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ANEXO 1  

CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO (CE) DA FDS DE HIDRÓXIDO DE 

SÓDIO 

 

1. AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

 

Os cenários de exposição estão organizados em quatro cenários principais: 

• Fabrico de NaOH líquido 

• Fabrico de NaOH sólido 

• Utilização industrial e profissional de NaOH 

• Utilização de NaOH por parte do consumidor 

A descrição geral dos cenários de exposição e a referência ao ciclo de vida útil da substância encontram-se na 

Tabela 1. A avaliação da exposição baseia-se principalmente na avaliação da exposição do relatório formal de 

avaliação de riscos (RAR) da UE referente ao NaOH (2007). O RAR (2007) e as informações recolhidas nesse 

momento foram utilizados como um elemento de partida para este dossiê. Conforme disponíveis, foram 

adicionados novos dados e informações ao dossiê. 

Tabela 1 Descrição geral dos cenários de exposição e referência ao ciclo de vida útil da substância 

Número e título 

 

Fabrico Fabrico da 

preparação 

Utilização 

industrial e/ou 

dispersiva e 

generalizada 

Utilização 

por parte do 

consumidor 

Tempo de 

vida útil 

do artigo 

Fase de 

resíduos 

CE1: Fabrico de NaOH líquido X      

CE2: Fabrico de NaOH sólido X      

CE3: Utilização industrial e 

profissional de NaOH 

 X X    

CE4: Utilização de NaOH por parte 

do consumidor 

   X   

 

Observação sobre exposição acidental 

Uma vez que a exposição acidental é normalmente excluída das avaliações de segurança química da UE e a 

exposição acidental é considerada no RAR (2007; secção 4.1.1.3.2, páginas 59 a 62) da UE, não existirá 

avaliação adicional da exposição acidental neste dossiê. Contudo, as medidas de gestão de riscos para os 

consumidores, identificadas na estratégia de redução de riscos com NaOH (RRS da UE, 2008), estão incluídas 

no dossiê. 

 

1.1 Cenário de exposição 1: fabrico de NaOH líquido 

No RAR da UE (2007), as informações necessárias relacionadas com exposição ocupacional nos locais de 

produção foram recolhidas através de um questionário, desenvolvido pela Euro Chlor em cooperação com o 

Estado-Membro relator. No questionário, são abordados os seguintes assuntos: tipo de produtos 

(sólido/líquido), número de trabalhadores, estimativa da exposição com base em tarefas, medições da 

exposição e exposição acidental. Os questionários foram enviados pela Euro Chlor a 97% dos locais europeus 

de produção de cloro (86 no total). No total, responderam 36 locais de produção (42%) ao questionário e, com 

base nesses dados, foi elaborado um relatório detalhado (Euro Chlor, 2004c). 

 

1.1.1 Cenário de exposição 

1.1.1.1 Título breve do cenário de exposição 

SU 3, 8: Fabrico de substâncias a granel, em grande escala 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: utilização em processo de lote ou contínuo (fechado) sem probabilidade de exposição ou 

em que existe oportunidade de exposição (contexto industrial), incluindo carregamento, descarregamento, 

recolha de amostras e manutenção. 

PC e CA não são aplicáveis a este CE 
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1.1.1.2 Descrição de atividades e processos abrangidos no cenário de exposição 

O NaOH é produzido comercialmente por um processo eletrolítico. Ocorre eletrólise da salmoura, preparada a 

partir de cloreto de sódio, numa célula de mercúrio, célula de diafragma ou célula de membrana. Os 

coprodutos são o cloro e o hidrogénio. No processo através de célula de mercúrio, é formada uma amálgama 

de sódio e mercúrio na célula. A amálgama é enviada para um decompositor, onde ocorre reação com água 

para formar NaOH líquido, hidrogénio e mercúrio livre. O mercúrio líquido é novamente colocado na célula 

eletrolítica. A solução de NaOH resultante é posteriormente armazenada em depósitos de armazenamento 

como uma solução a 50%. A solução é enviada em camiões-tanque, vagões-cisterna ou batelões. No processo 

de membrana, é formada uma solução de aproximadamente 30% de potência na célula. Em seguida, a solução 

é enviada para evaporadores, que a concentram a uma potência de 50% removendo a quantidade apropriada de 

água. A solução de NaOH resultante é armazenada em depósitos de armazenamento antes do envio. O 

processo de diafragma é bastante semelhante ao processo de membrana, exceto no facto de ser formada uma 

solução de apenas 10 a 12% na célula. Portanto, é necessária evaporação adicional para atingir a concentração 

comercializada de 50%. As formas anidras de NaOH são obtidas através de concentração adicional de NaOH a 

50%. 

