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resumo 
 

 

O presente relatório surge como resultado do estágio curricular desenvolvido 
na Renault Cacia, que teve como principal objetivo o desenvolvimento de 
competências no domínio da gestão, atualização e homologação de produtos 
químicos. Para tal, e através dos programas informáticos utilizados, procedeu-
se a uma análise, produto a produto, das 245 referências existentes, 
abrangendo uma série de parâmetros, entre os quais o código Mabec, o 
código Chemis, REN ou NCM, o número das Autorizações de Utilização, as 
Fichas de Dados de Segurança e os Centros de Custo, com o propósito de 
identificar possíveis inconformidades e incongruências. Assim, e depois deste 
trabalho, verificou-se que 130 Fichas de Dados de Segurança e 44 
Autorizações de Utilização estavam desatualizadas, 33 produtos estavam 
anulados no Frontal Map, mas em vigor no Chemis, entre outras 
inconformidades, demonstrando que aproximadamente 50 % dos produtos 
químicos utilizados na Renault Cacia tinham problemas ou estavam não 
conformes. Ao longo deste período de estágio foi também feita uma análise da 
organização do armazém dos produtos químicos, tendo-se constatado que, 
apesar deste se encontrar bem organizado e cumprir as normas que dizem 
respeito às regras de compatibilidade de armazenamento de Produtos 
Químicos e às regras de armazenamento de Produtos Químicos em armários, 
também apresentava algumas falhas, uma vez que se encontraram 38 
produtos sem Fichas de Identificação do Produto e 18 produtos sem a Ficha 
Ambiental de Segurança. Além disto, foi feita ainda uma atualização e emissão 
das Fichas Ambientais de Segurança para todos os Centros de Custo do 
Departamento das Caixa de Velocidades, tendo em conta que, após a 
realização de uma visita às linhas de produção e montagem de todos os 
componentes constituintes das Caixas de Velocidades, chegou-se à conclusão 
de que muitas destas Fichas estavam em falta ou desatualizadas. Por fim, e 
seguindo o processo de homologação de produtos químicos do Grupo Renault, 
durante o período de estágio foram homologados 12 produtos e anulados 10 
produtos. 
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This report arises as a result of the curricular internship at Renault Cacia, 
where the main objective was the development of skills in management, 
updating and approval of chemical products. For this, and through the 
computer programs used, the product was selected, from the 245 existing, a 
series of parameters, including the Mabec code, the Chemis, REN or NCM 
code, the number of the Authorizations for Use, the Safety Data Sheets, the 
Cost Centers, in order to, identify possible nonconformities and inconsistencies. 
Thus, and after this work, it was found that 130 Safety Data Sheets were 
outdated, as well as 44 authorizations of use, 33 products were canceled in the 
Frontal Map and but in use in Chemis, among other nonconformities, 
demonstrating that approximately 50 % of the chemical products used at 
Renault Cacia had problems or were non-compliant. During the internship 
period, an analysis was also made of the organization of the chemical 
warehouse, having found that despite complying with the standards, that 
indicate the compatibility rules for storing Chemicals and the rules for storing 
Chemicals in cabinets, there were some flaws, since there were 38 products 
without identification sheets and 18 products without the Environmental Safety 
Data Sheet. In addition, the Environmental Safety Sheets were updated and 
issued for all the Cost Centers of the Gearbox Department, because after a 
visit to the production and assembly lines of all the constituent components of 
the Gearboxes, it was concluded that many of these sheets were missing or out 
of date. Finally, and following the process of homologation of chemical products 
of the Renault Group during the period of internship, 12 products were 
homologated and 10 products cancelled. 
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1 

 

1. Introdução 

 

O presente relatório de estágio surge no âmbito da unidade curricular de Dissertação/Projeto/Estágio, 

sendo esta a última etapa para terminar o Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente do 

Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, que tem por objetivos a 

formação de indivíduos capazes de prever, evitar, melhorar e resolver problemas do ponto de vista 

técnico, ambiental e económico, fazendo a interligação entre os conhecimentos adquiridos durante o 

curso, bem como o cruzamento entre as diversas unidades multidisciplinares e transversais, tendo em 

conta as realidades económicas, ambientais, culturais e sociais. 

 

O estágio decorreu no Departamento de Engenharia de Processos Mecânicos (DIPM), da empresa 

Renault Cacia, ao longo de aproximadamente 4 meses (21 de Fevereiro a 23 de Junho de 2022) com a 

orientação do Prof. Dr. Mário Cerqueira, pela Universidade de Aveiro, e a supervisão da Eng.ª Helga 

Correia, pela Renault Cacia, sendo que o autor deste relatório integrou a equipa dos diversos 

engenheiros que trabalham nesta entidade de modo a cumprir com os objetivos definidos pela 

entidade, que passaram por participar e acompanhar as auditorias, fazer a atualização de dossiês que 

dizem respeito aos produtos químicos, identificar e resolver possíveis inconformidades na gestão dos 

produtos nas diversas plataformas e o principal, homologar e gerir os produtos químicos utilizados na 

fábrica. Sendo que, estes objetivos foram divididos em diversas fases de trabalho entre as quais: 

 

1. Elaborar / Consolidar / Dinamizar a aplicação de princípios de gestão ambiental aos projetos em 

curso na empresa; 

• Acompanhar as auditorias de ambiente 

• Caracterizar as ações preventivas para responder aos riscos ambientais 

2. Participar / Colaborar nas reuniões Serviço de Ambiente Fábrica + Metier Grupo Renault; 

• Analisar standards e procedimentos aplicáveis no grupo 

3. Apoiar o Processo de Homologação de Produtos Químicos; 

• Realizar pedidos de composição do produto ao fornecedor 

• Verificar as FDS no Chemis 

• Recolher e analisar dados sobre os produtos químicos 

4.  Atualizar e verificar dossiês dos produtos químicos. 

• Conhecer as diversas plataformas e programas informáticos utilizados 

• Identificar e resolver as inconformidades existentes 

• Fazer a emissão de Fichas Ambientais de Segurança 

• Atualizar as fichas de dados de segurança dos produtos utilizados na Renault Cacia 

 

Contudo, devido ao período do estágio, ao seu desenvolvimento ao longo do tempo e à importância das 

diversas tarefas, o ponto mais trabalhado e onde se focaram os principais objetivos do estágio foi no 

ponto 3 e 4 que diz respeito à homologação dos produtos químicos e à atualização de dossiês. 

Por isso, numa primeira fase irão ser enunciadas as normas utilizadas pela Renault Cacia, onde estão 

explicadas algumas regras que permitem fazer uma boa gestão dos produtos químicos e posteriormente 

serão indicados os resultados das atualizações feitas, bem como das inconformidades encontradas.  

Assim, foi-me permitido participar em reuniões gerais do Grupo Renault sobre os produtos químicos, de 

modo a perceber a evolução da gestão dos produtos nas fábricas do grupo, bem como determinar o que 

teria e deveria ser feito para diminuir o número de produtos utilizados principalmente aqueles que 
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apresentam um maior risco para a saúde humana e para o ambiente e ainda o que se deveria ter em 

conta para que houvesse uma constante atualização dos dossiês dos produtos.  

 

 

2. Enquadramento 

 

Para além da introdução, referida como capítulo 1, e deste enquadramento, como capítulo 2, o presente 

trabalho está dividido em mais 8 capítulos, perfazendo no total 10 capítulos. 

No capítulo 3 tem-se uma referência à Renault, e à respetiva entidade de acolhimento, a Renault Cacia. 

No capítulo 4 é abordada a regulamentação europeia e interna do Grupo Renault considerada relevante 

para o tema e objetivos do estágio.  

No capítulo 5 aborda-se o tema dos programas informáticos mais importantes utilizados durante o 

período de estágio, desde ferramentas de uso comum, como o Microsoft Excel, até plataformas 

específicas utilizadas nas empresas do Grupo Renault, como é o exemplo do Chemis. No capítulo 6, 

explica-se a função de um Técnico de Produtos Químicos (TPC), função essa que foi do relator durante o 

tempo de estágio na fábrica, e apresenta-se o procedimento de homologação de produtos químicos na 

Renault Cacia, indicando todos os seus passos. Já o capítulo 7 centra-se na atualização de dossiês de 

produtos químicos, isto é, a atualização das fichas de dados de segurança (FDS), dos fornecedores dos 

Centros de Custo, indica-se a quantidade de produtos homologados e anulados, etc. 

O capítulo 8 é relativo ao armazém dos produtos químicos e à sua organização, enquanto o capítulo 9 é 

relativo à colaboração e participação na preparação de auditorias e reuniões. Por fim, tem-se o capítulo 

10, com as conclusões, ao qual se segue a lista de referências. 
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3. Renault e Entidade de Acolhimento 

3.1. Grupo Renault 

 
A Renault, inserida no Grupo Renault, é uma multinacional francesa construtora de automóveis com 

sede em Boulogne-Billancourt, em França, e que se encontra na vanguarda de uma mobilidade que se 

está a reinventar. Fortalecido pela aliança com a Nissan e a Mitsubishi Motors e a sua inovação e 

experiência em eletrificação, o Grupo Renault é composto por 5 marcas complementares – Renault, 

Dacia, LADA, Alpine e Mobilize, oferecendo soluções de mobilidade sustentáveis e inovadoras para os 

seus clientes. É um grupo que está implementado/presente em 134 países, com 40 fábricas, 3 

laboratórios de inovação, 6 centros técnicos, 50 unidades físicas e mais de 156 mil funcionários em 39 

países, o que fez com que em 2021 tenha vendido cerca de 2,7 milhões de carros, representando a 

França, a Rússia e a Alemanha os mercados mais importantes para a Renault. 

 

A Renault conta ainda com uma participação de 43,4 % no controle da Nissan do Japão e 1,55% na 

Daimler AG da Alemanha, existindo três tipos de fábricas: fábricas de maquinação, fábricas de 

montagem e fábricas de maquinação e montagem, que enviam peças e fabricam produtos em países 

como Espanha, França, Roménia, Turquia, Eslovénia, Brasil, Chile, Marrocos, África do Sul, Irão e Índia, 

verificando-se com isto a sua grande expansão pelo mundo, tal como se ilustra na figura 1. 

 
 

 

Figura 1: Presença da Renault no mundo. 
Fonte: Groupe Renault (2022) 

 

 

O Grupo Renault detém também as subsidiárias RCI Bank (Renault Crédit International), que faz o 

financiamento automóvel, a RRG (Renault Retail Group), que faz a sua distribuição, e a Motrio (peças 

para automóveis). O Grupo Renault participa ainda em várias joint ventures, onde se incluem a Oyak-

Renault (Turquia) e a Renault Paris (Irão). 
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O grupo Renault pretende, no futuro, ter 4 milhões de veículos vendidos por ano e por todo o mundo. 

Para alcançar este objetivo, a Renault conta com a força e a originalidade da sua marca, com muitos 

produtos atrativos e de qualidade e com a sua presença internacional (Groupe Renault, 2017). 

 

A Renault está presente em Portugal desde o início dos anos 60, representada na altura por um 

importador denominado Indústrias Lusitanas Renault que, para além da RRG, que é responsável pela 

comercialização dos veículos da marca em Portugal, também pertencem à Renault Portugal o RCI Bank e 

a Renault Cacia. 

Contudo, o Grupo tem direcionado o seu foco para a produção de carros elétricos, o que deu origem ao 

plano estratégico “Renaulution”, que é um ambicioso programa transformador recentemente revelado 

pelo Grupo Renault. 

 

O plano está estruturado em 3 fases, com o objetivo de restaurar a competitividade e aumentar a 

rentabilidade da empresa, assentando nas ideias seguintes: 

 

• Melhorar a eficiência das divisões funcionais graças ao rigoroso controlo de custos; 

• Aproveitar os pontos fortes industriais do Grupo Renault e a posição de líder em elétricos em 

toda a Europa; 

• Basear-se na expertise tecnológica da Aliança para aumentar a eficiência; 

• Explorar ainda mais o mundo dos serviços de dados, mobilidade e energia; 

• Impulsionar a rentabilidade através de 4 unidades de negócios de marcas diferenciadas, clientes 

e mercados orientados. 

 

As três fases do plano são as seguintes:  

 

Ressureição – Até 2023 

Fase 1: Tornar-se novamente competitivo, reduzindo custos e gerando lucro. 

 

Renovação – Até 2025 

Fase 2: Renovar e enriquecer as gamas que contribuem para a rentabilidade da marca. 

 

Revolução – Até 2025 

Fase 3: Redirecionar o modelo de negócio para a tecnologia, energia e mobilidade, para definir a sua 

posição como precursora na cadeia de valor da nova mobilidade. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fases do plano estratégico “Renaulution”. 

Fonte: Groupe Renault, 2022 
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É de notar ainda que o logótipo representativo da marca e do Grupo Renault tem vindo a sofrer 

alterações ao longo dos anos desde a sua formação, como se pode ver abaixo na figura 3. Já a figura 4 

representa o logótipo da marca nos dias de hoje. 
 

 

Figura 3: Evolução do logótipo Renault ao longo dos anos. 

Fonte: Groupe Renault (2022) 

 
 

                         
Figura 4: Logótipo representativo da Renault nos dias de hoje.                  

Fonte: Groupe Renault, 2022 
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3.2. História da Renault Cacia 

 

A história da Renault Cacia teve início no final dos anos 70, quando o Estado Português decidiu iniciar 

um ambicioso projeto no setor automóvel.  Em 1980, foi assinado um contrato de investimento entre o 

Estado Português e a Renault para a construção de uma fábrica da Renault em Cacia. 
 

Assim sendo, a construção das instalações começou no início 1980 e o processo de fabrico em 1981, 

apesar da sua inauguração só ter ocorrido 1 ano depois, em 1982, na altura com a presença do Senhor 

Presidente da República Portuguesa, o General António dos Santos Ramalho Eanes. Desde a sua 

fundação, a componente técnica e os recursos humanos são o ponto forte da Renault Cacia. Os recursos 

humanos primam pelo investimento contínuo na sua valorização profissional. A componente técnica é 

igualmente valorizada por um parque com cerca de 800 máquinas, que inclui centros de maquinação 

flexíveis e de alta velocidade, máquinas de comando numérico e zonas totalmente robotizadas. Esses 

equipamentos são a base de uma grande flexibilidade e de um elevado nível de desempenho. A 

disponibilidade e a capacidade dos recursos técnicos e humanos da Renault Cacia espelham-se no 

reconhecimento e no prestígio nacional e internacional de que esta empresa sedeada em Portugal 

beneficia. (CACIA, 2010)  

 

 A cronologia que se segue indica quais os acontecimentos de maior importância da Renault Cacia ao 

longo da sua história.  

 
• 1980 - Construção da fábrica. 

• 1981 - Arranque da fábrica, com a produção da caixa de velocidades HA. 

• 1982 - Início da montagem de motores e da caixa de velocidades JB; inauguração oficial da 

fábrica pelo Presidente Ramalho Eanes. 

• 1984 - Início da maquinagem e montagem das caixas de velocidades JB4 e JB5. 

• 1988 - Início da produção de componentes mecânicos para outras fábricas do Grupo (Motor E). 

• 1989 - Início do horário contínuo e lançamento do jornal interno.  

• 1991 - Arranque da linha de Carters JB. 

• 1993 - Certificação da fábrica com RHP (Risco Altamente Protegido). 

• 1995 - Instalação da linha NG/NE/NO; acreditação de laboratórios pela NP 45001; certificação 

ISO 9002/EAQF94; certificação qualidade ISO 9002-IPQ 3 000 000 motores, 1 500 000 caixas e 

300 000 peças Motor E produzidas. 

• 1997 - Criação de um Gabinete de Estudos e início de trabalhos de fabricação para o exterior. 

• 1999 - Nova designação da Fábrica, C.A.C.I.A, Companhia Aveirense de Componentes para a 

Indústria Automóvel, S.A. e divulgação da Política Ambiental. 

• 2000 - Certificação Ambiental com a ISO 14001. 

• 2001 - Fabricação da caixa diferencial ND e generalização do SPR (Sistema de Produção Renault) 

em Cacia. 

• 2002 - Início da fabricação da caixa JR e das árvores de equilibragem G e fim da produção da 

caixa de velocidades JB; Certificação do sistema de gestão de qualidade ISO 9001:2000. 

• 2003 - Instalação da linha Back-up JR e difusão da Política de Segurança e Condições de Trabalho. 

• 2005 - Arranque da fabricação de cárteres; cone Crabot MT1 e bombas de óleo M1D; criação do 

novo site institucional CACIA e o estabelecimento do Acordo Sócio-Laboral 2005/2007. 

• 2006 - A fábrica celebra os 25 anos: Jornada Portas Abertas; Desdobramento do Plano Renault 

Contrato 2009 e integração CACIA na BPU (Base Personnel Unique). 
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• 2007 - Nova imagem da Renault; estabelecimento da fabricação da árvore de equilibragem M1D; 

implementação do Spot2. 

• 2009 - Início do projeto coletor D4F; instalação dos sistemas de exaustão; prémio EDP e gestão 

da crise com a redução de stocks e investimento através do PASA (Plano Apoio Setor 

Automóvel). 

• 2010 - Anúncio da instalação da nova fábrica de baterias Nissan e projeto Repartidor M9R. 

• 2012 - Nova denominação para Renault Cacia, Instalação do SPR (Sistema de Produção Renault) 

e do APW (Alliance Production Way) e lançamento da Política de Segurança Informática. 

• 2013 - Início da fabricação de árvores de equilibragem M9T Gen4. 

• 2016 - Assinatura do Acordo de Competitividade 2017-2020; visita do primeiro-ministro António 

Costa; lançamento do Projeto Hipercompetitividade e woman@Renault. 

• 2017 - 10.000.000 de caixas de velocidades produzidas; começo do Projeto caixa de velocidades 

JT4 e construção e remodelação de edifícios. 

• 2018 - Desenvolvimento do novo Projeto da caixa de Velocidades JT4 e implementação da 

Indústria 4.0. 

• 2020 - Fim da produção da caixa de velocidades JR; acordo de fabricação da caixa de velocidades 

JT4; ano atípico com o surgimento da pandemia. 

• 2021 - Produção de 400 000 CV JT4; acordo de fabricação de bombas de óleo VDOP Euro 6 DFull, 

K4, K7, K9; celebração dos 40 anos da Renault Cacia. 

 

 

3.3. A Fábrica Renault Cacia 

 

A Renault Cacia está localizada num dos mais importantes centros industriais do país, em Cacia, Aveiro.  

As suas instalações ocupam uma superfície total de 300 000 m² e uma área coberta de 70 000 m², sendo 

que os layouts da fábrica e das máquinas são planeados e arquitetados ao detalhe de modo a beneficiar 

ao máximo do espaço, da organização e da construção da fábrica, o que permite ter um esquema de 

distribuição e de interligação de pessoas e equipamentos de grande qualidade, e simultaneamente tirar 

maior proveito do processo produtivo e das tecnologias utilizadas pelo Grupo Renault.  

Todos os produtos que saem da Renault Cacia destinam-se a fábricas de montagem de veículos e de 

mecânica do grupo Renault e Nissan espalhadas pelo mundo, em países como Espanha, França, 

Roménia, Turquia, Eslovénia, Brasil, Chile, Marrocos, Africa do Sul, Irão e Índia. 

  

 
Figura 5: Mapa de exportações da Renault Cacia. 

Fonte: Renault Cacia (2021) 
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A Renault Cacia é a segunda maior unidade do setor automóvel em Portugal, contando com cerca de 

1165 empregados, com uma média de idades de 39 anos, que trabalham 24 sobre 24 horas, durante 

aproximadamente 340 dias por ano, em 4 turnos: manhã (6h-14h), tarde (14h-22h), normal (8h-17h) e 

noite (22h-6h), e ainda um turno suplementar ao fim de semana (6h-18h). A Renault Cacia aposta muito 

no investimento a longo prazo e na educação e formação dos seus funcionários, oferece cerca de 43 

horas anuais de formação aos seus empregados, garantindo que estes tenham as melhores condições 

de trabalho e segurança, de modo a evitar acidentes e custos inesperados. 

 

A figura seguinte apresenta uma vista aérea da Renault Cacia onde se assinalam os diferentes setores de 

funcionamento. 

 

Figura 6: Vista aérea da Renault Cacia (1 - Receção; 2 - Direção e Recursos humanos; 3 - ETAR; 4 - Área 

de produção de caixas de velocidades - CV; 5 - Tratamentos térmicos; 6 - Logística; 7 - Área de produção 

de componentes mecânicos - CM; 8 - Cantina, bar e posto médico; 9 - Armazém; 10 - Campus CCD). 

