INICIAÇÃO AO REACH  

REGISTER, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS  

(transmitido pelo representante da APEQ) 

 

1. Enquadramento histórico 
 

Em 1998, discutiu-se no Conselho e na Comissão da UE que era necessário fazer a reforma da antiga legislação referente à notifica-
ção de substâncias químicas, com o intuito de identificar quais as mais perigosas e quais o principais riscos a elas associados. 

 

Após um longo processo de discussão onde os parceiros tiveram uma importante palavra a dizer, foi formalmente adoptado em 
Dezembro de 2006 o Regulamento 1907/2006, conhecido como REACH (acrónimo de Register, Evaluation, Authorization and Restric-
tion of CHemicals). Os principais objectivos desta nova legislação, segundo as autoridades europeias, são: 

 

– Assegurar a protecção da saúde humana e do ambiente; 
– Assegurar a manutenção e melhoria da competitividade da indústria química da UE; 
– Prevenir a fragmentação do mercado interno; 
– Assegurar maior transparência; 
– Assegurar a integração nas acções internacionais; 
– Incentivar a promoção de ensaios que não envolvam animais; 
– Assegurar a conformidade com as obrigações internacionais da UE no âmbito da OMC. 
 

Este Regulamento teve entrada em vigor a 1 de Junho de 2007. 
 
2. Como funciona? 
 
 

As empresas terão de fornecer à Agência Central Europeia (sedeada em Helsínquia) informações relativas aos riscos para o 
homem e para o ambiente sobre todas as substâncias produzidas ou importadas antes de 1981 (até agora apenas para as 
substâncias produzidas posteriormente a esta data era necessário fornecer estes dados), sempre que tenham volumes de pro-
dução/importação superiores ou iguais a 1 tonelada (Registo – Register). Esta informação será entregue na forma de um dos-
sier, onde devem constar informações acerca das propriedades fisico-químicas da substância, bem como informações referen-
tes a estudos toxicológicos e ecotoxicológicos. 
 

O âmbito do REACH não cobre a totalidade dos produtos químicos existentes (à data, estima-se que sejam mais de 100 000). 
As substâncias com maior volume de produção e aquelas cujas propriedades sejam reconhecidamente perigosas (substances of 
very high concern), serão tratadas como prioritárias e registadas em primeiro lugar. 

R
egisto 

 
Uma substância é classificada como sendo de elevada preocupação (substance of very high concern), se for cancerígena, tóxica 
para a reprodução ou disruptora endócrina. Qualquer substância que não seja biodegradável e se acumular nos seres vivos é 
também considerada como susceptível de causar grande preocupação. 
 

São assim classificadas como sendo de elevada preocupação as substâncias que:  
 

� sejam persistentes (não biodegradáveis), bioacumuláveis ou tóxicas (PBT - persistent, bio-accumulative and toxic); 
� sejam muito persistentes e muito bioacumuláveis e não tóxicas (vPvB - very persistent, very bio-accumulative); 
� impliquem alterações no sistema endócrino. 
 

Existem dois tipos de avaliação, ambos da responsabilidade das autoridades competentes de cada Estado-Membro: avaliação 
do dossier de registo e avaliação de substâncias; a avaliação do dossier de registo é feita não só de forma a analisar propostas 
de testes em animais e para assegurar que testes supérfluos em animais são evitados, mas também para verificar que todos os 
requisitos do procedimento de registo são cumpridos; a avaliação das substâncias consiste na confirmação das suspeitas de 
que determinada substância é perigosa para a saúde humana ou para o ambiente. O processo de avaliação é, no entanto, coor-
denado pela Agência Central Europeia. 

A
valiação 

 
As substâncias, consideradas perigosas para o homem e/ou para o ambiente, serão identificadas durante o processo de Avalia-
ção (Evaluation) e requererão uma licença especial para cada uso específico (Autorização - Authorization), a ser dada caso se 
prove que são usadas de forma segura; caso contrário poderão ficar sujeitas a restrições. A avaliação é da responsabilidade 
das autoridades competentes designadas por cada Estado-Membro, sendo a autorização atribuída pela Agência Central Euro-
peia. 

A
utorização 
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O REACH prevê que produtos considerados de maior risco potencial continuem a ser comercializados e utilizados, desde que devida-
mente controlados (princípio do controlo adequado – adequate control), sendo no entanto recomendável que estas substâncias sejam 
progressivamente substituídas por outras mais seguras. 
 
 
É obrigatório que todos os produtores e importadores de produtos químicos da UE participem no REACH. Caso não o façam, ficam 
proibidos de colocar produtos no mercado (“No data, no market”). 
 
 
Está também previsto no Regulamento REACH a implementação do duty of care, isto é, os produtores ou importadores terão a res-
ponsabilidade de disponibilizar informação suficiente para assegurar que os produtos químicos são utilizados de forma segura para a 
saúde humana e ambiente pelos utilizadores a jusante. Por outro lado, os utilizadores a jusante têm a responsabilidade de informar os 
produtores ou importadores dos usos que fazem dos produtos químicos a eles adquiridos. Os transportadores de produtos químicos 
não têm responsabilidades no âmbito do REACH. 
 
 
Onze anos após a sua publicação, o REACH deverá estar totalmente implementado e os dados de segurança de cerca de 30 000 
produtos deverão estar disponíveis ao público.  
 
 
O flowsheet abaixo mostra, de forma simplificada, o processo REACH passo-a-passo. 
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3. Prazos 
 
 
Abaixo são indicados os principais prazos relativos ao REACH: 
 

 
 

 
 
 
4. Conclusões 
 

� O REACH é uma realidade desde 1 de Junho de 2007; 
� Irá obrigar a um trabalho de fundo por parte de todas as empresas químicas; 
� Terá repercussões a nível global; 
� O conhecimento e consciencialização desta nova realidade são fundamentais. 

 