1.1.1.3 Condições operacionais 

A quantidade utilizada por trabalhador varia em função da atividade. No RAR da UE (2007), a quantidade de 

amostra do produto variou entre 0,1 e 15 litros. As respostas com as quantidades mais elevadas foram "15", 

"2,2", "2", "3x1" e "alguns litros por dia". Os restantes inquiridos responderam que foi recolhida uma 

quantidade de amostra inferior a 1 kg. 

A duração considerada para este cenário de exposição é um turno de trabalho completo (8h/dia) e 

200 dias/ano. Para a recolha de amostras, a "duração da tarefa em minutos por dia" variou entre 1 e 

600 minutos e a duração média foi de 71 minutos. 

A partir do questionário e do RAR da UE (2007), é possível concluir que quase todos os locais de produção 

fabricam NaOH líquido com uma concentração de cerca de 50%. No caso de 36% dos locais, também são 

fabricados outros produtos líquidos (entre 10 e 75%) com concentrações geralmente inferiores a 50%. 

1.1.1.4 Medidas de gestão de riscos 

 

1.1.1.4.1 Medidas de gestão de riscos relacionadas com trabalhadores 

As medidas de gestão de riscos relacionadas com trabalhadores estão resumidas na Tabela 2. É feita uma 

distinção entre medidas que são necessárias ou obrigatórias e medidas que indicam boas práticas. 

Uma vez que o hidróxido de sódio é corrosivo, as medidas de gestão de riscos para a saúde humana devem 

concentrar-se na prevenção de contacto direto com a substância. Por este motivo, devem ser utilizados de 

preferência sistemas automatizados e fechados para utilizações industriais e profissionais de hidróxido de 

sódio. É necessária proteção respiratória quando existe possibilidade de formação de aerossóis de hidróxido de 

sódio. Devido às propriedades corrosivas, é necessário utilizar proteção dérmica e ocular apropriada. 

Tabela 2 Medidas de gestão de riscos relacionadas com trabalhadores 
Tipo de informações Campo de dados Explicação 

É necessária contenção 

e boas práticas de 

trabalho 

Boas práticas: substituir, conforme necessário, processos 

manuais através de processos automatizados e/ou 

fechados. Isto evita névoas irritantes e consequente 

possibilidade de ocorrência de salpicos (RRS da UE, 

2008). 

 Utilizar sistemas fechados ou cobrir contentores 

abertos (p. ex., resguardos) (boa prática) 

 Transportar sobre tubos, enchimento/esvaziamento 

técnico de barris com sistemas automatizados (bombas 

de sucção, etc.) (boa prática) 

 Utilizar alicates, braços de aperto com manípulos 

compridos com utilização manual "para evitar 

contacto direto e exposição a salpicos (não devem ser 

desempenhadas tarefas sobre a cabeça de alguém)" 

(boa prática) 

 

 

Situação aquando do RAR da UE 

(2007): no geral, o confinamento 

era "semifechado" (18 locais). Nos 

restantes casos, o confinamento era 

"aberto" (6 locais) ou "totalmente 

fechado" (9 locais). 
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Tipo de informações Campo de dados Explicação 

É necessária ventilação 

local exaustora além 

de boas práticas de 

trabalho 

Não é necessária ventilação local exaustora; apenas boas 

práticas. 

Destinado a melhorar a qualidade 

do ar e evitar potencial irritação no 

trato respiratório nas áreas de 

trabalho 

Situação aquando do RAR da UE 

(2007): apenas cinco locais tinham 

"ventilação local exaustora". 

Ventilação geral A ventilação geral é uma boa prática, salvo se existir 

ventilação local exaustora 

Destinado a melhorar a qualidade 

do ar e evitar potencial irritação no 

trato respiratório nas áreas de 

trabalho. 

Situação aquando do RAR da UE 

(2007): Existia ventilação geral em 

26 locais, enquanto 5 locais não 

apresentaram "ventilação geral" 

durante a recolha de amostras. 

Quatro locais não tinham "ventilação 

geral" nem "ventilação local 

exaustora". 