Fonte: Renault Cacia (2022) 

 

A fábrica Renault Cacia está dividida em 8 departamentos de suporte (Logística, Qualidade, 

Departamento Técnico, Engenharia, Performance, Sistemas de Informação, Financeira e Compras e 

Recursos Humanos) e 2 Departamentos de Produção: o Departamento de Caixas de Velocidades e 

Departamento de Componentes Mecânicos. Estes 2 departamentos dividem-se num total de 6 Ateliês, 

onde existem 45 Unidades Elementares de Trabalho (UET´s) com uma hierarquia em que os operadores, 

agrupados em células que incluem diversos postos de trabalho numa única UET, respondem a um Chefe 

de Unidade Elementar de Trabalho (CUET), que por sua vez responde a um Chefe de Ateliê (CA) e este 

reporta ao seu Chefe de Departamento, que, por fim, presta contas ao Diretor da Fábrica. 

 

Posto isto, a produção da fábrica está dividida em 8 zonas designadas ateliês: 

 

O Departamento de CV divide-se em: 

• Ateliê 1 Peça Branca - Maquinação de componentes para caixas de velocidades (carretos, coroa, 

árvore primária e árvore secundária); 

1 

2 

3 

5 

4 8 
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7 
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• Ateliê 1 Peça Negra - Maquinação de componentes após tratamento térmico (retificação); 

• Ateliê 1 Processos Especiais - Caixas diferenciais, fosfatação e tratamentos térmicos; 

• Ateliê 2 - Maquinação de eixos, cárteres e caixas diferenciais; 

• Ateliê 5 - Montagem de caixas de velocidades. 

 

O Departamento de CM divide-se em: 

• Ateliê 3 - Maquinação e montagem de bombas de óleo; 

• Ateliê 4 - Maquinação de componentes para motores (cone cabrot, AEQ, apoio cambota); 

• Ateliê 6 - Peças de alumínio (semelle, roda de coroa, BSE, tampa da colaça e eixos de 

balanceiros). 

 

É de notar que as peças chegam de outras fábricas em bruto, sendo sujeitas a um processo de 

maquinação, do qual resultam as chamadas peças brancas; posteriormente as peças seguem para o 

setor dos tratamentos térmicos, onde melhoram algumas das suas propriedades; quando saem dos 

tratamentos térmicos passam a designar-se de peças negras; por fim, seguem para outras fábricas do 

grupo ou continuam na Renault Cacia, para serem montadas, dependendo da sua função.  

 

 

3.4. Produtos Renault Cacia 

 
A fábrica Renault Cacia foca a sua produção em caixas de velocidades e nalguns componentes 

mecânicos para motores, existindo, contudo, 3 pilares de produção na fábrica: 

• As caixas de velocidades, que representam a grande maioria do volume de negócios; 

• As árvores de equilibragem, cuja produção é única da Renault Cacia. 

• As bombas de óleo, que são produzidas exclusivamente na Renault Cacia. 

 

Atualmente, a Renault Cacia encontra-se a produzir caixas JR e, em maiores quantidades, caixas do tipo 

JT4 (figura 7) utilizadas em modelos como os Renault Mégane, Captur, Clio e Dacia, Sandero, Duster e 

Logan. 

 

 

Figura 7: Caixa de velocidades JT4 e JR. 

Fonte: Renault Cacia, 2022 
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No que diz respeito às caixas de velocidade, são produzidos os componentes seguintes: 

• Caixas de velocidades (modelos JR e ND); 

• Cárteres de embraiagem e mecanismo (modelos TL4, JR, ND e JH); 

• Carretos (modelos JR e PK);  

• Árvores primárias e secundárias (modelo JR);  

• Caixas diferenciais (modelos JR e ND); 

 

 
Figura 8: Componentes mecânicos das caixas de velocidades JT4 (Pinhão Louco, Pinhão PK, Cone Crabot, 

Carter Mecanismo, Carter Embraiagem, Caixa Diferencial, Árvore Primária, Árvore Secundária, Árvore 

Secundária Alta. 

 

Relativamente a alguns dos componentes mecânicos produzidos, tem-se: 

• Coroas;  

• Tambores; 

• Tampas da Colaça (modelo H5); 

• Árvores de equilibragem (modelos M1D e M1R);  

• Apoios Cambota (modelos H4 e H5); 

• Bombas de óleo (modelos F, H, K, M e R); 

• Cárteres Distribuição (modelo H5); 

• Cárteres Intermédio (modelo H5);  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Alguns dos componentes mecânicos produzidos na Renault Cacia. A), Carter Intermédio 

HR13 DDT, Tampa Culassa HR12 DDT, Bomba de Óleo Cilindrada Variável Hxx, Apoio Cambota 

B 
 

A A B 
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Hxx, Carter Distribuição HR12 DDT; B), Árvore de Equilibragem M9R, Coroa M9R, Carter 

Distribuição HR10 DET, Bomba de Óleo KXX, Caixa Multifunções K4/F4 e Bomba de Óleo M9R. 
 

 

    4. Regulamentação no Âmbito dos Produtos Químicos 

 

Neste capítulo apresenta-se a regulamentação usada pela Renault Cacia no âmbito da gestão de 

produtos químicos. 

Um produto químico, é qualquer substância ou mistura que se encontre no estado sólido, líquido ou 

gasoso e que é constituída por um ou mais compostos que formam reações químicas, o que lhes 

permite cumprir uma determinada função, desde limpar, lubrificar, desinfetar, etc. Assim, dependendo 

das suas características, estes podem ser utilizados para diversos processos industriais, sendo que, no 

caso da Renault Cacia, a grande maioria dos produtos serve para lubrificação de máquinas e limpeza de 

peças. 

Importa destacar que, apesar dos diversos benefícios e funções destes produtos em certas áreas ou 

aplicações, a sua utilização pode provocar graves danos nos seus utilizadores e no ambiente, ou seja, 

alguns podem provocar queimaduras e outros problemas de saúde, alguns são inflamáveis e podem 

provocar incêndios e explosões, outros podem danificar seriamente o ambiente, através da poluição da 

água, solos e ar, o que pode levar a uma contaminação das massas de água e solos, que por sua vez tem 

impactos na vida animal e na restante biodiversidade, podendo levar mesmo à perda de espécies e de 

ecossistemas. Deste ponto de vista, e de modo a prever e prevenir estes danos e acidentes com o 

manuseamento de produtos químicos, a Renault Cacia segue uma regulamentação que ajuda os 

trabalhadores a gerirem e utilizarem os produtos químicos, com o propósito de diminuir o risco tanto 

para os trabalhadores como para o ambiente. 

 

No que diz respeito à gestão de produtos químicos, o Grupo Renault e a Renault Cacia, regem-se por  

regulamentação própria e europeia, que permite manter o controlo sobre os cerca de 6000 produtos 

químicos utilizados nas fábricas do grupo, tendo como principais objetivos preservar a saúde dos 

trabalhadores, proteger o ambiente e assegurar a segurança das instalações do grupo. 

 

 

 

4.1. Regulamentação Europeia 

4.1.1. Regulamento (CE) nº.1272/2008 

 

O Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (Regulamento de Classificação, Rotulagem e Embalagem (CRE) ou 

Classification, Labelling and Packaging (CLP) como é muitas vezes designado pelos colaboradores da 

Renault) já publicado no sítio Web da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA ou Agência) (ver 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_pt.htm), é o principal regulamento 

utilizado pelo Grupo Renault e é a nova legislação da União Europeia (EU) em matéria de classificação, 

rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. Entrou em vigor em 20 de janeiro de 2009 na União 

Europeia e é diretamente aplicável aos fornecedores que fabricam, importam, utilizam ou distribuem 

substâncias e misturas químicas. O novo regulamento substitui as disposições da Diretiva 67/548/CEE 

relativa às substâncias perigosas (DSP) e da Diretiva 1999/45/CE relativa às preparações perigosas (DPP), 

que foram revogadas em 1 de junho de 2015. Este regulamento CLP integrou os critérios do Sistema  

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_pt.htm
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Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos químicos (SGH) e estabeleceu 

novas regras de classificação, rotulagem e embalagem de produtos químicos. 

 

O Guia de Orientações sobre rotulagem e embalagem, de acordo com o Regulamento CRE, refere que 

este “contém elementos de rotulagem que são retomados do SGH das Nações Unidas”, ou seja, novos 

pictogramas, palavras-sinal, advertências de perigo e recomendações de prudência, para refletir as 

classificações atribuídas a uma substância ou mistura. Ao mesmo tempo, o Regulamento CRE mantém 

alguns dos conceitos de rotulagem existentes na DSP e na DPP, tais como as derrogações aplicáveis às 

embalagens de pequenas dimensões. Para ter em conta determinadas informações de perigo 

constantes da DSP ainda não abrangidas pelo SGH da Organização das Nações Unidas (ONU), bem como 

elementos de rotulagem suplementares que são obrigatórios por força de outra legislação europeia, o 

Regulamento CRE introduz o conceito de “informações suplementares” no rótulo. Este conceito está de 

acordo com as disposições do SGH da ONU (ver ponto 1.4.6.3 do SGH da ONU)”. 

 

“O Título III do Regulamento CRE introduz a «Comunicação dos perigos através da rotulagem». Esta 

redação serve para indicar que o Regulamento CRE abrange um aspeto da comunicação dos perigos, 

nomeadamente o rótulo de perigo. Outro elemento essencial da comunicação dos perigos é a Ficha de 

Dados de Segurança (FDS) cujo formato geral e conteúdo são definidos no artigo 31.º e no anexo II do 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (Regulamento REACH). De salientar que o anexo II do Regulamento 

REACH foi recentemente adaptado através do Regulamento da Comissão (UE) n.º 453/2010, a fim de 

incorporar as regras da ficha de dados de segurança estabelecidas no SGH da ONU;” 

 

No âmbito, dos termos do Regulamento CRE, as substâncias e misturas que forem colocadas no 

mercado têm de ser fornecidas numa embalagem com a devida informação e rotulagem. A substância 

ou mistura presente na embalagem deve ser rotulada e identificada de acordo com as regras do 

respetivo Regulamento quando: 

 

• A substância ou mistura é classificada como perigosa; 

• A mistura, não sendo perigosa, é abrangida pelo anexo II, parte 2, do Regulamento CRE. Neste 

caso, devem estar presentes no rótulo os respetivos elementos suplementares de acordo com o 

Guia de Orientações do Regulamento CRE. Assim, de forma geral, este Regulamento exige que o 

rótulo esteja numa das faces da embalagem que contém diretamente a substância ou mistura, 

que esteja na horizontal com a embalagem na posição normal e que seja legível (ver artigo 31.º, 

n.ºs 3 e 3, do Regulamento CRE), além de que toda a informação do rótulo deve estar 

devidamente dimensionada e espaçada de modo a permitir a sua boa leitura e compreensão.  

 

Para tal, as misturas perigosas devem apresentar no rótulo os seguintes elementos: 

 

• Nome, endereço e número de telefone do(s) fornecedor(es) da substância ou mistura; 

• Quantidade nominal da substância ou mistura na embalagem colocada à disposição do público, a 

não ser que essa quantidade já venha especificada noutro local da embalagem; 

• Identificadores do produto; 

• Pictogramas de perigo, se aplicável; 

• Palavras-sinal pertinentes, se aplicável; 

• Advertências de perigo, se aplicável; 

• Recomendações de prudência adequadas, se aplicável; 
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• Uma secção com informações adicionais, se assim for necessário. 

 

Importa também referir que os rótulos dos produtos devem estar presentes na língua oficial do país 

onde o produto vai ser utilizado. 

 

 

 

 
 

No que diz respeito às regras do Regulamento CRE relativas à embalagem de substâncias e misturas, 

salienta-se o artigo 35.º, que inclui os requisitos de embalagem que transitaram da DSP/DPP. Posto isto, 

tem que haver uma enorme ponderação e precaução quando a embalagem contém substâncias ou 

misturas perigosas, de modo a assegurar que: 

 

• As embalagens são feitas de forma a que não haja perdas de conteúdo; 

• Os materiais pertencentes à embalagem e à sua proteção não são atacados ou afetados pelo 

conteúdo da mesma; 

• A embalagem e os seus constituintes são sólidos e resistentes, de maneira a que não haja folgas 

ou perdas; 

• As embalagens elaboradas para consecutivas aberturas e fechos, podem ser fechadas 

novamente sem perdas de conteúdo; 

• As embalagens não induzem o consumidor em erro. 

 

É de notar também que as embalagens que cumprem as regras aplicáveis ao transporte são 

consideradas conformes com os parâmetros enumerados acima. Assim, de maneira a reduzir e facilitar a 

leitura do produto e das substâncias, no rótulo não devem aparecer mais do que quatro nomes do 

produto, a não ser que seja estritamente necessário por forma a evidenciar a gravidade e natureza dos 

perigos, sendo o caso, por exemplo, de uma mistura que contém mais do que quatro substâncias em 

concentrações significativas que representam um perigo significativo também. 
 

 

 

 

Figura 10: Exemplo de rótulos dos produtos Quakerclean 7500 e Chem-cem. 
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4.1.2. Sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de 

produtos químicos (SGH) 

 

Este novo sistema SGH elaborado a nível internacional surgiu em 2002, devido à ampla variedade de 

produtos químicos que existem, tendo em consideração as suas diversas etapas de produção, manuseio, 

uso e transporte, podendo acarretar para as pessoas e para o meio ambiente diversos perigos. Assim, de 

modo a enfrentar e tentar prevenir estas situações perigosas, sentiu-se a necessidade de criar uma 

abordagem harmonizada internacionalmente para a classificação e rotulagem dos produtos químicos, 

de modo a controlar as exposições aos mesmos. 

 

Este sistema permite abordar a classificação dos produtos químicos por tipos de risco, propondo uma 

comunicação global que passa por etiquetas e fichas de dados de segurança, em que o objetivo é expor 

e garantir  que é fornecida informação suficiente sobre os produtos, de maneira a que se evitem ou 

previnam riscos para a saúde humana e para o ambiente durante o seu manuseio, uso e transporte, 

contribuindo ainda para facilitar o comércio devido a uma base harmonizada de regras e regulamentos 

sobre os produtos químicos a nível nacional, regional e mundial.  

 

 

4.1.2.1. Pictogramas de Perigo 

 

Tendo em consideração o Guia de Orientações sobre rotulagem e embalagem de acordo com o 

Regulamento CRE, que refere que “ Um pictograma de perigo é uma representação pictórica destinada 

a transmitir informações sobre o perigo em questão, que é o mesmo que dizer um perigo específico” 

(ver também a definição estabelecida no artigo n.º 2 e n.º 3, do Regulamento CRE). Pode também ser 

definido por uma composição gráfica que inclui um símbolo e outros elementos gráficos, tais como um 

bordo, um motivo de fundo ou uma cor destinada a transmitir informações específicas.  

De acordo com o artigo 19.º do Regulamento CRE, a classificação de uma substância ou mistura 

determina os pictogramas de perigo que devem ser apresentados no rótulo, conforme estabelecido no 

anexo I, parte 2 (perigos físicos), parte 3 (perigos para a saúde) e parte 4 (perigos para o ambiente), do 

Regulamento CRE. 

 

Atualmente existem nove pictogramas de perigo diferentes, sendo atribuído a cada classe ou categoria 

específica de perigo apenas um pictograma. Contudo, existem algumas subdivisões de perigo que 

precisam de dois pictogramas, como por exemplo substâncias e misturas classificadas como auto-

reativas do tipo B ou peróxidos orgânicos do tipo B. 

 

Estes pictogramas de perigo têm formas, cores e símbolos específicos, desde logo porque têm de ser 

quadrados vermelhos apoiados num vértice e com outro virado para cima, o seu símbolo deve ser preto 

com um fundo branco.  

No quadro 1 é possível ver os pictogramas o seu significado e alguns cuidados a ter. 
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Quadro 1: Pictogramas de perigo, qual o seu significado e o que fazer quando se utiliza um produto com 

o respetivo pictograma. 

Pictograma O que significam O que fazer 

 

SGH01 

Explosivo instável. Perigo de 

explosão em massa. 

Substâncias auto-reativas e 

peróxidos orgânicos que podem 

provocar explosões sob a ação 

do calor. 

Manter a distância, usar 

vestuário de proteção. 

Manter afastado do calor, 

faíscas, chamas abertas ou 

superfícies quentes. 

 

 

SGH02 

 

Gás, aerossol, líquido, sólidos e 

vapor facilmente ou 

extremamente inflamáveis. 

Substâncias e misturas 

suscetíveis de auto-aquecimento 

e que em contacto com a água, 

emitem gases inflamáveis. 

Líquidos e sólidos pirofóricos 

que podem incendiar-se em 

contacto com o ar, substâncias 

auto-reativas ou peróxidos 

orgânicos que podem provocar 

incêndios sob ação do calor. 

Não aquecer ou pulverizar sobre 

chama aberta. Utilizar 

ferramentas anti faísca, manter 

o recipiente bem fechado. 

 

SGH03 

Gases, sólidos e líquidos 

comburentes e oxidantes que 

podem provocar ou agravar 

incêndios ou explosões. 

Não aquecer, usar vestuário de 

proteção. 

Em caso de contacto com a pele 

ou a roupa, enxaguar com água. 

 

SGH04 

Gás sob pressão, risco de 

explosão sob a ação do calor. 

Gás refrigerado pode provocar 

queimaduras ou lesões 

criogénicas. 

Gases dissolvidos. 

Manter ao abrigo da luz solar. 

Usar luvas, vestuário e óculos de 

proteção. 

Usar proteção facial. 
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SGH05 

Corrosivo, pode corroer metais, 

provocar queimaduras na pele e 

lesões oculares. 

Conservar no recipiente de 

origem. 

Usar luvas, vestuário e óculos de 

proteção. 

Usar proteção facial. 

 

SGH06 

Tóxico, pode ser nocivo ou 

mortal por ingestão, inalação ou 

em contacto com a pele. 

Manusear com cuidado. Não 

comer, beber ou fumar durante 

a utilização do produto. 

Usar equipamento de proteção. 

Evitar contacto com a pele e com 

os olhos. 

Armazenar em local fechado e 

seguro. 

 

SGH07 

Perigosos para a saúde e para a 

camada de ozono. 

Pode provocar uma reação 

alérgica cutânea ou uma 

irritação ocular grave. 

Pode ser nocivo por ingestão ou 

inalação e provocar danos ao 

ambiente. 

Narcótico, provoca sonolência e 

tonturas, irritante para as vias 

respiratórias. 

Evitar contacto com a pele ou 

com os olhos. 

Evitar a libertação para o 

ambiente. 

 

SGH08 

Perigo grave para a saúde. 

Pode afetar a fertilidade ou o 

nascituro, pode provocar cancro, 

sintomas de alergia ou de asma, 

pode afetar os órgãos. 

Pode provocar mutações e é 

tóxico para órgãos específicos. 

Ler as precauções de segurança 

antes de utilizar. 

Evitar respirar as poeiras ou 

fumos. Armazenar em local 

fechado à chave. 

Em caso de sintomas 

respiratórios, contactar um 

centro de antivenenos ou um 

médico. 
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SGH09 

Perigoso para o ambiente. 

Tóxico para os organismos 

aquáticos. 

Evitar a libertação para o 

ambiente. 

Recolher o produto derramado. 

 

 

Associados a estes pictogramas de perigo existem 3 tipos de perigos: perigos físicos, perigos para a 

saúde e perigos para o ambiente. Por sua vez, estes perigos estão divididos nas classes e categorias 

indicadas no Anexo I do Regulamento CRE, tal como se pode ver no quadro 2.  

 

As classes de perigo podem ser definidas como sendo a natureza do perigo físico, para a saúde ou para 

o ambiente. Já as categorias de perigo definem-se como a divisão de critérios no interior de cada classe 

de perigo, com especificação da gravidade do perigo. (Orientações básicas do Regulamento (CE) n.º 

1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem de 

substâncias e misturas). 

 

Quadro 2: Classes e categorias de perigo associadas aos perigos físicos, perigos para a saúde e perigos 

para o ambiente. 