É necessário 

equipamento de 

proteção individual 

(EPI) em condições de 

trabalho normais 

• Proteção respiratória: em caso de formação de pó ou 

aerossóis: utilizar proteção respiratória com filtro 

aprovado (P2) (obrigatório) 

• Proteção das mãos: luvas de proteção impermeáveis e 

resistentes a produtos químicos (obrigatório) 

o material: borracha butílica, PVC, policloropreno 

com revestimento em látex natural, espessura do 

material: 0,5 mm, duração da exposição: > 480 min 

o material: borracha nitrílica, borracha fluorada, 

espessura do material: 0,35 a 0,4 mm, duração da 

exposição: > 480 min 

• Proteção ocular: devem ser utilizados óculos resistentes. 

Se for provável que ocorram salpicos, utilizar óculos de 

segurança com boa vedação e proteção facial (obrigatório) 

• Utilizar vestuário de proteção, aventais, proteções faciais 

e fatos adequados, caso seja provável que ocorram 

salpicos, utilizar: botas de borracha ou plástico 

(obrigatório) 

Situação aquando do RAR da UE 

(2007): em praticamente todos os 

casos, não era utilizado EPI para 

impedir inalação, mas a pele e os 

olhos eram protegidos em todos os 

casos (p. ex., óculos de segurança, 

máscara facial completa, luvas, 

vestuário especial). 

Outras medidas de 

gestão de riscos 

relacionadas com 

trabalhadores. Por 

exemplo: sistemas de 

formação particulares, 

sistemas de 

monitorização/comunica

ção ou auditoria, 

orientação para um 

controlo específico. 

As medidas que se seguem são obrigatórias (retirado do 

RRS da UE, 2008): 

• os trabalhadores em processos/áreas em risco 

identificados devem receber formação a) para evitarem 

trabalhar sem proteção respiratória e b) para 

compreenderem as propriedades corrosivas e, 

especialmente, os efeitos da inalação respiratória do 

hidróxido de sódio e c) para seguirem os procedimentos 

mais seguros de acordo com as instruções da entidade 

empregadora (RRS da UE, 2008). 

• a entidade empregadora também deve garantir que o 

EPI obrigatório está disponível e que é utilizado de acordo 

com as instruções 

 

 

 

1.1.1.4.2 Medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente 

As medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente visam evitar descargas de soluções de NaOH em 

águas de superfície ou águas residuais municipais caso se preveja que essas descargas provoquem alterações 

significativas no pH. O valor do pH deve ser regularmente controlado durante a introdução em águas livres. 

No geral, as descargas devem ser efetuadas de modo a que as alterações no pH nas águas de superfície de 

destino sejam minimizadas. No geral, a maioria dos organismos aquáticos consegue tolerar valores de pH 
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entre 6 e 9. Essas informações encontram-se igualmente na descrição de testes predefinidos da OCDE com 

organismos aquáticos. 

1.1.1.5 Medidas relacionadas com resíduos 

Os resíduos de NaOH líquido devem ser reutilizados ou descarregados em águas residuais industriais e 

novamente neutralizados, caso seja necessário (consulte as medidas de gestão de riscos relacionadas com o 

ambiente). 

 

1.1.2 Estimativa de exposição 

1.1.2.1 Exposição dos trabalhadores 

O NaOH é uma substância corrosiva. Relativamente ao manuseamento de substâncias e formulações 

corrosivas, ocorrem contactos dérmicos imediatos apenas ocasionalmente e presume-se que a exposição 

dérmica diária repetida possa ser ignorada. Portanto, de acordo com o RAR da UE (2007) sobre o NaOH, a 

exposição dérmica a NaOH puro não será avaliada. A exposição dérmica repetida a essas substâncias e 

formulações não pode ser ignorada. É possível ocorrer exposição ocular devido ao contacto das mãos com os 

olhos, mas não foi quantificada. 

Não se prevê que o NaOH se acumule sistematicamente no corpo em condições normais de manuseamento e 

utilização e, portanto, não se prevê que ocorram efeitos sistémicos de NaOH após exposição dérmica ou por 

inalação. 

Devido à fraca pressão a vapor de NaOH, a concentração atmosférica de NaOH com base em vaporização do 

líquido será bastante baixa. Apesar de se prever que a exposição a um vapor de NaOH seja bastante baixa, os 

dados relacionados com tarefas não podem ser utilizados para prever a exposição a aerossóis (névoas). A 

Tabela 3 apresenta uma descrição geral das concentrações de exposição estimadas e medidas. 