Perigos Físicos (SGH01, SGH02, SGH03, SGH04, SGH05) 

Explosivos (Explosivos instáveis, Divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6) 

Gases inflamáveis (Categorias 1 e 2) 

Aerossóis inflamáveis (Categorias 1 e 2) 

Gases comburentes (Categoria 1) 

Gases sob pressão (gases comprimidos, liquefeitos, liquefeitos refrigerados e dissolvidos) 

Líquidos inflamáveis (Categorias 1,2 e 3) 

Sólidos inflamáveis (Categorias 1 e 2) 

Substâncias e misturas auto-reativas (Tipos A, B, C, D, E, F e G) 

Líquidos pirofóricos (Categoria 1) 

Sólidos pirofóricos (Categoria 1) 

Substâncias e misturas suscetíveis de auto-aquecimento (Categorias 1 e 2) 

Substâncias e misturas que em contacto com água, libertam gases inflamáveis (Categorias 1, 2 e 3) 

Líquidos comburentes (Categorias 1, 2 e 3) 
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Sólidos comburentes (Categorias 1, 2 e 3) 

Peróxidos orgânicos (Tipos A, B, C, D, E, F e G) 

Corrosivo para os metais (Categoria 1) 

Perigos para a saúde (SGH05, SGH06, SGH07, SGH08) 

Toxicidade aguda (Categorias 1, 2, 3 e 4) 

Corrosão/irritação cutânea (Categorias 1A, 1B, 1C e 2) 

Lesões oculares graves/irritação ocular (Categorias 1 e 2) 

Sensibilização respiratória ou cutânea (Categoria 1) 

Mutagenicidade em células germinativas (Categorias 1A, 1B e 2) 

Carcinogenicidade (Categorias 1A, 1B e 2) 

Toxicidade reprodutiva (Categorias 1A, 1B e 2) e categoria suplementar para efeitos sobre a lactação ou 

através dela. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única (Categorias 1 e 2) e categoria 3 apenas 

para os efeitos narcóticos e a irritação das vias respiratórias. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição retida (Categorias 1 e 2) 

Perigo de aspiração (Categoria 1) 

Perigos para o ambiente (SGH09) 

Perigoso para o ambiente aquático (perigo agudo da categoria 1, perigo crónico das categorias 1, 2, 3 e 

4) 

Perigoso para a camada de ozono 

 

 

4.1.2.2. Palavras Sinal 

 

As palavras sinal representam e indicam o nível relativo de gravidade para um determinado perigo 

específico. Estas palavras devem vir incluídas no rótulo, quando a substância ou mistura assim o exigir. A 

palavra é assim atribuída de acordo com a classificação da substância ou mistura perigosa: para perigos 

mais graves deve aparecer no rótulo a palavra sinal «perigo»; para perigos menos graves deve surgir a 

palavra «atenção» (ver artigo 20.º e anexo I partes 2 e 5 do Regulamento CRE). 
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4.1.2.3. Advertências de perigo 

 

Uma advertência de perigo, (frases H), caracteriza-se por ser uma advertência atribuída a uma classe e 

categoria de perigo que descreve a natureza dos perigos de uma substância ou mistura perigosa, 

podendo incluir também, se for necessário, o grau de perigo. 

 

As advertências correspondentes ou pertinentes para cada classe, categoria e subdivisão de perigo 

podem ser vistas no anexo I partes 2 e 5 do Regulamento CRE. Contudo, se a classificação de uma 

substância estiver harmonizada e pertencer à parte 3 do Anexo VI do regulamento CRE, a advertência de 

perigo deve estar no rótulo, assim como qualquer outra advertência de perigo para uma classificação 

não harmonizada. 

No quadro 3 é possível ver a lista de todas as advertências de perigo que podem aparecer nos rótulos 

das substâncias ou misturas. 

 

Quadro 3: Lista das advertências de perigo. 

Codificação Advertência (Perigos físicos) 

H200 Explosivo instável 

H201 Explosivo; perigo de explosão em massa. 

H202 Explosivo, perigo grave de projeções. 

H203 Explosivo; perigo de incêndio, sopro ou projeções. 

H204 Perigo de incêndio ou projeções. 

H205 Perigo de explosão em massa em caso de incêndio. 

H220 Gás extremamente inflamável. 

H221 Gás inflamável. 

H222 Aerossol extremamente inflamável. 

H223 Aerossol inflamável. 

H224 Líquido e vapor extremamente inflamáveis. 

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 

H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

H228 Sólido inflamável. 

H229 Vaso de pressurizado; pode estourar quando aquecido. 

H230 Pode explodir mesmo na ausência de ar. 

H231 Pode explodir mesmo na ausência de ar a pressão e/ou temperatura elevadas. 

H240 Pode explodir se aquecido. 

H241 Pode inflamar ou explodir se aquecido. 

H242 O calor pode inflamar. 

H250 Pega fogo espontaneamente se exposto ao ar. 

H251 Material auto-aquecido; pode inflamar. 

H252 Auto-aquecimento em grandes quantidades; pode inflamar. 

H260 
Em contacto com a água liberta gases inflamáveis que podem inflamar-se 

espontaneamente. 

H261 Em contacto com a água liberta gases inflamáveis. 

H270 Pode provocar ou intensificar incêndios; combustível. 

H271 Pode causar incêndio ou explosão; poderoso oxidante. 

H272 Pode intensificar o fogo; combustível. 
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H280 Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido. 

H281 Contém gás refrigerado; pode causar queimaduras ou ferimentos criogénicos. 

H290 Pode ser corrosivo para os metais. 

Codificação Advertência (Perigos para a saúde) 

H300 Fatal se ingerido. 

H301 Tóxico por ingestão. 

H302 Nocivo por ingestão. 

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H310 Fatal em contacto com a pele. 

H311 Tóxico em contacto com a pele. 

H312 Nocivo em contacto com a pele. 

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

H315 Provoca irritação cutânea. 

H317 Pode causar uma reação alérgica na pele. 

H318 Provoca lesões oculares graves. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

H330 Fatal se inalado. 

H331 Tóxico por inalação. 

H332 Nocivo por inalação. 

H334 Pode causar sintomas de alergia, asma ou dificuldades respiratórias se inalado. 

H335 Pode causar irritação das vias respiratórias. 

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 

H340 
Pode causar defeitos genéticos (indicar a via de exposição se for definitivamente 

conhecida que nenhuma outra via de exposição conduza ao mesmo perigo). 

H341 

Suspeito de causar defeitos genéticos (indicar a via de exposição se for definitivamente 

conhecido e comprovado que nenhuma outra via de exposição conduz ao mesmo 

perigo). 

H350 
Pode causar cancro (indicar a via de exposição se for conclusivamente demonstrado 

que nenhum outra, rota de exposição leva ao mesmo perigo). 

H351 
Suspeito de causar cancro (indicar a via de exposição se for definitivamente conhecido  

que nenhuma outra via de exposição conduz ao mesmo perigo). 

H360 

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto (indicar efeito específico se conhecido) (indicar 

via de exposição se for formalmente comprovado que nenhuma outra via de exposição 

leva ao mesmo perigo). 

H361 

Suspeito de prejudicar a fertilidade ou o feto (indicar efeito se conhecido) (indicar via 

de exposição se for formalmente comprovado que nenhuma outra via de exposição 

leva ao mesmo 

perigo). 

H362 Pode ser nocivo para bebés amamentados. 

H370 

Causa danos aos órgãos (ou liste todos os órgãos afetados, se conhecido) 

(indicar a via de exposição se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via 

de exposição leva ao mesmo perigo). 

H371 

Pode causar danos aos órgãos (ou listar todos os órgãos afetados, se presentes). 

(indicar a via de exposição se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via 

de exposição leva ao mesmo perigo). 
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H372 

Causa danos aos órgãos (listar todos os órgãos afetados, se conhecidos) 

após exposição repetida ou prolongada (indicar a via de exposição se for 

formalmente comprovado que nenhuma outra via de exposição leva ao mesmo perigo). 

H373 

Pode causar danos aos órgãos (ou listar todos os órgãos afetados, se presentes). 

Após exposição repetida ou exposição prolongada (indicar a via de exposição se 

está formalmente provado que nenhuma outra via de exposição conduz ao mesmo 

perigo). 

Codificação Advertência (Perigos para o ambiente) 

H400 Muito tóxico para organismos aquáticos. 

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

H413 Pode ser nocivo para os organismos aquáticos a longo prazo. 

H420 Prejudica a saúde pública e o meio ambiente ao destruir o ozono na alta atmosfera. 

 Lista de informações adicionais de perigo 

Codificação Advertência 

EUH001 Explosivo quando seco. 

EUH014 Reage violentamente com a água. 

EUH018 Em uso, pode formar mistura vapor-ar inflamável/explosiva. 

EUH019 Pode formar peróxidos explosivos. 

EUH029 O contacto com a água liberta gases tóxicos. 

EUH031 O contacto com ácidos liberta gases tóxicos. 

EUH032 O contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos. 

EUH044 Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado. 

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 

EUH070 Tóxico por contacto visual. 

EUH071 Corrosivo para o trato respiratório. 

EUH201 
Contém chumbo. Não use em objetos que possam ser mastigados ou chupados por 

crianças. 

EUH201A Atenção! Contém chumbo. 

EUH202 
Cianoacrilato. Perigo. Cola à pele e aos olhos em segundos. Mantenha fora do alcance 

de crianças. 

EUH203 Contém cromo. Pode provocar uma reação alérgica. 

EUH204 Contém isocianatos. Pode produzir uma reação alérgica. 

EUH205 Contém compostos epóxi. Pode produzir uma reação alérgica. 

EUH206 
Atenção! Não use em combinação com outros produtos. Pode libertar gases perigosos 

(cloro). 

EUH207 
Atenção! Contém cádmio. Fumos perigosos desenvolvem-se durante o uso. 

Consultar as informações fornecidas pelo fabricante. Seguir as instruções de segurança. 

EUH208 Contém (nome da substância sensibilizante). Pode produzir uma reação alérgica. 

EUH209 Pode tornar-se altamente inflamável em uso. 

EUH209A Pode tornar-se inflamável em uso. 

EUH210 Disponível a pedido. 

EUH401 Seguir as instruções de uso para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 
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4.1.2.4. Recomendações de Prudência 

 

Os rótulos devem conter, nos termos do Regulamento CRE, as recomendações de prudência, (frases P), 

adequadas ou pertinentes (artigo 22.º do Regulamento CRE) como forma de aconselhamento para 

minimizar ou até mesmo evitar efeitos adversos para a saúde humana e o ambiente, resultantes da 

utilização e dos perigos da substância ou mistura. Pode-se ver o conjunto das recomendações de 

prudência exigidos para cada classe de perigo nas Partes 2 a 5 do Anexo I do Regulamento CRE.  

No quadro 4 é possível ver a lista de todas as advertências de perigo que podem aparecer nos rótulos 

das substâncias ou misturas. 

 

Geralmente, o rótulo nunca deve incluir mais de seis recomendações de prudência, a não ser que seja 

estritamente necessário para refletir a natureza e gravidade dos perigos. 

 

Na parte 2 do Anexo IV do Regulamento CRE é possível verificar a forma correta das recomendações de 

prudência, tal como devem aparecer nos rótulos. 
 

Quadro 4: Lista das Recomendações de prudência. 

Codificação Recomendação de prudência (Recomendações gerais de precaução) 

P101 
Se for necessário aconselhamento médico, tenha a embalagem ou o rótulo do produto 

à mão. 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P103 Leia o rótulo antes de usar. 

Codificação Recomendação de prudência (Recomendações gerais de prevenção) 

P201 Obtenha instruções antes de usar. 

P202 
Não manuseie até que todas as precauções de segurança tenham sido lidas e 

compreendidas. 

P210 
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes 

de inflamação. PROIBIDO FUMAR. 

P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 

P220 Manter afastado de roupas e outros materiais combustíveis. 

P222 Não permita o contacto com o ar. 

P223 Evitar o contacto com a água. 

P230 Manter humedecido com... 

P231 + P232 Manusear e armazenar o conteúdo sob gás inerte /… Proteger da humidade. 

P233 Manter o recipiente bem fechado. 

P234 Conservar apenas na embalagem original. 

P235 Mantenha a calma. 

P240 Aterramento e ligação de contentores e equipamentos de recebimento. 

P241 Use equipamento à prova de explosão [elétrico/ventilação/iluminação/…]. 

P242 Use ferramentas que não produzam faíscas. 

P243 Tome medidas de precaução contra descargas eletrostáticas. 

P244 Sem óleo ou graxa nas válvulas e conexões. 

P250 Evite abrasões/choques/fricção/… 

P251 Não perfure nem queime, mesmo após o uso. 
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P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

P261 Evite respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

P262 Não entre nos olhos, na pele ou na roupa. 

P263 Evitar o contacto com a substância durante a gravidez e amamentação. 

P264 Lave … cuidadosamente após o manuseio. 

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. 

P271 Use apenas ao ar livre ou em uma área bem ventilada. 

P272 A roupa de trabalho contaminada não deve sair do local de trabalho. 

P273 Evitar a libertação para o meio ambiente. 

P280 
Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção para os olhos/proteção para o 

rosto. 

P282 Use luvas isolantes de frio e proteção facial ou ocular. 

P283 Use roupas resistentes ao fogo ou ignífugas. 

P284 [Quando a ventilação local for insuficiente] usar proteção respiratória. 

Codificação Recomendação de prudência (Recomendações gerais de intervenção) 

P301 + P310 
EM CASO DE INGESTÃO: Ligue imediatamente para um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS/médico/… 

P301 + P312 
EM CASO DE INGESTÃO: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS/médico/…/se não se sentir bem 

P301 + P330 + 

P331 

EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO induza o vómito. 

P302 + P334 SE NA PELE: Enxaguar com água fria ou aplicar uma compressa húmida. 

P302 + P334 + 

P335 

SE NA PELE: Remova cuidadosamente as partículas da pele. Enxaguar em 

água fria [aplicar uma compressa húmida]. 

P302 + P352 SE ENTRAR NA PELE: Lavar com água em abundância /… 

P303 + P361 + 

P353 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente todas as 

roupas contaminadas. 

Enxague a pele com água (ou duche). 

P304 + P340 
SE INALADO: Remover a vítima para local arejado e mantê-la em local onde possa 

respirar confortavelmente. 

P305 + P351 + 

P338 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água por 

vários minutos. Remova as lentes de contacto se a vítima as usar e se puderem ser 

facilmente removidas. Continue a enxaguar. 

P306 + P360 
SE ENTRAR NA ROUPA: Enxaguar imediatamente com água em abundância. 

roupas e pele contaminadas antes de removê-las. 

P308 + P311 
SE exposto ou suspeito: Ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS/médico. 

P308 + P3113 EM CASO DE EXPOSIÇÃO OU HIPÓTESE: Consulte um médico. 

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. 

P311 Chame um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. 

P312 
Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico /… / se não se sentir 

bem. 

P314 Procure assistência médica se não se sentir bem. 

P315 Procure assistência médica imediatamente. 

P320 Tratamento específico é urgente (ver … neste rótulo). 
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P321 Tratamento específico (ver … neste rótulo). 

P330 Enxague a boca. 

P331 NÃO induza o vómito. 

P332 + P313 Em caso de irritação da pele: consultar um médico. 

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. 

P336 Descongele as peças congeladas com água morna. Não esfregue as áreas afetadas. 

P336 + P315 

Descongele as peças congeladas com água morna. Não esfregue as áreas afetadas. 

Pergunte imediatamente aconselhamento médico / Consulte um médico 

imediatamente. 

P337 + P313 Se a irritação dos olhos persistir: Consulte um médico. 

P342 + P311 
Em caso de sintomas respiratórios: Ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS/médico/… 

P361 + P364 Retirar imediatamente todas as roupas contaminadas e lavá-las antes de reutilizá-las. 

P362 + P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de reutilizá-la. 

P370 + P372 + 

P380 + P373 

Em caso de incêndio: risco de explosão. Evacuar a área. NÃO combata o fogo quando o 

fogo atingir explosivos. 

P370 + P376 Em caso de incêndio: Interromper o vazamento se for seguro fazê-lo. 

P370 + P378 Em caso de incêndio: Utilizar … para extinção. 

P370 + P380 + 

P375 

Em caso de incêndio: Evacuar a área. Combater o fogo remotamente devido ao risco 

de explosão. 

P370 + P380 + 

P375 + P378 

Em caso de incêndio: Evacuar a área. Combater o fogo remotamente devido ao risco 

de explosão. [Utilizar… para extinção]. 

P381 Em caso de vazamento, eliminar todas as fontes de ignição. 

P371 + P380 + 

P375 

Em caso de grande incêndio e grandes quantidades: evacue a área. Combata o fogo 

remotamente devido ao risco de explosão. 

P390 
Absorva qualquer material derramado para evitar que ele ataque os materiais ao 

redor. 

P391 Recolher o derramamento. 

Codificação Recomendação de prudência (Recomendações gerais de armazenamento) 

P401 Armazenar de acordo com… 

P402 + P404 Armazenar em local seco. Armazenar em um recipiente fechado. 

P403 Armazenar em local bem ventilado. 

P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Mantenha o recipiente bem fechado. 

P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Mantenha a calma. 

P406 Armazenar em recipiente resistente à corrosão / ... com forro interno. 

P407 Mantenha um espaço de ar entre pilhas ou paletes. 

P410 Proteger da luz solar. 

P410 + P403 Proteger da luz solar. Armazenar em uma área bem ventilada. 

P410 + P412 Proteger da luz solar. Não exponha a temperaturas acima de 50°C / 122°F. 

P411 Armazenar em temperatura não superior a …°C /…°F. 

P413 
Armazenar quantidades a granel acima de … kg / … lb a uma temperatura não superior 

a … °C / … °F. 

P420 Armazenar separadamente. 

Codificação Recomendação de prudência (Recomendações gerais de eliminação) 

P501 Descarte o conteúdo/recipiente para... 
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P502 
Consulte o fabricante ou fornecedor para obter informações sobre recuperação ou 

reciclagem. 

 

 

4.1.2.5. Códigos das advertências de perigo e das recomendações de prudência 

 

Estas advertências e recomendações de prudência seguem um padrão constituído por um código 

alfanumérico único de uma letra e três algarismos, da forma seguinte: 

 

• A letra «H» para advertência de perigo ou a letra «P» para recomendação de prudência. 

 

Contudo, é necessário ter em atenção que as advertências de perigo que transitam dos antigos modelos 

da DSP e da DPP mas que ainda não estão incluídas no SGH aparecem codificadas como «EUH». 

 

• Para as advertências de Perigo, tem-se o dígito inicial que designa o tipo de perigo, isto é, o «2» 

para perigos físicos, o «3» para perigos para a saúde e o «4» para perigos para o ambiente, 

depois têm-se os restantes 2 dígitos que correspondem à ordem sequencial dos perigos, sendo 

que o segundo dígito corresponde à classe de perigo e o terceiro à categoria de perigo. 

 

Ou seja, para perigos físicos os códigos variam de H200 até H299, para os perigos para a saúde do H300 

até o H399 e para os perigos para o ambiente do H400 até ao H499. 

Ainda dentro destes intervalos, existem outros que representam vários perigos, tal como a 

explosividade, com códigos entre 200 e 210, inflamabilidade, para códigos entre 220 a 230, ou 

substâncias e misturas auto-reativas, com códigos que variam entre 240 e 249. 

 

• No caso das recomendações de prudência, existe um dígito que reflete cada tipo de 

recomendação, isto é, o «1» para recomendações gerais, o «2» para recomendações de 

prevenção, o «3» para recomendações de resposta o «4» para recomendações de 

armazenamento e por fim o «5» para recomendações de eliminação. 

 

 

4.1.2.6. Informações de rotulagem suplementares 

 

Os rótulos podem também incluir informações suplementares, que são informações de rotulagem 

adicionais para além das referidas no artigo 17.º do Regulamento CRE. Estas informações podem dividir-

se em informações obrigatórias e não obrigatórias, e devem ser sempre colocadas na secção do rótulo 

destinada a informações suplementares, devendo, claro, estar na língua das restantes informações do 

rótulo. 

 

Como exemplos nas figuras 11 e 12 estão rótulos que têm em conta apenas os elementos de rótulo nos 

termos do Regulamento CRE. 
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Figura 11: Exemplo de rótulo com os principais elementos de rótulo do Regulamento CRE. 

Fonte: Guia de Orientações sobre rotulagem e embalagem de acordo com o Regulamento CRE. 
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Figura 12: Exemplo de rótulo contendo os principais elementos referidos no Regulamento CRE, 

incluindo informações suplementares. 

Fonte: Guia de Orientações sobre rotulagem e embalagem de acordo com o Regulamento CRE 

 

 

4.1.3. Regulamentos REACH 1907/2006 e 453/2010 

 

Este é um regulamento relativo ao registo, avaliação e restrição dos produtos químicos (REACH), que 

tem por objetivo assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana e do ambiente e garantir a 

livre circulação das substâncias. O presente regulamento deverá também promover o desenvolvimento 

de métodos alternativos de avaliação dos perigos das substâncias. 

  

É de notar ainda que o Anexo II deste Regulamento foi alterado pelo Regulamento REACH 453/2010, 

Anexos I e II, que entrou em vigor a 1 de dezembro de 2010, com implicações no conteúdo das fichas de 

dados de segurança (FDS), o que é relevante no âmbito do presente estágio. 

 

Fabricantes, fornecedores, importadores ou vendedores transmitem através da FDS as informações 

necessárias para a prevenção e segurança de substâncias e preparações perigosas à medida que são 

colocadas no mercado (artigo 31.º Regulamento REACH 1907/2006). A FDS tem ainda de ser 

compreensível para o seu utilizador, no seu idioma, e estar de acordo com os regulamentos do seu país. 

 

As fichas de dados de segurança têm constituído um método eficaz e bem aceite na comunidade para 

fornecer informações sobre substâncias e misturas, tendo-se tornado parte integrante do sistema 

instituído pelo Regulamento (CE) n.º 1907/2006.  

A fim de facilitar o comércio mundial, protegendo simultaneamente a saúde humana e o ambiente, 

foram cuidadosamente desenvolvidos ao longo de mais de 10 anos, no âmbito da ONU, critérios 

harmonizados de classificação e rotulagem, assim como regras aplicáveis às fichas de dados de 

segurança, culminando no Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos 

Químicos (Regulamento REACH 1907/2006). 

 

Regra geral, os identificadores utilizados no rótulo do produto devem estar igualmente presentes na FDS 

da substância ou mistura. Contudo, de acordo com o artigo 18.º, n.º 2 do Regulamento CRE, no caso das 

substâncias os identificadores devem incluir pelo menos os seguintes elementos: 

 

• o nome e o número de identificação com que figura no anexo VI, parte 3, do Regulamento CRE. 

O nome é a Identificação Internacional das Substâncias Químicas, ou seja, o nome IUPAC (União 

Internacional da Química Pura e Aplicada) o nome CE ou o nome CAS (Chemical Abstracts Service) e o 

número de identificação é normalmente o número Index, o número CE ou o número CAS. 

• o nome e o número de identificação com que consta do inventário de classificação e rotulagem, 

desde que a substância não esteja incluída na Parte 3 do Anexo VI do Regulamento CRE; 

• o número CAS e o nome IUPAC, ou o número CAS e outro nome reconhecido 

internacionalmente, se a substância não estiver incluída na Parte 3 do Anexo VI do Regulamento 

CRE nem no inventário de classificação e rotulagem gerido pela Agência; 

• se não estiver disponível um número CAS e não for aplicável qualquer das disposições anteriores, 

o nome IUPAC ou outro nome reconhecido internacionalmente.  
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4.1.3.1. Ficha de Dados de Segurança 

 

A ficha de dados de segurança, tal como o nome indica, é uma ficha de informações sobre as 

características e propriedades de uma substância ou mistura, onde constam os seus perigos, instruções 

de manuseamento, transporte e eliminação, bem como alguns cuidados a ter e medidas de proteção, de 

primeiros socorros, combate a incêndios e controlo de exposição, que permite identificar a presença de 

produtos perigosos no local de trabalho e avaliar os riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores.  

 

As fichas de dados de segurança têm de permitir aos utilizadores tomar as medidas necessárias no que 

diz respeito à proteção da saúde humana e da segurança no trabalho, assim como a proteção do 

ambiente, e como tal devem cumprir os requisitos previstos na lei. Para isso, devem ser fornecidas aos 

utilizadores dos produtos gratuitamente, em papel ou em formato eletrónico, em Português, neste 

caso, até à data do primeiro fornecimento e a pedido do cliente se a mistura não cumprir os critérios de 

classificação como perigosa, mas que ainda assim tenha substâncias com efeitos perigosos para a saúde 

humana ou para o ambiente em determinadas concentrações. 

A FDS deve ser elaborada pelos fornecedores da substância ou mistura quando: 

• A substância ou mistura é classificada como perigosa segundo o Regulamento CLP;  

• A substância é PBT (Persistente, Bioacumulável e Tóxica) ou mPmB (muito Persistente e 

muito Bioacumulável) (anexo XIII do regulamento REACH);  

• A substância está incluída na lista candidata à inclusão no anexo XIV do regulamento REACH 

por outros motivos. 

 

Já no que diz respeito ao formato e conteúdo das fichas, estes encontram-se definidos no anexo II do 

Regulamento REACH, sendo constituídas por 16 secções obrigatórias que contêm as seguintes 

informações. 

• SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

 

Esta secção mostra como se deve identificar a substância ou mistura, como se devem fornecer as 

respetivas utilizações de maior relevância, o nome, as informações e contactos do fornecedor da 

substância ou mistura e ainda contactos de emergência. Por conseguinte, contém: 

 

1. Identificador do produto 

2. Utilizações identificadas como relevantes da substância ou mistura e utilizações 

desaconselhadas 

3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

4. Número de telefone de emergência 

 

• SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

 

A presente secção tem como objetivo elucidar os utilizadores do produto sobre os seus perigos. Por 

conseguinte, descreve os perigos da substância ou mistura e dá alertas associados a esses perigos de 

modo a saber lidar com os mesmos. Assim, contém: 
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1. Classificação da substância ou mistura 

2. Elementos do rótulo 

3. Outros perigos 

 

• SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

 

Nesta secção é possível ver a descrição da identidade química do ou dos componentes da substância ou 

da mistura, incluindo mesmo as impurezas e os aditivos estabilizantes. Devem ainda ser indicadas as 

informações de segurança adequadas acerca da química das superfícies para: 

 

1. Substâncias 

2. Misturas 

 

 

• SECÇÃO 4: Primeiros socorros 

 

Na presente secção constam as informações respeitantes aos primeiros socorros e aos cuidados a 

prestar em caso de uma eventual ocorrência ou acidente. Estes cuidados devem estar indicados de 

modo a que qualquer pessoa inexperiente e sem recorrer a equipamentos sofisticados e a uma vasta 

gama de medicamentos, possa minimizar ou resolver o problema. Contudo, se forem necessários 

cuidados médicos, as instruções devem mencioná-lo assim como a sua urgência. Para isso tem-se: 

 

1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

 

• SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

 

A secção 5 caracteriza-se pela especificação dos requisitos aplicáveis ao combate a incêndios, 

desencadeados pela substância ou mistura, ou que deflagrem nas suas proximidades, indicando: 

 

1. Meios de extinção 

2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

 

• SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

Na secção 6 devem estar as medidas e recomendações a serem tomadas, de modo a dar resposta, em 

caso de fugas acidentais, derrames ou emissões, de maneira a prevenir e minimizar os efeitos adversos 

sobre os bens, pessoas e ambiente. Contudo, as medidas a serem tomadas dependem do volume e da 

perigosidade do produto derramado e, por isso, havendo esta distinção, as práticas a serem tomadas 

devem constar na FDS. 

  

1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

2. Precauções a nível ambiental 

3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

4. Remissão para outras secções 
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• SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

 

Na presente secção devem vir enumeradas as recomendações sobre a melhor forma de manusear e 

armazenar os produtos, nomeadamente as precauções de utilização. A entidade patronal, através desta 

secção, tem de conseguir estabelecer procedimentos e medidas organizacionais em conformidade com 

o artigo 5.º da Diretiva 98/24/CE e com artigo 5.º da Diretiva 2004/37/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho 

 

No caso em que for exigido um relatório de segurança química, as informações desta secção têm de 

estar em coerência com as informações do relatório e com os possíveis cenários de exposição, incluindo 

o controlo dos riscos. Para cumprir este requisito, nesta secção existem: 

 

1. Precauções para um manuseamento seguro 

2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

3. Utilizações finais específicas 

 

• SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual 

 

Nesta secção devem vir indicados quais os valores limite de exposição profissional aplicáveis, assim 

como as medidas de gestão de riscos necessárias. 

 

No caso em que for exigido um relatório de segurança química, tal como na secção 7 as informações 

desta secção têm de estar em coerência com as informações do relatório e com os possíveis cenários de 

exposição, incluindo o controlo dos riscos. Para isto, tem-se: 

 

1. Parâmetros de controlo 

2. Controlo da exposição 

 

• SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

 

Esta secção deve indicar com clareza as propriedades físicas e químicas da substância ou mistura, 

descrevendo os dados empíricos que forem relevantes. Mais uma vez, estas informações têm de estar 

em conformidade com o relatório de segurança química, se este for exigido, e com a classificação da 

respetiva substância ou mistura. Existem, portanto: 

 

1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

2. Outras informações 

 

• SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

 

Nesta secção da FDS devem ser especificadas a estabilidade e reatividade da substância ou mistura, 

juntamente com a possibilidade de ocorrência de reações perigosas em determinadas condições de 

utilização e de libertação para o meio. Por outro lado, se relativamente a uma determinada 

propriedade, se afirmar que esta não se aplica ou que a informação não está disponível, devem-se 

indicar os motivos de tal circunstância. A Secção 10 apresenta: 
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1. Reatividade 

2. Estabilidade química 

3. Possibilidade de reações perigosas 

4. Condições a evitar 

5. Materiais incompatíveis 

6. Produtos de decomposição perigosos 

 

• SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 

Esta secção tem como principais destinatários os profissionais de saúde, de segurança no trabalho e os 

toxicologistas, isto porque nesta secção é feita uma descrição completa, mas compreensível e sucinta de 

alguns efeitos toxicológicos para a saúde, assim como dados que permitam identificar alguns efeitos 

resultantes da utilização e exposição com as substâncias e produtos. Neste sentido, a secção deve 

conter: 

 

1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 

• SECÇÃO 12: Informação ecológica 

 

Na presente secção, encontram-se descritas informações sobre e para avaliar o impacte ambiental da 

substância ou produto quando é libertado para o ambiente, o que inclui também um breve resumo com 

dados resultantes de ensaios onde devem vir indicadas as espécies, os meios, unidades, duração, etc. 

Estes dados podem ser importantes para ajudar a gerir situações como derrames, tratamento de 

resíduos, controlo de libertações e transporte…, para cada substância relevante da mistura. Devem 

apresentar-se sempre que disponíveis, informações relativas à bioacumulação, persistência e 

degradabilidade, bem como sobre produtos de transformação perigosos resultantes da degradação de 

substâncias e misturas. Assim, nesta secção devem constar informações sobre: 

 

1. Toxicidade 

2. Persistência e degradabilidade 

3. Potencial de bioacumulação 

4. Mobilidade no solo 

5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

6. Outros efeitos adversos 

  

• SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

 

Nesta secção da FDS devem estar presentes informações sobre a gestão adequada dos resíduos da 

substância ou mistura e/ou recipientes e transporte, garantindo-se que os mesmos são encaminhados 

corretamente para o seu destino final. 

 

1. Métodos de tratamento de resíduos 

 

• SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

 

A secção 14 serve para apresentar informações sobre a melhor forma de transporte e expedição das 

substâncias e misturas, tendo em conta a sua classificação. Se, por qualquer motivo, as informações não 
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estiverem disponíveis ou não forem pertinentes, deve ser mencionado o porquê, ou uma alternativa ao 

transporte desses produtos. 

 

Se for pertinente, devem ser fornecidas informações sobre a classificação do transporte para cada um 

dos regulamentos-tipo da ONU: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias 

Perigosas por Estrada (ADR), Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de 

Mercadorias Perigosas (RID), Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias 

Perigosas por Via Navegável Interior (ADN), etc. 

 Assim nesta secção tem-se: 

 

1. Número ONU 

2. Designação oficial de transporte da ONU 

3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

4. Grupo de embalagem 

5. Perigos para o ambiente 

6. Precauções especiais para o utilizador 

7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código 

IBC 

 

• SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

 

Esta secção tem o intuito de indicar outras informações regulamentares sobre a substância ou mistura 

que sejam pertinentes para o utilizador e para a sua aplicação e manuseio e que ainda não tenham sido 

indicadas na FDS. E aqui surgem tópicos como: 

 

1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

2. Avaliação da segurança química 

 

• SECÇÃO 16: Outras informações 

 

Esta é a última secção e serve para fornecer outras informações que poderão ser relevantes para a 

realização da FDS e que não tenham sido indicadas nas restantes secções. 

 

 

4.2. Regulamentação Renault 

 

Como Regulamentação interna do grupo Renault, e tendo em conta o tema deste relatório e o trabalho 

desenvolvido pelo relator enquanto estagiário como Técnico dos Produtos Químicos na Renault Cacia, 

apenas interessa referir 4 normas internas, desde logo, a norma 00 – 10-050/ -- U «Lista e modos de 

declaração de substâncias químicas proibidas ou restritas», a norma GE75-033R / A «Avaliação e 

prevenção de riscos profissionais relacionados aos agentes dos produtos químicos», a norma 

EB75.05.095 / B « Regras de armazenamento dos produtos químicos em armários» e por fim a norma 

EB75.05.094 / C «Regras de compatibilidade de armazenamento de produtos químicos». 
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Estas normas foram elaboradas pelo Grupo Renault, de modo a que todas as fábricas do grupo sigam 

um padrão no que diz respeito à utilização, manuseamento e armazenamento dos produtos químicos, 

com o objetivo de prevenir, evitar e minimizar riscos e acidentes para a saúde humana e para o 

ambiente. 

 

 

4.2.1. Norma 00 – 10-050/ -- U «Lista e modos de declaração de      

substâncias químicas proibidas ou restritas» 

 
Com esta norma, a Renault pretende cumprir o objetivo de minimizar o impacto das suas atividades e 

produtos na saúde e no ambiente. Assim, como apoiante ativo do desenvolvimento sustentável, a 

Renault tem em conta o ambiente na expansão das suas atividades no setor automóvel, com o objetivo 

de reduzir continuamente a utilização de substâncias que possam ter um impacte negativo no ambiente. 

Esta norma não tem por objetivo substituir outros documentos de qualquer natureza já existentes e não 

poderia prevalecer sobre qualquer modificação das normas. No entanto, quando a lei for menos 

restritiva do que esta norma, prevalecerá esta última. 

 

 

    4.2.1.1. Objetivos 

 

Esta norma tem como objetivos dar a conhecer ao fornecedor a lista de substâncias ou família de 

substâncias proibidas ou restritas, definir o procedimento detalhado para a “declaração obrigatória” do 

fornecedor à Renault para toda a lista de substâncias e impor ao fornecedor o conhecimento dessas 

proibições e restrições.  

 
    4.2.1.2. Campo de aplicação 

 

Esta norma é aplicável em todo o mundo, ou seja, todas as misturas químicas ou substâncias fornecidas 

à Renault ou a qualquer outra das suas subsidiárias em qualquer país devem respeitar os requisitos 

desta norma. Sendo que existem requisitos aplicáveis a determinadas misturas e substâncias, e alguns 

não aplicáveis, dependendo da situação. 

 

Os requisitos desta norma são aplicáveis a: 

 

• todas as misturas ou substâncias químicas utilizadas na assistência, manutenção e processos das 

instalações industriais da Renault (por exemplo: tintas, adesivos, selantes, etc...) para a 

fabricação de veículos. 

• todas as misturas e substâncias químicas utilizadas ou produzidas durante a operação e 

manutenção do veículo 

 

Os requisitos da norma não são aplicáveis a:  

 

• Misturas químicas ou substâncias utilizadas nos processos industriais do fornecedor Renault. 

• Artigos que devem estar em conformidade com a Norma RNES-B00027. 
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4.2.1.3. Classificação das Substâncias 

 

No que diz respeito à classificação das substâncias e ao ficheiro Excel NGO (a abordar no próximo 

capítulo), onde vêm descritos os teores das substâncias, a sua identificação é feita através do respetivo 

número CAS, número EC/EINECS/ELINCS (número da comunidade Europeia, é um número de 

classificação numérica para enzimas; cada número EC está associado a um nome para a referida enzima) 

ou número INDEX (é um número índice usado para indicar variações relativas em quantidades), 

presente na FDS de cada produto; depois de verificado este número e dependendo da sua 

concentração, as substâncias podem ser classificadas em três categorias: negras (noir), cinzentas (gris) e 

laranja (orange), conhecidas no Grupo Renault por substâncias NGO. 

 

Esta lista foi elaborada com o intuito de prever e minimizar riscos para a saúde humana e para o 

ambiente. Assim, associados a cada categoria, existem limites e proibições, como se descreve de 

seguida. 

 

• Substâncias negras/pretas 

 

Para cada uma destas substâncias existe um limite proibido, isto é: 1) Quando a percentagem de uma 

substância preta for superior ou igual ao limite proibido estipulado no ficheiro Excel, o produto químico 

que contém esta substância é proibido na Renault; 2) Para algumas substâncias, este limite proibido é 

igual a zero, o que significa que essas substâncias são proibidas, independentemente da sua 

percentagem, e a mistura que contém essas substâncias não pode ser referenciada dentro do Grupo 

Renault. 

Em caso de impossibilidade técnica de substituição, o fornecedor, os departamentos de engenharia 

envolvidos e/ou o sítio do usuário deverão alertar o quanto antes a equipa de Riscos Químicos do Grupo 

Renault para iniciar o processo de dispensa. 

 

• Substâncias cinzentas 

 

Para estas substâncias não existem tantas limitações, contudo, o seu uso está sujeito a restrições 

regulamentares ou a restrições decorrentes do próprio compromisso do Grupo Renault, segundo 

critérios pré-estabelecidos. O uso destas substâncias permanecerá excecional e deverá ser justificado 

convenientemente. 

 

• Substâncias laranjas 

 

As substâncias laranjas são substâncias que podem ser utilizadas, mas que devem ser monitoradas 

devido a possíveis restrições ou proibições futuras (médio ou longo prazo). 
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   4.2.1.4. Declaração de Substâncias 

 
No Grupo Renault, incluindo a Renault Cacia, a composição dos produtos deve vir 100% declarada. Isto 

é, não basta o técnico verificar a composição do produto antes de o homologar, o próprio fornecedor do 

produto deve garantir que nenhuma substância negra esteja presente em concentração superior ou 

igual ao limite de proibição especificado na lista, isto porque o ficheiro Excel NGO não é uma lista 

exaustiva de todas as substâncias declaráveis ou proibidas. O fornecedor também terá que verificar 

juntamente da classificação CLP se a sua substância pertence a uma Família NGO (ver figura 13): 

 

Se a substância preta tiver um limite proibido igual a zero na lista, esta substância é totalmente 

proibida. 

 

‐ Na folha 1 do ficheiro Excel NGO a “Lista NGO_BGO”, estão identificadas as substâncias por um 

Identificador (ID): número CAS e/ou CE e/ou INDEX. 

‐ Na folha 2 “Famílias_Famílias”, as famílias de substâncias são referenciadas. Assim, o Fornecedor 

deverá verificar se as substâncias contidas na composição, mas desconhecidas pelo seu ID cumprem os 

critérios de uma família. 

 

 
            Figura 13: Como pesquisar uma substância química no Standard 00-10-050. 

Fonte: Norma 00 – 10-050/ -- U «Lista e modos de declaração de substâncias químicas proibidas 

ou restritas» 
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4.2.2. Norma GE75-033R /A «Avaliação e prevenção de riscos profissionais 

relacionados com os produtos químicos» 

 
Este guia surgiu com o objetivo de melhorar a implementação, nos estabelecimentos franceses do 

Grupo Renault, das disposições regulamentares do código de trabalho relacionado com a prevenção de 

riscos resultantes da exposição a agentes químicos no local de trabalho, desde o uso de agentes 

químicos perigosos até aos agentes cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para reprodução (CMR). Esta 

norma aplica-se a todos os estabelecimentos do Grupo Renault e facilita o cumprimento das 

regulamentações europeias no que diz respeito aos produtos químicos. 

 

As atividades em causa são todas as ações ou processos em que os agentes químicos são utilizados em 

linhas de produção, mas também durante o manuseio, armazenamento, transporte, descarte e 

processamento, ou no decurso dos quais agentes são produzidos.  

 

Esta norma distingue agente químico de agente químico perigoso, definindo como agente químico 

“qualquer elemento ou composto químico, isolado ou dentro de uma preparação, tal como se apresenta 

no estado natural ou tal como é produzido, utilizado ou libertado, nomeadamente sob a forma de 

resíduos, resultantes de uma atividade profissional, produzidos intencionalmente, ou não, e se é ou não 

colocado no mercado, e como agente químico perigoso as substâncias e misturas classificadas e 

rotuladas nas seguintes categorias: explosivo, oxidante, extremamente ou facilmente inflamável, 

sensibilizante, tóxico, nocivo, corrosivo, irritante, cancerígeno, mutagénico, tóxico para a reprodução e 

perigoso para o ambiente.  

 
 

4.2.2.1. Produtos CMR de categoria 1A, 1B ou 2 de acordo com o    

regulamento CLP 

 

Os produtos ou substâncias químicas podem ser classificados em 3 categorias de produtos CMR, isto é, 

produtos de categoria 1, nos quais se incluem as seguintes categorias: produtos de categoria 1A, que 

são produtos em que existem provas obtidas com seres humanos de que são CMR, ou seja, sabe-se que 

a substância é potencialmente cancerígena para os humanos; produtos de categoria 1B, em que se 

supõe que é CMR (potencialmente cancerígena para o ser humano), tendo por base provas obtidas com 

animais; e produtos de categoria 2, que são produtos suspeitos de serem CMR (não há provas 

suficientes para os classificar em 1A ou 1B), tendo por base em provas obtidas em estudos com seres 

humanos e/ou animais. Esta classificação é feita também atendendo ao Regulamento CLP e, para isso, 

basta combinar no seu rótulo o pictograma de perigo "Tóxico" e uma ou mais das seguintes 

advertências de perigo: 

 

CMR de categorias 1A e 1B 

 

H340: Pode causar defeitos genéticos 

H350: Pode causar cancro                                                       +                     

H360: Pode prejudicar a fertilidade ou o nascituro  
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CMR de categoria 2 

 

H351: Suspeito de provocar cancro 

H341: Suspeito de provocar anomalias genéticas                     +      

H361: Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro 

 

 

Atualmente, para misturas de produtos CMR, o limite de concentração para produtos de categoria 1A e 

1B é ≥ 0,1 % (a)   e para produtos de categoria 2 o limite de concentração é ≥ 1,0% (a)(b). 

 
(a) Os limites de concentração aplicam-se a sólidos e líquidos. 
(b) Se um produto cancerígeno da categoria 2 estiver presente numa mistura com uma concentração 

superior ou igual à indicada, será fornecida, a pedido, uma ficha de dados de segurança. 

 

Para a utilização dos produtos CMR1 na Renault Cacia, tem de se fazer uma derrogação de facto a pedir 

autorização ao Grupo para poder utilizar o produto. Depois de analisada a derrogação, o Grupo autoriza 

ou não a sua utilização. 

 

A Renault compromete-se a não utilizar substâncias de categoria 1A e 1B, sendo estas normalmente 

interditas. Contudo, uma vez que estes produtos têm funções específicas, não existindo outros que os 

permitam substituir, nem sempre é possível evitar a sua utilização. Já os CMR de categoria 2 não estão 

interditos. No entanto, o seu número está limitado, devendo ser substituídos assim que possível. Posto 

isto, para o Grupo Renault, atualmente, os únicos produtos químicos CMR, excluindo os produtos de 

laboratório, são a gasolina (presença de benzeno), o monóxido de carbono, produtos fosfatados 

contendo sais de níquel, alguma cataforese e ácido bórico. Para a Renault Cacia existem também 3 

produtos CMR1.  

 

No caso da existência deste tipo de produtos nas fábricas do Grupo Renault, a sua substituição deve ser 

obrigatoriamente solicitada, proibindo-se assim a sua utilização no local de trabalho, salvo nas situações 

em que existe a impossibilidade de substituição técnica, que terá que ser devidamente justificada pelo 

empregador. 

 

Neste aspeto, o termo CMR vem das regulamentações relacionadas com a prevenção de risco químico. 

Por isso, na Renault são tidas em conta as: 

• Substâncias químicas cancerígenas, mutagénicas e reprotóxicas da categoria 1 (CMR1) definidas 

pelo Regulamento 1271/2008 (CLP); 

• Substâncias, preparações e processos CMR designados pela Diretiva 2004/37/EC que são 

transpostos pelo código do trabalho. 

 

Os processos CMR potencialmente encontrados na Renault são: 

• Trabalho envolvendo exposição a poeira de sílica cristalina respirável resultante de processos de 

fabrico (por exemplo, fabricação de moldes em uma fundição de ferro fundido); 

• Trabalho envolvendo exposição ao formaldeído (por exemplo: núcleo em uma fundição de ferro 

fundido; 

• Trabalho com exposição ao monóxido de carbono (por exemplo, fundição de ferro, combustão 

de motor térmico); 
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• Trabalho envolvendo exposição a sais de níquel (por exemplo: filtração e tratamento de lodo em 

fosfatização); 

• Trabalho com exposição ao crómio VI (ex: soldagem em linha de exaustão em aço inox); 

• Trabalho que envolva exposição a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (por exemplo: 

exposição da pele a óleos minerais que tenham sido usados anteriormente em motores de 

combustão interna para lubrificar e resfriar as partes móveis do motor); 

• Trabalho envolvendo exposição a emissões de escape de motores a diesel 

 

Nos possíveis efeitos da utilização destes produtos incluem-se: cancro, anomalias genéticas, 

perturbações da fertilidade, alergias respiratórias, modificação do funcionamento de certos órgãos ou 

até mesmo a morte por ingestão. 
 

 

      4.2.2.2. Classes de perigo para produtos químicos 

 

A avaliação de perigo consiste em determinar uma classe de perigo definida a partir das advertências de 

perigo (frases H) tal como se observa no quadro 5. A Renault definiu a sua própria metodologia baseada 

em grande parte no seu trabalho e nas recomendações do Comitê Técnico Nacional, a conselho de 

especialistas de outros grupos industriais. Foram por isso definidas 5 classes de perigo que foram 

associadas às diferentes advertências de perigo e propriedades toxicológicas. A classe de perigo D5 

corresponde aos produtos mais perigosos e a classe D1 aos menos perigosos. Estas classes podem ser 

vistas na plataforma Chemis, tal como mostra a figura 14. Nesta figura, também é possível ver a cor de 

etiquetagem, a cor de armazenamento, as palavras sinal, os pictogramas, as menções de perigo e os 

conselhos de prudência. 

Como nota, importa reter que as classes de perigo dos produtos devem continuar a ser feitas de acordo 

com a Diretiva de Produtos Perigosos (1999/45/EC) e não de acordo com o novo regulamento CLP 

(1272/2008). 

 

 
Figura 14: Etiquetagem SGH do produto Antifoam 340, onde se pode verificar a classe de perigo D3 para 

o produto (retirado do Chemis). 
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Quadro 5: Identificação dos perigos, classes de perigo. 

 D1 D2 D3 D4 D5 

Advertências 

de Perigo 

Nenhuma Irritante 

 

H315, H316, 

H319, H320, 

H335, H336 

EUH066, 

EUH206 

 

Pode ser 

prejudicial 

H303, H313, 

H333 

 

ou sem 

advertência de 

perigo H mas 

informação no 

rótulo (contém 

...) 

Nocivo 

 

H302, H312, 

H332, H304 

 

EUH202, 

EUH203, 

EUH204, 

EUH205, 

EUH208 

Tóxico, 

Sensibilizante, 

corrosivo, 

CMR2 

 

H301, H311, 

 H331,  

H317, H334, 

H314, H318, 

H371, H373, 

H341, H351, 

H361, H362 

 

EUH029, 

EUH031, 

EUH070, 

EUH071 

Muito tóxico 

CMR1 

 

H300, H310, 

H330, H370, 

H372, H340, 

H350, H360 

 

EUH032, 

EUH201, 

EUH201A, 

EUH207 

 

Tendo em observação os princípios gerais de prevenção, é aconselhável "Substituir o que é perigoso 

pelo que não é perigoso ou pelo que é menos perigoso”. Neste sentido, e com a ajuda das respetivas 

normas, a Renault Cacia e as restantes fábricas do grupo têm apostado na substituição de um produto 

químico perigoso por outro produto, ou por um processo, não perigoso, ou menos perigoso, tentando 

para isso diminuir ou até mesmo deixar de usar produtos com uma classe de perigo D4 ou D5. 

 

 

4.2.2.3. Avaliação de riscos 

 
Durante o período de estágio não foram feitas diretamente avaliações de risco sobre os produtos 

químicos. O que acontece é que quando se faz a homologação de um produto ou existem alterações na 

sua FDS, faz-se e atualiza-se a respetiva AU, que contém o tipo de informações que permitem depois 

fazer a avaliação de riscos automaticamente no Chemis, informações essas que podemos ver de seguida 

nos quadros 6 e 7 e na figura 15. 
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Figura 15: Algumas informações de carácter obrigatório para a realização das AU (retirado do Chemis). 

 

O perigo corresponde às propriedades toxicológicas de um agente químico suscetível de ter um efeito 

prejudicial para a saúde. O componente "perigo" inclui as cinco classes que foram definidas no ponto 

anterior. Uma classe de perigo é atribuída a cada produto químico inventariado e as informações 

estão disponíveis no Chemis. Quando um produto tem associada mais do que uma classe de perigo, é 

lhe atribuída a classe mais alta.  

 

Para fazer a avaliação de riscos é necessário saber qual a frequência de utilização do produto (para 

diferenciar produtos usados ocasionalmente daqueles usados continuamente). Esta frequência está 

dividida em quatro classes, como indica o quadro 6. 

 
Quadro 6: Frequências de utilização. 

Frequência F1 F2 F3 F4 

Utilização Pontual Ocasional Descontínuo Contínuo 

Dia < 30 min > 30 – 120 min 2 – 6 horas > 6 horas 

Semana < 2 horas 2 – 8 horas 1 – 3 dias > 3 dias 

Mês < 1 dia 1 – 6 dias 6 – 15 dias > 15 dias 

Ano < 15 dias 15 dias – 2 meses 2 - 5 meses > 5 meses 

 

Para a avaliação de riscos é necessário ter em conta também a quantidade de produto utilizada, pois o 

grau de risco e as suas consequências dependem da quantidade de produto em causa. 

A quantidade caracteriza-se por utilizar cinco classes baseadas no consumo diário ou mensal. 

O consumo diário deve ser utilizado para avaliar as posições onde o operador realmente manuseia 

o produto, mas esta quantidade deve ser ponderada de acordo com os parâmetros que influenciam a 

exposição, como a volatilidade dos produtos, etc. 

Por outro lado, durante outro tipo de operações, como a troca de um tambor de um produto, a 

quantidade a ser indicada é a quantidade suscetível de ser emitida ou de estar em contacto com a pele, 

mas não o volume contido. 
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Quadro 7: Quantidades de utilização. 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Quantidade Negligenciável Fraca Moderada Importante 
Muito 

importante 

Por dia 
Algumas 

gramas 

Algumas 

gramas – 3 Kg 
3 Kg – 10Kg 10 Kg – 100Kg > 100Kg 

Por mês ≤ 500 g 500g – 60 Kg 60 Kg – 200 Kg 200 Kg – 2T > 2T 

 
Como resultado da junção das frequências e quantidades de exposição surge a exposição potencial 

indicada no quadro 8. Esta exposição potencial varia proporcionalmente com a frequência e 

quantidades de exposição. Isto é, quanto maior for a quantidade e frequência de exposição, maior será 

a exposição potencial. Por conseguinte, maior será o risco e, consequentemente, o perigo de utilização 

do produto. Neste quadro, a cor verde significa uma exposição potencial menor e a vermelha uma 

exposição potencial maior.  

 

Quadro 8: Exposição potencial. 

 F1 F2 F3 F4 

Q1 Exp1 Exp1 Exp1 Exp1 

Q2 Exp2 Exp2 Exp2 Exp2 

Q3 Exp3 Exp3 Exp3 Exp4 

Q4 Exp3 Exp4 Exp4 Exp5 

Q5 Exp4 Exp5 Exp5 Exp5 

 

 

 

4.2.3. Norma EB75.05.094 /C «Regras de compatibilidade de 

armazenamento dos produtos químicos» 

 
Esta norma foi criada para definir regras no que diz respeito ao armazenamento de produtos químicos, e 

aplica-se a todas as instalações do Grupo Renault e de forma prioritária, exceto onde os requisitos 

regulamentares locais relativos ao assunto desta norma são mais restritivos. Nesse caso, os requisitos 

regulatórios locais prevalecerão. 

 

Este documento, tal como foi dito anteriormente, define as regras de compatibilidade para o 

armazenamento de produtos químicos, especificando as condições de aplicação dessas regras, as quais 

dependem do estado físico dos produtos (líquido, sólido, gasoso ou aerossol). 

Estas regras são aplicáveis de acordo com a rotulagem dos produtos e o Regulamento CE RG 1272/2008 

(CLP), na Europa, e de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado (SGH), em todo o mundo. O 

documento tem ainda em consideração o disposto na norma ISO 14001. Importa dizer que o fluxograma 

para determinar a cor de armazenamento de um produto líquido segundo as Diretivas DI 67/548/CEE 

(DSD) e DI 1999/45/CE (DPD) permanece aplicável desde que os produtos sejam rotulados de acordo 

com estas Diretrizes. Este pode ser o caso em alguns países fora da Europa. 

 

De um modo geral, existem dois princípios base de armazenamento de produtos químicos líquidos 

destinados a evitar acidentes e a poluição do solo, que são: 
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• Armazenamento de produtos em tanques de retenção independentemente das quantidades 

armazenadas); 

• Separação física rigorosa de produtos químicos de diferentes códigos de cores por retenção ou 

por área de armazenamento (apenas uma cor por retenção). 

 

Isto significa que apenas produtos químicos líquidos da mesma cor podem ser armazenados na mesma 

retenção, ou seja, uma cor é igual a uma retenção específica. 

 

 

      4.2.3.1. Características gerais de retenção 

 

As retenções utilizadas para o armazenamento de produtos químicos líquidos devem ser adequadas e 

devem ser maiores do que as dos recipientes (torneira ou bica incluída), ou seja, devem ser: 

• impermeáveis aos produtos que possam conter: devem resistir à ação física e química desses 

produtos, bem como aos choques; 

• vazias e limpas em operação normal, a estanqueidade pode ser verificada a qualquer momento; 

• suficientemente grandes, de modo a terem capacidade para o produto; 

• estáveis (em armazenamento e empilhamento) e equilibradas. 

 

Nas figuras 16 e 17 é possível ver alguns exemplos de como devem e não devem ser as retenções. 

 

 
Figura 16: Exemplo de um tanque de retenção levando em consideração a localização de uma torneira. 

Fonte: Norma EB75.05.094 /C. 
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Figura 17: Exemplos de tanques de retenção. 

Fonte: Norma EB75.05.094 /C. 

 

Contudo não basta ter as retenções com o tamanho e formato correto, é necessário ter em conta 

também o material de construção e o peso que vão suportar. Nesse sentido, a norma diz-nos que as 

retenções devem ser feitas de materiais plásticos, como polipropileno (PP), polietileno de alta 

densidade (PEAD) ou resinados (betão, metal, etc.) para ácidos e bases, bem como para produtos 

corrosivos de metais e devem ser metálicas para líquidos oxidantes e inflamáveis para limitar a 

propagação de um desastre do tipo incêndio e para zonas ATEX (atmosferas explosivas). 

 

Por vezes estas recomendações não podem ser rigorosamente cumpridas e, por conseguinte, deve ser 

feita uma análise para determinar o material mais adequado. 

Por exemplo, o ácido nítrico concentrado é tanto oxidante quanto ácido. Uma retenção de plástico é 

preferível porque a probabilidade de um derramamento ou vazamento acidental é considerada maior 

do que a probabilidade de ocorrer um incêndio. 

Por isso, privilegia-se o risco "corrosivo" em detrimento do risco de incêndio. O produto será então 

armazenado em uma retenção de material plástico. Exemplos conhecidos são: 

 

- Ácido acético: H226 e pH≤4 inflamável 

- Ácido nítrico: oxidante H272 e pH≤4 

- Ácido perclórico: oxidante H271 e pH≤4 

- Ácido crómico: oxidante H271 e pH≤4 

 

Já para armazenamentos em zonas ATEX, os produtos devem ser limitados ao mínimo, principalmente 

se estiverem em causa produtos inflamáveis e combustíveis. 
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No que diz respeito ao cálculo do volume de retenção, deve considerar-se que, se pelo menos um dos 

recipientes de retenção tiver um volume superior a 250 L, o volume de retenção deve ser pelo menos 

igual ao maior dos dois valores seguintes: 100% da capacidade do maior container ou 50% da 

capacidade total do container.  

Contudo, se todos os recipientes do confinamento tiverem volume menor ou igual a 250 L, deve-se levar 

em consideração a inflamabilidade dos produtos e a capacidade total dos recipientes do confinamento 

(soma das capacidades unitárias dos recipientes = volume máximo armazenado). 

 

Para líquidos inflamáveis (líquidos com o pictograma SGH02), aplicam-se as regras seguintes: se a 

capacidade total dos recipientes na retenção for inferior a 800 L, o volume da retenção deve ser pelo 

menos igual à capacidade total dos recipientes na retenção; se a capacidade total dos recipientes na 

retenção estiver entre 800 e 1600 L, inclusive, o volume da retenção deve ser pelo menos igual a 800 L; 

se a capacidade total dos recipientes na retenção for superior a 1600 L, o volume da retenção deve ser 

pelo menos igual a 50% da capacidade total dos recipientes na retenção. 

 

Para produtos não inflamáveis, se a capacidade total dos recipientes na retenção for inferior a 800 L, o 

volume da retenção deve ser pelo menos igual à capacidade total dos recipientes na retenção; 

se a capacidade total dos recipientes na retenção estiver entre 800 e 4000 L, inclusive, o volume da 

retenção deve ser pelo menos igual a 800 L; se a capacidade total dos recipientes na retenção for 

superior a 4000 L, o volume da retenção deve ser pelo menos igual a 20% da capacidade total dos 

recipientes na retenção. 

 

O armazenamento de produtos químicos pelo Grupo Renault, incluindo a Renault Cacia, também é feito 

através de um código de cores, de modo a facilitar e a compreender o modo de funcionamento do 

armazenamento dos produtos. As famílias de produtos químicos líquidos também foram associadas a 

um código de cores que está relacionado com os seus pictogramas e principais perigos. Estas cores de 

armazenamento também estão no Chemis (figura 14) e em cada uma das fichas ambientais de 

segurança (FAS) dos produtos, como se apresenta na imagem seguinte (figura 18). 
 

 

 
Figura 18: Secção da FAS do produto CUT MAX BR 17, que indica a cor amarela como cor de 

armazenamento. 

Fonte: Norma EB75.05.094 /C. 
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Aquando do armazenamento dos produtos, é necessário ter em atenção o código de cores de cada um, 

porque existem cores que não são compatíveis. Por exemplo, os produtos químicos líquidos com código 

vermelho e azul são extremamente incompatíveis, podendo haver um enorme risco de reação 

exotérmica, incêndio ou explosão, em caso de derrame, vazamento e mistura. Por conseguinte, estes 

produtos não devem ficar armazenados próximos uns dos outros, devendo, para o efeito, ser respeitada 

uma distância mínima de 5 metros e as suas áreas de retenção não devem ser contíguas nem 

sobrepostas. Os produtos roxos, como são muito suscetíveis de emitir vapores tóxicos em caso de 

incêndio, também não devem ficar próximos dos produtos codificados como amarelos. Já os produtos 

inflamáveis, não é conveniente que sejam armazenados perto de fontes de ignição, pontos quentes, 

fontes de faíscas ou até mesmo caixas elétricas. 

 

No que aos produtos sólidos diz respeito, estes também têm um código de cores idêntico aos produtos 

líquidos e aparecem também identificados de modo igual no Chemis. No entanto, para um sólido, que, 

por definição não tem pH, a cor vermelha ou azul é determinada com base no pH do sólido colocado em 

solução. O armazenamento de produtos químicos sólidos também segue duas regras base de 

armazenamento, que passam por armazenar produtos sem retenção e separação única de produtos 

codificados com a cor vermelha e azul. Embora os produtos químicos sólidos não sejam obrigados a 

estar em cima de retenções, deve ser fácil identificar qual o seu zoneamento e quais os seus principais 

perigos, de modo a prevenir e minimizar os riscos a eles associados. 

 

Quanto aos aerossóis, devem ser armazenados numa área fechada (armário ou gaveta de metal) e 

colocados na posição vertical, para garantir o seu bom funcionamento e eficiência. 

 

As garrafas de gás, quando compradas, devem vir devidamente compartimentadas e devem ser 

armazenadas fora do alcance dos seguintes produtos (aproximadamente 10 metros): líquidos de 

armazenamento de cor amarela; e materiais combustíveis (madeira, papel, produtos de embalagem, 

etc). 

Para evitar o risco de queda, os cilindros de gás devem ser fixados a dois terços da sua altura ou 

imobilizados com um sistema específico para esse fim. 

O gás pode ser armazenado dentro ou fora dos edifícios. Caso seja armazenado no exterior, deve ficar 

protegido do sol.  

 

Como forma de resumo desta norma, apresenta-se a figura 19, que indica o código de cores associado 

aos diversos produtos e ao seu armazenamento, tendo em consideração os pictogramas, as 

advertências de perigo e as advertências adicionais de perigo que vêm indicadas no rótulo dos produtos. 

Assim, um produto para ter atribuída determinada cor, tem de apresentar os pictogramas e as 

respetivas advertências de perigo associadas, só os pictogramas, só as advertências de perigo ou ainda 

as advertências adicionais de perigo indicadas. 
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Figura 19: Código de cores associado ao armazenamento dos produtos químicos. 

Fonte: NormaEB75.05.094 /C. 

 

 

 

 

 

Pictograma SGH01 ou SGH 03 

                  ou 

Advertências H205, H230, H231 

                  ou 

Advertências adicionais EUH006, 

EUH019 

 

pH ≤ 4 

pH ≥ 10 

Pictograma SGH02 

                  ou 

      Advertência H227 

                  ou 

O produto é combustível (exemplos: 

óleos minerais integrais, diesel, óleo 

combustível pesado) 

 

Pictogramas SGH05, SGH06, SGH07, 

SGH08, SGH09 

ou 

Advertências H303, H313, H316, 

H320, H333, H362, H401, H402, 

H412, H413 

ou 

Advertências adicionais EUH031, 

EUH032 
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4.2.4. Norma EB75.05.095 /B «Regras de armazenamento de produtos  

químicos em armários» 

 

Esta norma, tal como a anterior, e tendo por base os mesmos princípios e critérios, foi criada com o 

intuito de definir as regras relativas ao armazenamento de produtos químicos em armários, 

dependendo do estado físico dos produtos (líquido, sólido, gasoso ou aerossol), por meio de 

fluxogramas em particular, bem como as restantes regras aplicáveis ao armazenamento de produtos 

químicos. Os requisitos desta norma aplicam-se a todas as instalações do Grupo Renault e de forma 

prioritária, exceto onde os requisitos regulamentares locais relativos ao assunto desta norma são mais 

restritivos. Nesse caso, os requisitos regulatórios locais prevalecerão. 

 
No essencial, a norma EB75.05.095 define as regras orientadoras do armazenamento de produtos 

químicos num armário. Assim, consoante a natureza dos produtos químicos, devem ser seguidas as 

regras seguintes. 

 

Produtos químicos líquidos: 

• devem ser armazenados em recipientes herméticos; 

• a sua retenção deve ser capaz de capturar a capacidade dos produtos químicos ali armazenados; 

• a sua retenção deve ser construída com materiais adequados aos produtos químicos que 

contém; 

• a sua retenção deve estar vazia e ser mantida limpa; 

• a sua retenção deve ser sólida e bem equilibrada; 

• deve haver separação física rigorosa de produtos químicos, com código de cores conforme a 

norma EB75.05.094; 

• deve-se sempre observar a marcação de identificação e retenção, incluindo código de cores e 

capacidade de armazenamento. 

 

Produtos químicos sólidos: 

• devem ser armazenados sem retenção (sujeitos a avaliação de riscos); 

• devem ter em consideração a separação física entre os produtos químicos com código de cor 

vermelha e código de cor azul. 

 

Aerossóis: 

• devem ser armazenados numa área fechada, como um armário (onde outros produtos químicos 

não aerossóis também podem ser armazenados), sujeito à compatibilidade química. 

 
Esta norma, além das regras anteriores, define ainda outras regras a cumprir, nomeadamente: 

• É proibido armazenar qualquer coisa, além de produtos químicos e sua retenção em um armário 

de produtos químicos. 

• A lista de produtos químicos armazenados num armário, com as cores de armazenamento 

associadas para líquidos, deve estar disponível no armário ou nas proximidades. 

•  Os recipientes de produtos abertos devem ser armazenados corretamente tapados, para evitar a 

libertação de vapores. 
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• Os armários de armazenamento devem ser mantidos fechados (não é necessário trancar com 

chave). Aconselha-se o uso de portas automáticas para evitar que as mesmas fiquem abertas. 

• Produtos químicos com código de cor castanha devem ser armazenados no seu próprio armário, 

não sendo permitido qualquer produto de outra cor.  

• A ordem das diferentes áreas codificadas por cores nas prateleiras é deixada ao critério de uma 

pessoa competente, sujeita à documentação de uma avaliação de risco adequada e suficiente. 

• As áreas azul e vermelha devem estar localizadas na mesma prateleira para evitar vazamentos 

cruzados, portanto devem ser armazenadas separadamente (azul em azul, vermelho em 

vermelho). 

• A retenção incorporada secundária deve permanecer sempre vazia. 

• É proibido retirar as prateleiras embutidas que servem de retenção. 

• As quantidades e volumes dos produtos químicos armazenados numa cabine devem estar de 

acordo com a limitação precisa da cabine. 

 

 

      4.2.4.1. Caso de armários contendo produtos químicos não inflamáveis 

 

No caso de armários para produtos químicos não inflamáveis, a norma diz que estes devem ser de 

metal, permanecer fechados, de preferência com um sistema automático de fecho para prevenir que as 

portas fiquem abertas, e que possuam prateleiras que possam ou não ser removíveis como se ilustra na 

figura seguinte: 

 

- Prateleiras com função de retenção integrada principal [a] 

- Retenções secundárias removíveis [b] 

- Uma retenção interna geral (chamada de "sump") [c] 

 

 
Figura 20: Exemplo de construção de um armário de produtos químicos não inflamáveis. 

Fonte:  Norma EB75.05.095. 

 

 

 

Prateleiras com função de retenção integrada 

principal [a] 

 

Retenções secundárias removíveis [b] 

 

Uma retenção interna geral (chamada de 

"sump") [c] 
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Para armários deste tipo, a norma ainda define que é proibido retirar as prateleiras embutidas que 

servem de retenção, que é proibido armazenar produtos químicos no retentor embutido do gabinete 

(sump), a menos que a conclusão documentada de uma avaliação de risco adequada e suficiente 

permita que a contenção do gabinete embutido seja considerada um local para armazenar produtos 

químicos. Em qualquer caso, é proibido usar a retenção embutida para armazenar outros objetos ou 

materiais. Por fim, a norma refere que o armário deve ser instalado num espaço de armazenamento não 

confinado, devidamente ventilado, etiquetado e sinalizado na sua parte exterior, indicando que 

armazena produtos químicos e qual a sua perigosidade, assim como uma listagem com o nome, 

quantidade e códigos identificativos de cada produto nele armazenado. 

Relativamente à parte interna do armário, as retenções devem ser capacitárias, isto é, devem reter 

100% do volume dos produtos que contêm, e devem indicar a sua capacidade e cor de armazenamento. 

Os produtos devem ser colocados de baixo para cima e cada cor deve estar associada à sua retenção. Os 

produtos identificados com as cores vermelha e azul devem estar na mesma estante, mas separados e 

numa retenção de plástico. Já os castanhos devem estar sempre sozinhos e com retenções secas e 

limpas. 

 

 

      4.2.4.2. Caso de armários contendo produtos químicos inflamáveis 

 

Nestes armários, a norma diz-nos que é importante separar os produtos químicos inflamáveis de outras 

substâncias perigosas e que os armários devem ser metálicos e à prova de fogo por 30 minutos. Por este 

motivo, antes do armazenamento deve ser realizada uma avaliação de riscos de incêndio, devendo 

também ser observadas as seguintes regras: 

 

• Todos os sistemas elétricos devem ser intrinsecamente seguros; deve ser respeitada uma 

distância de pelo menos 5 metros dos armários ou caixas elétricas; 

• Todas as outras fontes de ignição devem ser eliminadas; por regra, deve ser respeitada uma 

distância de pelo menos 10 m das fontes de ignição; 

• Todos os materiais combustíveis armazenados devem ser retirados da área (paletes de madeira, 

caixas, papéis, etc.); 

• O espaço de armazenamento deve ser não confinado e devidamente ventilado;  

• Equipamentos adequados de combate a incêndio e intervenção devem estar próximos (1 

extintor de pó ABC 6 kg, ou 1 extintor de água + aditivo AB 6 kg); 

• Deve haver equipamento adequado para proteção contra vazamentos e derramamentos (1 saco 

de 25 kg de serragem ignífuga); 

• Sinalização de segurança adequada (aviso: líquido inflamável; proibição: fumar/ponto quente); 

• Se houver área de tráfego próximo, providenciar materialização no solo e barreiras físicas. 

 
Tal como no caso anterior, estes armários também devem ficar sempre fechados, de preferência com 

portas automáticas, e devem possuir prateleiras removíveis, como mostra a figura 21. 

- Prateleiras com função de retenção integrada principal [a] 

- Retenções secundárias removíveis [b] 

- Uma retenção interna geral (chamada de "sump") [c] 
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Figura 21: Exemplo de construção de um armário de produtos químicos inflamáveis. 

Fonte:  Norma EB75.05.095. 

 

 

Nesta situação, as proibições indicadas na norma são as mesmas que se aplicam a produtos não 

inflamáveis e referidas anteriormente. 

Contudo, enquanto para os produtos não inflamáveis não era necessária ventilação do armário, para os 

produtos inflamáveis esta ventilação é obrigatória. Como ventilação entende-se a extração mecânica ou 

a ventilação natural com abertura superior ou inferior de modo a criar um fluxo de ar. 

 
Nestes armários, a norma também diz que é obrigatório haver um aterramento elétrico (“fio terra”), de 

modo a evitar a ocorrência de descargas elétricas, que poderão originar explosões, requisito que 

também não se aplica aos armários de produtos não inflamáveis. 

 
A parte exterior do armário, à semelhança dos produtos não inflamáveis, deve também estar 

devidamente rotulada e sinalizada com etiquetas e marcações específicas que indicam armazenamento 

de produtos químicos, a sua perigosidade, a informação relativa à proibição de fumar, hot spot, chama 

aberta …, tal como indica a figura 22, e ter uma lista com o nome de todos os produtos nele contidos, 

com a respetiva quantidade, cor de armazenamento, códigos Mabec e REN ou NCM e o número da 

autorização de utilização. Na parte interna, os produtos devem ser colocados de baixo para cima, em 

que cada cor corresponde a uma retenção. Nestes armários devem ser unicamente colocados produtos 

de cor amarela com um volume máximo de 50L. 

 

 

 

 

Prateleiras com função de retenção 

integrada principal [a] 

Retenções secundárias removíveis [b] 

Uma retenção interna geral (chamada 

de "sump") [c] 
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Figura 22: Exemplo de etiquetas e avisos que devem estar no armário de produtos químicos inflamáveis. 

Fonte: Norma EB75.05.095. 

 
 

5. Programas informáticos aplicados à gestão de produtos 

químicos 

 

Neste capítulo, serão apresentados os programas informáticos utilizados pela Renault Cacia e Grupo 

Renault para a gestão e organização dos produtos químicos.  Segundo a experiência adquirida durante o 

estágio, estes programas revelaram ser uma mais valia, pois permitem ter toda a informação sobre os 

produtos devidamente compilada, separada e organizada, facilitando a sua leitura e compreensão. 

 

 

  5.1. Microsoft Excel 
 

   5.1.1. Ficheiro Excel “Produtos em Utilização”  

 

Esta é uma folha de cálculo Excel que se encontra em constante atualização, muito completa, com 245 

produtos, e que tem como nome “Inventário PQ_Cacia”. É de uma grande importância, porque tem 

listados todos os produtos que estão a ser utilizados pela Renault Cacia e os que estão a aguardar 

validação para poderem ser utilizados. Algumas das informações que contém são: 

 

• Nº – Número da ordem pela qual o produto é colocado no ficheiro Excel; 

• Nº Chemis – REN, NCM ou PRV + um nº (Ex: Ren 15432); o código REN (Renault) significa que o 

produto entra em contacto direto com a peça; NCM (Non Coeur Metier) significa que o produto  
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não contacta com a peça; e PRV (Provisoire) é atribuído a um produto que ainda não esteja 

homologado, mas que é necessário usar com urgência. 

• Tipo – Identificação do tipo de produto e sua função (por exemplo, óleo de ensaio, óleo de corte, 

lubrificante, laboratório, tratamento de água, cola, aerossol); 

• Nome/Designação do produto; 

• Fornecedor; 

• Mabec – trata-se de um código de identificação dos produtos; cada produto tem o seu código, 

que serve para procurar e identificar os produtos nas diversas plataformas e programas (por 

exemplo: R100873539); 

• Nº AU/FAS – Nº da autorização de utilização do produto dado pelo Chemis; 

• Data da validação da AU; 

• NGO – código que indica se o produto tem substâncias NGO, isto é, pretas, cinzentas ou laranja, 

sendo que estas cores estão associadas à sua perigosidade; 

• Data FDS no Chemis – corresponde à data da FDS do produto que está no Chemis; 

• Conformidade da FDS no Chemis – indica se a FDS está em conformidade, ou não, se é a mais 

recente e se está em língua Portuguesa; 

• Cor de Armazenamento do produto – indica a cor associada a cada produto, tendo em conta a 

sua classificação e perigosidade; 

• Centros de Custo (CC) – são os diversos locais, divisões ou zonas da fábrica, que estão 

identificados por a números, e o seu respetivo nome (pode ser o nome da peça produzida 

naquela zona, o nome do departamento, etc.). 

 

Existem ainda outros parâmetros, mas menos utilizados e sem relevância para o presente relatório. 
 

 

    5.1.2. Ficheiro Excel “Produtos Anulados” 

 

Neste ficheiro Excel estão todos os produtos que já foram utilizados pela Renault Cacia, mas que estão 

agora anulados por diversos motivos, nomeadamente devido à presença de substâncias interditas no 

Grupo Renault, a uma alteração de composição, por serem mais caros quando comparados com outros 

produtos mais baratos mas de igual função, por já não servirem para o efeito desejado, etc. 

 

Este ficheiro contém informações como: 

 

• Nº de ordem pelo qual o produto é colocado no inventário dos produtos em utilização; 

• Nº Chemis; 

• Tipo de produto; 

• Nome do produto; 

• Mabec; 

• Fornecedor; 

• Data de anulação. 
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    5.1.3. Ficheiro Excel “NGO”  

 

Este ficheiro foi referenciado no capítulo anterior do presente relatório, uma vez que faz parte da norma 

00 – 10-050/ -- U da Renault, e contém uma lista das cerca de 2800 substâncias interditas, que se 

identificam essencialmente através do nº CAS (Chemical Abstracts Service) que está presente na Secção 

3 das FDS dos produtos. 

 

Este ficheiro Excel é constituído por duas folhas: a folha 1, que apresenta a Lista de Substâncias NGO e a 

folha 2 que apresenta a Lista de Famílias. 

 

Para cada substância NGO existem 12 informações, nomeadamente: 

• Nº da linha ou família – pode ser representado por um número ou por uma letra, neste caso F 

mais um número (EX: F34); 

• Nº CAS – o número CAS é uma codificação internacional que identifica a substância com precisão 

e rigor; 

• N°EC/EINECS/ELINCS – o número CE (número da Comunidade Europeia) ou número EINECS 

(Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes no Mercado) ou número ELINCS (Lista 

Europeia de Substâncias Químicas Notificadas); 

• N°Index – Este número XXX-XXX-XX-X é atribuído a uma substância perigosa de acordo com o 

anexo VI (classificação harmonizada) do regulamento CLP N°1272/2008/EC (Classificação, 

Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas); 

• Nome químico; 

• Cor – negra, cinzenta ou laranja; 

• Limite de proibição (%) – a substância com limite de proibição é proibida se a sua percentagem 

for igual ou superior ao limite de proibição; 

• Limite de Declaração (%); 

• Derrogação regulamentar / Área de restrição ou proibição / Comentários; 

• Restrição voluntária da Renault ou outra proibição/restrição; 

• Limites específicos associados à proibição/restrição; 

• Atualização – associada a letras. 

 

 

   5.1.4. Ficheiro Excel “Centros de Custo” 

 

Neste ficheiro Excel estão presentes todos os CC da fábrica. Cada CC tem associado um número que 

corresponde a uma designação, que está incluída num determinado perímetro da fábrica, onde se inclui 

um departamento, o qual por sua vez inclui um ateliê. Cada perímetro pode incluir vários 

departamentos e estes podem incluir vários ateliês (Ex: 3111 – Árv. Prim. JRQ / JR4). 
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  5.2. Chemis 

 

Esta plataforma é a mais importante no que diz respeito à gestão de produtos químicos utilizados no 

Grupo Renault. Trata-se de uma plataforma que permite ver toda a informação sobre qualquer produto 

químico, contendo também documentação relevante sobre os mesmos e sobre os processos de 

homologação. É através do Chemis que se faz a homologação, verificação e pesquisa dos produtos. A 

figuras 23 ilustra a página de entrada na plataforma Chemis. 

 

 
Figura 23: Página inicial do Chemis (retirado do Chemis). 

 

 
 

 
  
 Figura 24: Página dos produtos químicos do Chemis (retirado do Chemis). 
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Na figura 24 pode-se ver a página do Chemis mais utilizada pelo TPC (Técnico dos Produtos Químicos). 

Esta página encontra-se dividida em vários setores, que permitem a realização de diversas tarefas. O 

primeiro ícone do lado esquerdo (Administração) é de grande importância, por permitir atualizar a 

arborescência (local onde estão indicados os centros de custo).  

Igualmente importante é o ícone dos Produtos e das Autorizações de utilização, onde se pode ver qual o 

nome do produto, o seu Mabec, o nº Chemis, as FDS e a sua data, os fornecedores, as datas de 

aprovação do produto, os comentários dos validadores, etc. 

 

Tem-se ainda o ícone das Fichas, onde se emitem as FAS, e outros que permitem ver como está o 

processo de validação dos produtos que estão a ser homologados, bem como das autorizações de 

utilização. 

 
 

  5.3. DPG (Demande Prise en Gestion) 

 
Esta é uma plataforma que serve essencialmente para fazer encomendas e pedidos de produtos que 

ainda não estejam homologados na Renault Cacia, bem como a validação dos pedidos. Para tal, depois 

de colocadas as credenciais de entrada, é necessário selecionar a unidade do Grupo Renault onde se 

está a realizar a tarefa, neste caso Portugal e Cacia. Assim, o utilizador do produto entra na plataforma, 

faz o pedido preenchendo o formulário, e, uma vez concluída a associação de um código Mabec ao 

produto, o TPC procede à sua validação. Neste caso, a Técnica Especialista dos produtos químicos da 

Península Ibérica tem a responsabilidade de associar o código Mabec ao produto e de transmitir essa 

informação ao TPC da Renault Cacia. Nas figuras seguintes pode observar-se o aspeto da página de 

entrada e da primeira página da plataforma DPG. 

 

 
Figura 25: Página de entrada no DPG (retirado do DPG). 

 

 
Figura 26: Primeira página do DPG onde se verificam os pedidos (retirado do DPG). 
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Tal como mostra a figura 26, o DPG é constituído por 4 funcionalidades: “Meu carrinho” que é a mais 

utilizada e onde se podem ver as importações, os pedidos em curso, os pedidos terminados, os pedidos 

a validar e os pedidos validados, sendo que no âmbito dos pedidos é possível ver informações como o nº 

do pedido, o código Mabec, a referência do fabricante, o estado do pedido o emissor, etc,. Tal como 

indica a figura 27. 

 

 
Figura 27: Alguma da informação fornecida pelo DPG acerca dos pedidos (retirado do DPG). 

 

Ainda no que diz respeito aos pedidos a validar, estes apresentam alguma informação sobre o emissor 

do pedido, os detalhes do pedido e algumas informações sobre o produto. 

 

Como outras funcionalidades do DPG, têm-se a adição dos pedidos e a pesquisa e a exportação dos 

pedidos. Contudo, é importante realçar que no âmbito deste estágio curricular fez-se somente uso da 

funcionalidade do carrinho que engloba os pedidos a validar e os validados, sendo que os restantes não 

foram utilizados. 
 

 

  5.4. Frontal MAP (Maintenance Access Portal) 

 
O MAP (figura 28) é um programa informático que permite aceder a informação sobre a disponibilidade 

e condição de utilização dos produtos químicos.  
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Figura 28: Página de entrada no Frontal MAP (retirado do Frontal Map). 

 

 

Assim, e seguindo o trabalho realizado na Renault Cacia, para se verificar o estado de um produto ou 

artigo na página de pesquisa do Frontal MAP (figura 29), insere-se o código Mabec do produto no 

campo “Código do Artigo” e aparece a informação sobre a condição de utilização na fábrica. Como 

resultado desta pesquisa, é ainda possível obter informações relacionadas com a manutenção do artigo, 

sobre o stock, a logística e o fornecedor do produto tal como mostra a figura 30. 

 

 

 
Figura 1: Pesquisa de artigos no Frontal MAP (retirado do Frontal Map). 

 

 
Figura 29: Pesquisa de artigos no Frontal Map (retirado do Frotal Map). 
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Figura 30: Informações gerais sobre o artigo Tambor 20 Lts Optigear 320 Optimol (retirado do Frontal 

Map). 

 

 

Por fim, para terminar este capítulo, e não sendo nenhum programa informático, importa salientar que 

existe ainda uma pasta na Base de Dados da Renault Cacia com o nome de CAC_Prod.Químicos, que 

inclui 7 outras pastas, com as designações e conteúdos que se apresentam de seguida.  Cada uma destas 

pastas inclui a FDS de cada produto e ainda a Ficha técnica do produto, que inclui o nome, referência, 

marca, número CAS, fórmula e peso molecular, regras de higiene e segurança aplicáveis no seu 

manuseamento, e ainda as suas características técnicas, a sua aplicação e armazenamento, bem como 

qualquer outra informação que se ache pertinente e adequada para a situação em causa. 

 

• PQ_Anulados – produtos que já não estão em utilização na Renault Cacia; 

• PQ_Derrogação – produtos que normalmente são interditos, mas que têm autorização especial 

da Central para serem utilizados; 

• PQ_Em análise – produtos que estão a ser homologados e a aguardar validação; 

• PQ_Em Ensaio – produtos que estão em ensaios para saber se servem para determinada função; 

• PQ_ Em Utilização – produtos que foram validados e estão a ser utilizados pela Renault Cacia; 

• PQ_ Machines 3D – produtos utilizados nas máquinas 3D. 

• PQ_Recusados – produtos que, por qualquer motivo, foram recusados pela fábrica. 
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6. Missão do Técnico de Produtos Químicos e Processo de 

Homologação  

 

  6.1. Missão e funções do Técnico de Produtos Químicos 

 

Como introdução ao processo de homologação de produtos químicos, importa dizer que o estágio na 

Renault Cacia se focou essencialmente na função de Técnico de Produtos Químicos, a quem compete a 

execução das funções seguintes: 

 

• Garantir a gestão dos produtos químicos para controlar o risco e verificar a boa aplicação das 

políticas e standards do grupo; 

• Facilitar a gestão dos produtos químicos utilizados na fábrica; 

• Criar e/ou atualizar o procedimento local para a introdução e gestão de produtos químicos; 

• Recusar o tratamento de pedidos que não cumpram os requisitos regulamentares ou 

padrões corporativos (FDS, CMR, normas e regulamentos); 

• Manter os stocks de produtos químicos em teste e em uso permanente; 

• Ter atualizados os diversos inventários dos produtos químicos; 

• Pilotar o processo de AU’s com os diversos atores de prevenção; 

• Assegurar a coordenação entre os departamentos envolvidos no uso de produtos químicos; 

• Garantir ações de “consciencialização sobre riscos químicos” com os trabalhadores; 

• Garantir a qualidade e confiabilidade das informações sobre os riscos associados ao uso de 

Produtos, gerir o processo de autorização de uso com os atores da prevenção do risco químico 

(condições de trabalho, médico e ambiente); 

• Garantir a disponibilidade de "Avisos do usuário do ambiente"; 

• Realizar auditorias de campo; 

• Evitar a multiplicação anárquica de produtos com a introdução de novos produtos 

que não tragam nenhum progresso técnico em relação aos produtos já conhecidos; 

• Tomar cuidado para não introduzir novos produtos que contenham substâncias perigosas; 

• Assegurar a coordenação entre os departamentos envolvidos (Compras, Manutenção, etc.), 

trabalhando na substituição dos produtos mais perigosos. 
 

 

  6.2. Processo de Homologação de Produtos Químicos 

 
O processo de homologação de produtos químicos depende de um fluxo de aprovação onde estão 

envolvidas quatro entidades (o TPC, que é o validador final do produto e quem lança o fluxo de 

aprovação, a médica da Renault Cacia, a responsável pelo ambiente da fábrica e a técnica das condições 

de trabalho (CDT)), para se garantir que aprovação de um determinado produto se processa respeitando 

os requisitos previstos pela entidade de trabalho e a sua regulamentação. Deste modo, segue-se um 

protocolo onde é possível garantir a segurança de todas as entidades envolvidas no processo e garantir 

que tudo é feito em conformidade com a legislação. Na Renault Cacia, a homologação é apenas feita 

para novos produtos que ainda não estejam em utilização na fábrica e segue um procedimento 

constituído por 8 passos, que serão explicados de seguida. 
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1.º Passo 

Este primeiro passo destina-se a verificar a necessidade de um novo produto químico para determinado 

fim e do lançamento do pedido desse produto no DPG. Nesse pedido têm de constar diversas 

informações, como o nome do utilizador, o seu endereço de correio eletrónico, o número do pedido, a 

data, o centro de custo a que será associado, o nome do artigo, etc. 

Juntamente com o pedido, e também nesta plataforma DPG, devem estar sempre dois documentos, que 

podem ser a ficha técnica do produto, a FDS do produto, a proposta do fornecedor, ou o catálogo de 

encomenda. Estes ficheiros são necessários para dar seguimento ao processo e avançar para o segundo 

passo. 

 

2.º Passo 

Este passo apenas se faz se um dos documentos adicionados ao pedido no DPG não for a FDS do 

produto, pois esta é obrigatória para o processo de homologação e baseia-se essencialmente no pedido 

deste documento ao fornecedor, portanto nem sempre é necessário fazê-lo. A FDS é importante porque 

contém os n.º CAS e através deles pode-se verificar se o produto tem substâncias interditas, a sua 

perigosidade, a sua composição, etc. 

 

3.º Passo 

Neste passo interessa verificar se o pedido tem condições para ser validado. Ou seja, o TPC tem de 

verificar se o produto químico que o utilizador está a pedir não tem substâncias interditas, as chamadas 

substâncias NGO. Para isso, acede-se à secção 3 da FDS do produto para identificar o número CAS, caso 

haja, ou até mesmo o número CE, ou o número INDEX (sempre que possível deve-se utilizar o número 

CAS).  Com este número, juntamente com o ficheiro Excel das substâncias NGO, verifica-se se existem 

substâncias interditas (negras) e qual a sua percentagem e cor. Dependendo da informação recolhida, 

valida-se ou não o produto. Isto é, se existirem substâncias negras, ou a sua percentagem for superior à 

indicada no ficheiro Excel, o produto não é validado; caso o produto seja laranja ou apresente uma 

percentagem inferior ao estipulado, valida-se o pedido.  

 

4.º Passo 

Este passo compreende a validação do pedido tendo em conta os resultados do passo anterior. 

 

5.º Passo 

Este passo consiste em contactar o fornecedor, por correio eletrónico, através do qual o TPC envia um 

texto base pré-definido, onde é indicado o nome do produto químico, e ao qual se anexam quatro 

documentos (2 ficheiros em formato pdf e 2 ficheiros Excel), que consistem numa norma, num acordo, 

numa folha de cálculo contendo as substâncias NGO e num outro contendo tabelas a preencher tendo 

em conta os restantes documentos. Depois de preenchido, o fornecedor encaminha este último ficheiro 

para o Chefe do Departamento de Higiene Industrial do Grupo Renault, a quem compete validar e 

informar o TPC da Península Ibérica para dar seguimento ao processo com o passo 6. 
 

6.º Passo 

Depois do TPC da Península Ibérica receber a notificação, procede-se à abertura do dossiê sobre o 

produto químico na plataforma Chemis, onde se coloca a FDS e se associa um código REN ou NCM ao 

produto. Posteriormente, o TPC da Península Ibérica informa o TPC da fábrica do Grupo, neste caso o 

TPC da Renault Cacia, para dar seguimento ao processo e fazer a AU do produto no Chemis. Nesta fase, 
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inserem-se na plataforma informações essenciais sobre o produto, como o centro de custo onde vai ser 

utilizado, as quantidades e frequência de exposição, etc., como se pode ver no exemplo da figura 31. 

 

 
 

 

 

Após a execução desta tarefa, o TPC cria um workflow com as restantes entidades validadoras do 

produto químico, o médico da Renault Cacia, o responsável de ambiente e segurança e o responsável 

pela condição de trabalho, para que façam as observações que entenderem como as mais indicadas 

para aquele produto. Este procedimento é executado para todos os produtos que tenham de ser 

homologados. O tipo de comentários, observações e conselhos pode ser visto nas imagens que se 

seguem.  

 

Assim, na aba ‘’Médico’’ (Figura 32), a entidade responsável deve indicar se o uso do produto requer 

algum tipo de supervisão médica especial, registar os perigos profissionais relacionados com o produto, 

indicar os riscos associados, informar sobre as precauções a ter durante a utilização do produto, 

especificar as instruções de primeiros socorros, e, se necessário, fazer um acompanhamento do 

utilizador do produto para se certificar que está tudo bem.  

 

Figura 31: Informações gerais de uma Autorização de Utilização (retirado do Chemis). 
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Por sua vez, na aba ‘’Ambiente’’ (figura 33), a entidade responsável pelo ambiente deve definir a gestão 

de resíduos do produto no local de utilização. Por conseguinte, tem que se documentar as instruções 

ambientais relacionadas com o seu uso, identificar os impactes na água, ar e solo, indicar a quantidade 

máxima de utilização tendo em consideração a normativa vigente, dar indicações em caso de acidente e 

derrame e, por fim, dar a conhecer o seu consentimento sobre o uso do produto. 

 

 

Figura 33: Exemplo das informações referentes à entidade de ambiente de uma Autorização de 

Utilização (retirado do Chemis). 

 

 

 

Figura 32: Exemplo das informações referentes à entidade médica de uma Autorização de Utilização 

(retirado do Chemis). 
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Ainda nesta fase, a CDT, pessoa encarregue das condições de trabalho, higiene e segurança, etc., deve 

aportar as suas competências como perito na prevenção de riscos químicos. Por conseguinte, deve 

indicar os equipamentos de proteção individual a utilizar, tendo em conta o risco indicado pelo 

departamento médico, documentar as condições de armazenamento do produto, tendo em 

consideração as regras de compatibilidade e as exigências ambientais, e, por fim, dar o seu 

consentimento sobre o uso do produto, verificando se as condições de segurança estão garantidas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 35: Exemplo das informações referentes à TPC de uma Autorização de Utilização (retirado do 

Chemis). 

 

 

 

Figura 34: Exemplo das informações referentes à entidade CDT de uma Autorização de Utilização  

(retirado do Chemis). 
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Ainda nesta etapa do processo, e caso haja grande urgência na utilização do produto, pode ser criado 

um PRV, que consiste num dossiê semelhante ao REN ou NCM (dossiês definitivos), mas com um 

carácter provisório e a duração máxima de um ano, e que deve ser devidamente justificado e 

autorizado, para que o produto em causa possa ser usado até se encontrar devidamente validado. Este 

procedimento também se aplica a produtos que se encontrem em ensaio durante um período de tempo 

alargado. Uma vez inseridas todas as observações, o TPC faz a validação final e dá seguimento ao 

processo da AU. 

 

7.º Passo 

Neste passo procede-se apenas ao registo do novo produto na pasta dos produtos em análise. Nesta 

pasta coloca-se a ficha técnica (sem carácter obrigatório) e a FDS. Por sua vez, no inventário dos 

produtos químicos (ficheiro Excel dos produtos em utilização) preenchem-se os campos necessários. 

Neste ficheiro existe uma célula que é provisória até que o produto seja totalmente validado, célula esta 

que diz respeito à FAS GHS (FAS tendo em conta o Sistema Globalmente Harmonizado). Por 

conseguinte, enquanto o produto está em validação, coloca-se nessa célula a informação «GHS-AVRA»; 

quando o produto está totalmente validado, coloca-se apenas a informação «GHS». 

Na pasta dos produtos em análise, a FDS deve ser guardada com o nome em letras minúsculas e do 

seguinte modo: primeiro o código REN ou NCM, seguido do fornecedor do produto, depois a 

identificação da língua onde o produto vai ser utilizado e, por fim, a data da FDS. Estes dados devem ser 

separados por um espaço, tal como se apresenta no exemplo seguinte, 

(ren2543_henkel_por_16052022). 

 

8.º Passo 

Este último passo é executado quando o produto químico está totalmente validado e pode passar a ser 

utilizado na Renault Cacia. Para tal, copia-se a pasta com a FDS e a ficha técnica do produto da pasta dos 

produtos químicos em análise para a pasta dos produtos químicos em utilização; procede-se à alteração 

da célula do FAS GHS de «GHS-AVRA» para «GHS» no inventário dos produtos químicos; e informa-se o 

técnico e o responsável pelo armazém dos produtos químicos para que na plataforma do Frontal Map 

seja colocado o produto químico com o respetivo código Mabec em estado de utilização, e para que o 

produto se encontre  em conformidade em todas as plataformas. 

 
 

Através deste processo de homologação, e seguindo o procedimento durante o período de estágio, 

foram homologados 12 produtos, dos quais, apenas os primeiros foram homologados com a ajuda do 

supervisor da Renault Cacia. No que diz respeito à gestão dos produtos químicos, os procedimentos 

estão definidos pelo Grupo Renault, não tendo havido, por essa razão oportunidades de 

desenvolvimento de melhorias no processo. 
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  6.3. Processo de Anulação de Produtos Químicos 

 
À semelhança do processo de homologação, o processo de anulação também segue um procedimento 

específico. Contudo, este é mais simples, sendo constituído apenas pelos 5 passos, descritos de seguida.  

 

1.º Passo 

O 1.º passo consiste em perceber se o produto não está de facto a ser utilizado e saber o motivo da sua 

não utilização. 

 

2.º Passo 

Neste ponto, e tendo realmente a certeza de que o produto já não está a ser utilizado, envia-se uma 

mensagem de correio eletrónico ao técnico responsável pelo armazém dos produtos químicos e pela 

colocação e anulação dos produtos no Frontal Map, para fechar o produto à compra e à requisição, 

ficando assim anulado nesta plataforma. Caso ainda haja algum produto em stock no armazém, este 

segue para abate direto. 

 

3.º Passo 

De seguida, procede-se à anulação do produto no Chemis, ou seja, passa-se o produto do estado em 

vigor para o estado histórico, ao que se chama historizar o produto. Posteriormente, e ainda no Chemis, 

coloca-se o motivo da anulação e a respetiva data da anulação, seguindo assim, para o passo seguinte. 

 

4.º Passo 

Este passo consiste apenas em eliminar a linha que contém as informações sobre o produto no ficheiro 

Excel referente aos produtos em utilização e adicioná-la ao ficheiro Excel referente aos produtos 

anulados, mas apenas com as informações necessárias enunciadas no ponto 5.1.2. 

 

5.º Passo 

Por último, e para finalizar o processo de anulação, é apenas necessário retirar o produto da pasta dos 

produtos em utilização e colocá-lo na pasta dos produtos anulados. 

No âmbito do estágio, foram anulados 10 produtos e, tal como os homologados, apenas os primeiros 

foram anulados com a ajuda do orientador. Ao contrário do que se passa para homologar os produtos, 

no processo de anulação não há intervenção das entidades validadoras, isto é, para anular um produto é 

somente necessária a intervenção do TPC. 
 

 

      7. Atualização de Dossiês  

 
Para a realização deste trabalho, foram atualizados vários dossiês tais como o dos centros de custo, o 

das fichas de dados de segurança e o das autorizações de utilização. Para isso, foi feito um inventário 

num ficheiro Excel diferente do já existente, onde foram anotados todos os produtos, um a um, e onde 

foi indicado o nome do produto, o Mabec, o código REN ou NCM, o fornecedor, a data da FDS e as 

observações. Na coluna das observações foram escritas notas, avisos e todas as inconformidades 
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observadas aquando da verificação dos produtos na plataforma Chemis, no ficheiro Excel dos produtos 

em utilização e no Frontal Map.  

As inconformidades encontradas foram as seguintes: produtos anulados no Frontal Map e em 

utilização/vigor no Chemis (alguns produtos apareciam registados no Chemis mas não no Frontal Map); 

o quadrado correspondente à validação do TPC aparecia a preto, o que significa que existia algum aviso 

ou nota sobre o produto e portanto era necessário criar uma nova autorização de utilização (AU) para o 

produto voltar a ser validado; códigos Mabec diferentes para um mesmo produto no Chemis e no 

inventário dos produtos químicos; alguns produtos sem Mabec no Chemis; e, por fim, vários produtos 

com o número de AU diferentes no ficheiro Excel dos produtos em utilização e no Chemis. 

 

 

7.1. Atualização da lista de fornecedores e das Fichas de Dados de 

Segurança no Chemis 

 

Já depois de fazer o inventário dos produtos foi feita uma atualização e listagem de todos os 

fornecedores de produtos químicos da fábrica e posterior atualização das fichas de dados de segurança. 

Esta lista, contém informações como o nome da empresa que fornece os produtos, o nome do 

responsável pela comunicação com os clientes, o endereço de correio eletrónico e o contacto 

telefónico, para os casos em que tal foi possível. Contudo, nem todos os fornecedores presentes nesta 

lista estão atualmente a trabalhar com a Renault Cacia. Isto é, alguns deles já forneceram produtos, mas 

nesta altura já não o estão a fazer.  No entanto, estão na lista porque a qualquer momento podem vir a 

trabalhar outra vez com Renault Cacia e serão necessários os seus contactos. 

 

Esta atualização resultou então num total de 54 fornecedores, todos eles com o respetivo nome, email e 

contacto telefónico, enquanto, que a antiga lista apenas tinha 40 fornecedores. É de notar que os 

contactos telefónicos foram fornecidos pela pessoa responsável pelas compras dos produtos na Renault 

Cacia ou através de fichas de encomenda dos produtos onde consta também o contacto telefónico. 

 

Posto isto, as datas das fichas de dados de segurança dos 245 produtos existentes no inventário iam do 

ano 2011 até ao ano 2022, existindo também alguns produtos que não tinham ficha de dados de 

segurança ou esta estava noutra língua que não a Portuguesa. Por serem obrigatórias em Português, ou 

na língua do país onde se usa o produto, e por serem consideradas antigas, todas as fichas de dados de 

segurança de 2011 até 2017, inclusive, foram pedidas, mas nem todas renovadas na plataforma Chemis, 

por falta de resposta dos fornecedores durante o período de estágio. No gráfico seguinte é possível ver 

por ano a totalidade das fichas de dados de segurança que existiam antes da atualização. 
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Figura 36: Representação do número de FDS’s antes da atualização por ano. 
 

 

Como resultado deste trabalho, verificou-se que era necessário atualizar 130 FDS’s. Depois de alguma 

insistência junto dos fornecedores para que fossem fornecidas as FDS’s mais recentes, atualizadas e de 

acordo com o Regulamento (CE) nº1907/2006 (REACH), apenas foram fornecidas à Renault Cacia, até ao 

término do presente estágio, 82 FDS’s correspondentes a 21 fornecedores dos 54 existentes. Na figura 

37, pode observar-se o número de FDS’s atualizadas, correspondentes às 130 que havia por atualizar, 

verificando-se que as FDS’s correspondentes aos anos de 2018 até 2022 aumentaram e de 2011 até 

2017 diminuíram. 

 

 
Figura 37: Número de FDS’s por cada ano resultante da atualização feita no período de estágio. 

 

Através da análise do gráfico 2, é possível verificar que ficaram então por atualizar 48 FDS’s, sendo que 

os 8 produtos que não tinham FDS continuam a não ter. Para os anos de 2011 e 2012 deixou de haver 

FDS’s, e para os restantes anos, até 2017, foram também atualizadas algumas, embora subsista ainda a 

necessidade de atualizar as restantes. No terceiro gráfico, vê-se o resultado da atualização no final do 

estágio para as FDS’s dos 245 produtos. O gráfico mostra que o número de FDS’s para os anos de 2021 e 

2022 aumentou significativamente, o que demostra que são recentes e atualizadas. 

 



68 

 

 

 

Figura 38: Resultado final para o número total das FDS’s por cada ano resultante da atualização feita no 

período de estágio. 

 

 

Este trabalho mostrou ainda que existiam outras inconformidades, dado que existiam 12 nomes de 

produtos errados nas pastas, por apresentarem o código REN ou NCM incorretos ou as datas erradas. 

 

 

 

  7.2. Atualização das Autorizações de Utilização 

 

No que diz respeito às autorizações de utilização, pode-se dizer que foram atualizadas 44 do total de 

autorizações, por diversos motivos que se indicam de seguida.  Ou seja, depois de verificar se os 

números das autorizações de utilização estavam em conformidade no Chemis e no inventário dos 

produtos químicos, e por conformidade entende-se o mesmo número de AU, constatou-se que: 

 

• no inventário faltavam 3 nºs de AU, provavelmente por esquecimento do TPC, situação que foi 

corrigida; 

• 19 nºs AU estavam errados no inventário, isto é, o nº AU no inventário correspondia a uma AU 

que já tinha sido historizada, ou seja, o produto em causa já tinha uma nova AU e, portanto, a 

outra já não estava em vigor; 

• as restantes 22, das quais 3 tiveram que ser criadas no seguimento da atualização das FDS’s, e as 

outras 19 tinham o quadrado do TPC a preto. 
 

Para que se entenda o que é esse “quadrado”, a figura 39, do seu lado direito, apresenta quatro 

colunas, em que a primeira corresponde ao TPC, a segunda à entidade médica, a terceira à responsável 

de ambiente e a quarta à técnica da condição de trabalho. Assim, para cada produto nestas colunas 

existe um quadrado que pode ter uma das cores seguintes, a cor preta que significa que o produto tem 

um aviso; a cor laranja, e esta apenas aparece para o TPC, que significa que ele ainda não validou o 

produto; a cor verde, que significa que o produto já foi validado pela respetiva entidade; e a cor branca, 

que significa que o validador ainda não validou o produto. 
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No entanto, os produtos que apresentam o quadrado TPC a preto, são produtos que já foram validados, 

mas por alguma evolução de etiquetagem, por alteração dos seus constituintes, por alteração da sua 

perigosidade ou por qualquer outra razão tem de ser criada uma nova autorização de utilização e por 

isso têm de ser validados novamente. 

 

 

 
Figura 39: Exemplo de produtos por validar (retirado do Chemis). 

 

 

Uma autorização de utilização, tal como o nome indica, é uma autorização que é feita no seguimento do 

processo de homologação dos produtos químicos. É feita pelo TPC, através do preenchimento no 

Chemis de uma espécie de formulário, como mostra a figura 40, onde se indicam os CC onde o produto 

vai ser utilizado, o estado físico do produto, o modo de utilização, a concentração, a temperatura de 

utilização, a proteção coletiva aplicada, as quantidades de utilização e exposição e as frequências de 

utilização e exposição.  De seguida é feito um workflow para as restantes entidades validarem o 

produto, tendo em conta as informações desta AU e da FDS. Estas informações são também 

importantes porque vão aparecer na Fichas Ambientais de Segurança (FAS) e determinar ou indicar qual 

o melhor equipamento de proteção que se deve usar.  
  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 40: Exemplo de uma AU (retirado do Chemis). 
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  7.3.  Atualização da Arborescência e Centros de Custo 

 

A arborescência (figura 41) é o local no Chemis onde estão indicados os centros de custo, que são 214 

devidamente divididos/integrados por departamento/direção, perímetro, por ateliê e por UET (exemplo 

na figura 41), quando assim é necessário. Os centros de custo (CC) são uma forma de conhecer cada 

zona da fábrica e o que nela se faz. A cada centro de custo está associado um número com quatro 

algarismos e o respetivo nome das peças, componentes, projetos, ou outro, e ainda se o produto, peça 

…, pertence à peça branca ou peça negra, se assim for o caso. 

 

 

Figura 41: Exemplo da Arborescência e centros de custo da Renault Cacia (retirado do Chemis). 
 

 

No ano em curso, esta arborescência sofreu algumas alterações, sendo necessário proceder à sua 

atualização tendo por base um ficheiro Excel onde constam estas informações de forma mais específica. 

Assim, passou a ser necessário indicar o CC, a sua designação e qual o perímetro que integra, o 

departamento, o ateliê e um perímetro mais simplificado. Esta atualização é importante porque os CC 

serão necessários quando forem criadas novas AU’s e homologados novos produtos. 

 

Dos 10 departamentos existentes, foram feitas alterações em apenas 5. As alterações referidas 

consistiram na adição ou eliminação de CC ou na alteração do nome do CC. Os departamentos que 

sofreram alterações foram o DPR, DQ, DRH, DSI, DT. As alterações feitas estão representadas no quadro 

9. 
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    Quadro 9: Resultados da atualização da arborescência no Chemis. 

                   Atualização 

Departamemto  
Adição de CC Eliminação de CC 

Mudança de nome do 

CC 

DPR 30 11 14 

DQ 7 3 0 

DRH 17 1 0 

DSI 2 0 3 

DT 1 2 11 

 

Apesar da atualização da arborescência ter sido feita, e devido a essa mesma atualização, também 

era necessário verificar no inventário dos produtos em utilização e no Chemis quais os CC onde os 

produtos estavam a ser utilizados, uma vez que muitos deles ficaram incoerentes e desatualizados 

nesse aspeto. Todavia, por escassez de tempo já não houve oportunidade de corrigir essas 

incoerências. Ainda assim, mesmo antes desta atualização, foi possível perceber que já havia 

inconformidades, isto é, havia alguns CC que estavam associados aos produtos no Chemis mas não no 

inventário e vice-versa. 

 
 

7.4. Atualização das Fichas Ambientais de Segurança nos Centros de 

Custo associados às Caixas de Velocidade. 

 
Durante o período de estágio na Renault Cacia, foram também realizadas visitas às linhas de produção 

para se averiguar quais os produtos em utilização em cada linha, e respetivo CC, e proceder à emissão  

das Fichas Ambientais de Segurança, quando necessário. Esta análise foi feita para os CC associados aos 

componentes usados na produção das caixas de velocidade, como os diversos tipos de pinhões, 

cárteres, árvores, etc., e ainda para o CC da fosfatação e tratamentos térmicos das peças. Este trabalho 

foi também feito para o armazém dos produtos químicos, que é descrito mais adiante, no capítulo 8. 

 

Antes de mais importa dizer que, na Renault Cacia, é obrigatório ter junto de cada linha de fabrico as 

FAS dos produtos utilizados, devidamente atualizadas com o nome do produto e o seu nº de AU, o 

código REN ou NCM, entre outras informações consideradas relevantes, pois estas são fichas que 

ajudam a tomar decisões em caso de acidente e a prestar os primeiros socorros ou auxílios, tendo em 

conta o tipo de produto, os pictogramas de perigo associados e o parecer de cada uma das entidades 

validadoras do produto, de modo a minimizar as consequências do acidente ou até mesmo da exposição 

ao produto. Uma FAS está dividida em 12 secções, entre as quais: 

 

• A identificação onde está presente o código REN ou NCM, o nome do produto e do fornecedor e 

o nº de AU, como mostra a figura 42. 
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Figura 42: Exemplo da secção de identificação de uma FAS. 

 

• Etiquetado SGH – Sistema Globalmente Harmonizado, onde constam os pictogramas de perigo, a 

palavra sinal e a cor de armazenamento do produto, conforme a figura 43. 

 

 
Figura 43: Exemplo da secção do etiquetado SGH de uma FAS. 
 

• Menções de perigo, onde se indicam os perigos do produto, como mostra a figura 44. 

 

 
Figura 44: Exemplo da secção das menções de perigo de uma FAS. 
 

• Conselhos de prudência para a utilização do produto, como se vê na figura 45. 

 

 
Figura 45: Exemplo da secção dos conselhos de prudência de uma FAS. 

 

• Utilização, onde se constam informações sobre o uso do produto, tal como mostra a figura 46. 

 

 
Figura 46: Exemplo da secção de utilização de uma FAS. 
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• Preconizações EPI (Equipamento de Proteção Individual), onde estão indicados os EPI’s que 

devem ser utilizados para manusear o produto, conforme a figura 47. 

 

 
Figura 47: Exemplo da secção de preconizações EPI de uma FAS. 

 

• Precauções de utilização, onde constam as precauções indicadas pelos validadores do produto, à 

exceção do TPC, de modo a prevenir os riscos, como se mostra, a título de exemplo, na figura 48. 

 

 
Figura 48: Exemplo da secção de precauções de utilização de uma FAS. 

 

• Primeiros socorros, onde está explícito o que se deve fazer em caso de acidente com o produto 

em causa, informações que foram indicadas pelo médico responsável pela validação do produto, 

como se mostra na figura 49. 

 

 
Figura 49: Exemplo da secção de primeiros socorros de uma FAS. 

 
• Instruções em caso de acidente, as quais foram facultadas pelos responsáveis de ambiente e das 

condições de trabalho, como se mostra na figura 50. 

 

 
Figura 50: Exemplo da secção de instruções em caso de acidente de uma FAS. 
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• Gestão de resíduos, onde são dadas informações sobre a gestão dos resíduos do produto, 

conforme a figura 51. 

 

 
Figura 51: Exemplo da secção de gestão de resíduos de uma FAS. 

 

• Armazém, onde constam algumas regras relativas às condições de armazenamento (figura 52). 

 

 
Figura 52: Exemplo da secção do armazém de uma FAS. 
 

• Mabec, onde está indicado o código Mabec e outras referências do produto, como se vê na 

figura 53. 

 

 
Figura 53: Exemplo da secção do Mabec de uma FAS. 

 
Foram emitidas e impressas, através do Chemis, FAS para 20 CC. Entre estes CC, havia alguns que não 

tinham qualquer FAS, 1 tinha todas as FAS e os restantes tinham apenas algumas. Os resultados estão 

apresentados no quadro 10, com a quantidade de produtos por CC que tinha ou não tinha FAS. Alguns 

CC, apesar de terem as FAS do produto, não tinham o conteúdo atualizado, ou porque o nº de AU era 

antigo, o CC estava errado, o nome do produto tinha mudado, o código Mabec estava errado, etc., e 

portanto, nesta análise foram contabilizadas como se não tivessem FAS. 
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Quadro 10: Resultado da verificação das FAS junto dos Centros de Custo. 

Centro de Custo Tinha FAS Não tinha FAS 

3111 – Árv. Prim. JRQ / JR4 6 11 

3112 – Árv. Sec. JRQ / JR4 6 14 

3113 – Coroa JRQ /JT4 / LCB 6 7 

3114 – Árv. Sec Alta JT4 0 15 

3121 – Pinhões JR JRQ / JT4 8 10 

3123 – Pinhões Fixos JRQ /JT4 0 15 

3125 – Fosfatação JRQ /JT4 10 0 

3172 – Eixos JH / JR 0 9 

3173 – Eixos M. At 5 9 

3198 – Retificação Árv. Prim / Árv. Sec / Árv. Sec. Alta 0 24 

3199 – Retificação / Escuta JRQ / JT4 0 5 

3200 – Tratam/s Térmicos JRQ / JT4 8 8 

3550 – Mód 2: CM & CED ND4 + CED JHQ + CED JR 8 6 

3555 – Mód 3: CM TL4 + Carter Peb + Mód 4: CED TL4 2 10 

3557 – Mód 1: CM JT4 / CED JR 6 11 

3558 – Mód 5: CED JT4 9 2 

3570 – Maq. Cx. Dif. LCB & ND 0 5 

3571 – Montag. Cx. Dif. JRQ / JT4 / LCB + Torneam/ Duro 0 18 

3572 – Maq. Cx. Dif. JRQ /JT4 + Torneam/ Duro 5 3 

3591 – Montag. Cx JRQ / JT4 7 5 

 

 

 

8. Armazém de Produtos Químicos da Renault Cacia e sua 
atualização 

 
Na fábrica da Renault Cacia existe um armazém único e específico para o armazenamento dos produtos 

químicos em que é necessário existir um stock. Contudo, existem alguns produtos que nunca chegam a 

estar em stock, porque logo que são pedidos e comprados vão diretamente para o local onde são 

utilizados, sem nunca passarem pelo armazém. 

 

Apesar disto, a maioria dos produtos existe em stock no armazém, seguindo as regras de 

armazenamento indicadas nas normas do capítulo 4. Para tal, o armazém está dividido em 4 secções 

(figura 54), que contêm retenções associadas a cada cor e onde são colocados os produtos consoante a 

sua perigosidade. Existem ainda 2 armários para colocar aerossóis e algumas tintas, e estantes ou 

prateleiras para outros produtos. 
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Figura 54: Esquema da divisão do armazém dos produtos químicos e a identificação dos pictogramas de 

perigo. 
 

 

Como se pode observar na figura 54, o armazém está dividido em 4 secções: a primeira, e embora não 

sejam considerados produtos químicos, é onde estão armazenados todo o tipo de rolos de filtrantes 

necessários em algumas zonas da fábrica, sendo que alguns  estão também na secção 2;  a segunda 

secção, é onde estão armazenados os produtos com a cor de armazenamento verde e onde estão os 

armários dos produtos inflamáveis (figura 55), correspondentes aos 2 retângulos amarelos; a terceira 

secção, é onde estão os produtos de cor azul; e, por fim, a quarta secção é onde estão os produtos de 

cor amarela. Em cada secção existem estantes iguais à da figura 56 para colocar produtos que estão 

identificados na figura 54 como sendo os retângulos de cor azul clara. A secção 2 tem ainda o gabinete 

do técnico, uma retenção azul, uma verde e um armário frigorífico para os produtos que necessitem ser 

armazenados a temperaturas baixas. Estes são sempre produtos existentes em pequenas quantidades, 

isto é, as suas embalagens são pequenas, geralmente inferiores a 1L, e esta secção tem no total uma 

capacidade de 23 620 Litros. 
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 Figura 56: Estante da secção 2 do armazém dos produtos químicos e tinas de retenção. 
 
A terceira secção, a azul, contém também 2 estantes, 7 tinas amarelas, tal como se mostra na figura 54, 

e semelhantes à figura 56, uma zona para grenalhas e ainda 2 retenções vermelhas e 3 roxas, como se 

mostra na figura 57. Esta secção tem capacidade para 26 780 L. 

 

 

Figura 57: Retenções da secção 3 do armazém dos produtos químicos. 
 

 

Por fim, na secção 4, com capacidade para 21 300 L , existem 2 estantes, 4 tinas amarelas, uma zona 

com capacidade para 3 recipientes de 1000 L de óleo, ainda 2 retenções amarelas e 1 roxa, semelhantes 

às da figura 57.  

 

Figura 55: Armário dos produtos inflamáveis. 
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O trabalho realizado neste armazém passou pela verificação das FAS e das Fichas de Identificação do 

Produto (FIP), como a que se apresenta na figura 58. Estas são fichas em tudo semelhantes às FAS, mas 

mais pequenas e com menos informação, contendo o código Mabec, a designação do produto, os riscos, 

os EPI’s que se devem utilizar para manusear o produto e os dados de armazenamento. 

 

 
Figura 58: Exemplo de uma Ficha de Identificação do Produto. 
 
No quadro 11 está o número de FAS e FIP que estavam em falta no armazém dos produtos químicos 

para a secção 2, 3 e 4, isto porque para cada produto tem de existir uma FAS e uma FIP devidamente 

atualizadas. Para a secção 1 não foi necessário fazer esta avaliação porque estão em causa apenas rolos 

filtrantes, não sendo estes produtos químicos. 

 
Quadro 11: Resultado da atualização das FAS e FIP no armazém dos produtos químicos. 

 FAS FIP 

Secção 2 - Verde 12 26 

Secção 3 - Azul 1 5 

Secção 4 - Amarela 5 7 

 
A gestão de stock destes produtos é feita pelo responsável do armazém dos produtos químicos, 

consoante a sua utilização. Este responsável, por sua vez também faz o registo na base de dados dos 

produtos que entram e saem do armazém, bem como as suas quantidades e os centros de custo para 

onde vão. A gestão dos produtos químicos no Frontal Map, isto é, toda a informação que se encontra 

nesta plataforma é controlada por este técnico, tendo em conta também, quando assim é necessário, a 

indicação do TPC, que dá as ordens para anular e fechar determinado produto à compra e à requisição 

bem como para os pôr em utilização. 

 
A entrega e organização dos produtos é feita com a ajuda de etiquetas amarelas e vermelhas, como as 

representadas na figura 59, que contêm informações como o código Mabec, o nome do produto, o 

utilizador responsável pelo CC, o destino do produto, a data, a quantidade do produto, a referência, a 

cor de armazenamento e retenção, se for o caso, um código de referência.  
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Figura 59: Etiquetas de emissão de produtos químicos do armazém. 
 
 

  9. Participação em reuniões e auditorias 

 
Ao longo do período de estágio, devido às funções desempenhadas pelo relator, e devido à equipa onde 

estava inserido, foi necessário participar em algumas reuniões e colaborar para o cumprimento de 

alguns fundamentos de segurança (mandatory rules), de modo, a que, a auditoria de ambiente e 

segurança que decorreu nos dias 20 e 21 de abril decorresse da melhor forma possível. O contributo do 

relator para esta auditoria consistiu em visitar a nova linha de produção do Cárter Chapeau, em 

conjunto com a técnica responsável pelo sector de ambiente da fábrica, e verificar se estava tudo  

conforme. O levantamento realizado permitiu identificar pequenos problemas, que foram resolvidos 

rapidamente e a tempo da auditoria. Esses problemas consistiram na identificação do sentido da 

circulação dos fluidos pelas tubagens, como indica a figura 60, a identificação de um resíduo, que neste 

caso era água, que saía de uma máquina para dentro de um recipiente de plástico (figura 61), a 

colocação de placas referentes ao estado da máquina, semelhantes à da figura 62, e a emissão das FAS 

dos produtos utilizados naquela linha. Para alguns dos CC enumerados no Tópico 7.4, e respetivas 

linhas, foram também emitidas algumas FAS.  

 

                                                                                                

Figura 60 e 61: Identificação do sentido de circulação do fluido e identificação do resíduo presente na 

garrafa de plástico. 
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Figura 62: Exemplo de uma placa identificativa do estado da máquina. 
 
No que diz respeito às reuniões de trabalho, justifica-se mencionar a participação nas reuniões de UET, 

realizadas com uma frequência semanal e com a duração aproximada de 1h. Nestas reuniões estavam 

presentes todos os elementos da equipa, ou seja, da UET, e destinavam-se a dar conta dos objetivos da 

equipa, dos trabalhos em curso, dos trabalhos a desenvolver, dos projetos em que cada um estava 

envolvido, etc. De assinalar ainda a participação numa reunião de Ambiente, onde estavam presentes 

várias pessoas de diferentes setores da fábrica, e onde se abordaram diversos assuntos relacionados 

com esta área, entre os quais o novo parque fotovoltaico da Renault Cacia, e, por fim, algumas reuniões 

sobre os produtos químicos, onde estavam presentes apenas as pessoas envolvidas na sua validação. 

 

  10. Conclusão 
 
De uma forma geral os objetivos do estágio foram cumpridos, embora este se tenha focado apenas na 

gestão, atualização e homologação dos produtos químicos.  
 

O levantamento exaustivo aos dados relativos aos produtos químicos permitiu verificar que a Renault 

Cacia tinha alguns problemas, pois cerca de 50 % dos produtos tinham inconformidades, incluindo 130 

FDS’s antigas e desatualizadas, 44 números de AU também desatualizados, códigos Mabec errados, 

inconformidades entre o Chemis, o Frontal Map e o Inventário dos Produtos Químicos, e ainda FAS em 

falta ou contendo falhas em todas os CC do Departamento de Caixas de Velocidades. Por conseguinte, 

este estágio foi de extrema importância porque, apesar de nem todo o trabalho ter sido feito, no que 

aos produtos químicos diz respeito, foi dado um grande contributo no sentido de a Renault Cacia 

cumprir as normas do Grupo Renault e as Europeias, e estar sempre organizada e atualizada neste 

domínio. 

A gestão de produtos químicos é de extrema importância, considerando que a sua utilização pode ser 

prejudicial para a saúde dos trabalhadores e para o ambiente. Assim considera-se também que, antes 

de se utilizar um determinado produto na fábrica é especialmente vantajoso, como parte do processo 

de homologação, que este seja validado pelo médico da Renault Cacia, pelo técnico das condições de 

trabalho e pelo técnico responsável pelo ambiente, pois só assim, através desta validação e das opiniões 

e comentários feitos por estas pessoas e pela leitura das respetivas FDS’s, é possível evitar acidentes ou, 

na eventualidade destes acontecerem, minimizar as suas consequências. 
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A Renault Cacia tem, tal como já foi dito, um armazém dos produtos químicos que apesar de estar bem 

organizado e de acordo com as normas, também apresentava algumas falhas, na medida em que para o 

total dos produtos que havia em stock se identificou a falta de 18 FAS e 38 FIP, situação que entretanto, 

foi corrigida. O facto de a Renault Cacia possuir um armazém de produtos químicos é essencial não só 

por razões de segurança, mas também, porque permite ter uma melhor noção das quantidades de 

produto que se gastam, dos produtos que se usam e da sua perigosidade, pois as quantidades de 

produtos ao dispor do utilizador devem ser reduzidas apenas ao necessário e aos recipientes que já 

foram abertos. 

 
Por fim, este estágio foi uma mais-valia para o relator deste documento, tendo em conta que lhe 

permitiu ter um contacto direto com a realidade do meio industrial, trabalhando e dialogando com 

diversos funcionários, o que o ajudou a desenvolver as suas competências e habilidades profissionais e 

sociais num contexto empresarial, a perceber melhor o funcionamento de uma grande indústria do 

ramo automóvel e com a formação de capacidades que permitam lidar e resolver problemas reais no 

que diz respeito às empresas e ao bom manuseamento de produtos químicos. 

De um modo mais específico, tendo em conta os objetivos estipulados neste estágio, permitiu-lhe ainda 

entender como funciona o processo de homologação de produtos químicos nas fábricas do Grupo 

Renault, tendo contribuído para a homologação de 12 produtos e a anulação de 10. 
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