Tabela 3 Concentrações de exposição de trabalhadores 

Vias de exposição Concentrações de 

exposição estimadas 

Concentrações de 

exposição medidas 

Explicação/fonte dos dados medidos 

Valor unidade Valor unidade 

Exposição dérmica Indisponível  Indisponível   

Exposição por 

inalação 
  MA: 0,14 mg/m³ RAR da UE (2007) 

Intervalo: 0,02 – 0,5 mg/m³ 
Carregamento de líquido por camião 
Medição STAT, N=17, 2002; 2003 

  MA: 0,33 mg/m³ RAR da UE (2007) 
Intervalo: 0,29 – 0,37 mg/m³ 
Líquido, outra tarefa 
Medição spot, N=5, 2003 

  MA: < 0,26 mg/m³ RAR da UE (2007) 
Líquido, outra tarefa 
Medição STAT, N=20, 2002 

  MA: 0,01* mg/m³ RAR da UE (2007) 
Intervalo: 0,05 – 0,18 mg/m³ *  

Líquido, pérolas, perto da medição 

STAT da instalação, N=109, 2002 
0,02 (típico) 

0,04 (RWC) 

mg/m³   RAR da UE (2007) 
NaOH líquido em barris 
Pior nível possível de exposição típico e 

razoável 
 

STAT Amostra de ar estacionário 

Spot Amostra estacionária a curto prazo 

N Quantidade de medições 

MA Média aritmética 

RWC Pior caso razoável 

* Considera-se que estes valores não estão corretos. Um valor médio não pode ser inferior ao intervalo. 

Dados medidos 
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No RAR da UE (2007), estão disponíveis medições da exposição atmosférica para seis locais de produção de 

quatro países diferentes (República Checa, Polónia, Espanha e Reino Unido). Em todos os casos, as 

concentrações eram inferiores a 2 mg/m
3
 (consultar a Tabela 3). A maioria dos locais de produção de NaOH 

respondeu que o OEL nos respetivos países era de 2 mg/m
3
. Os dados do local de produção em Espanha 

baseiam-se em medições do teor de sódio, realizadas de acordo com a norma do Instituto Nacional de 

Segurança e Higiene no Trabalho (NTP-63 de 1983). Neste local de produção, a recolha de amostras durou 

entre seis e oito horas. Existiram outros locais que indicaram que as medições se basearam num método 

predefinido polaco, num método colorimétrico ou numa espetroscopia de absorção atómica. A duração da 

recolha de amostras nesses locais não foi referida. 

Dados modelados 

As orientações da ECHA em matéria de requisitos de informações propõe a TRA do ECETOC como a 

ferramenta de nível 1 de eleição. A TRA do ECETOC baseia-se numa versão modificada da EASE. A EASE 

era o modelo de eleição ao abrigo da Diretiva de Substâncias Novas e Existentes. A EASE é caracterizada por 

fazer previsões inflacionadas em muitos casos. Considera-se que o motivo para isso se prende com o facto de a 

EASE se basear em dados de exposição históricos de atividades de aplicação em áreas problemáticas 

conhecidas, em vez de operações típicas/normais necessárias para uma avaliação de riscos mais frequente. Por 

esse motivo, os valores dos resultados da EASE foram analisados e modificados em consonância na TRA do 

ECETOC. Tanto as previsões da EASE (no RAR da UE, 2007) quanto as abordagens da TRA do ECETOC 

foram abordadas no presente dossiê. 

A exposição a vapor por inalação ao manipular barris é estimada no RAR da UE (2007) com EASE 2.0. O 

intervalo de exposição está estimado em 0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm, 20 °C), pressupondo uma pressão a 

vapor muito baixa, ausência de formação de aerossóis e utilização não dispersiva. A exposição típica é 

estimada em 0,085 mg/m
3
 (valor médio do intervalo). O pior caso razoavelmente previsível de exposição é 

estimado em 0,17 mg/m
3
 (valor superior do intervalo), pressupondo que não existe formação de aerossóis e 

utilização não dispersiva com ventilação por diluição. Segundo o questionário, presume-se que, na atual 

indústria, no geral, não exista VLE disponível. A presença de VLE não influenciará o intervalo de exposição 

nesta estimativa. Pressupondo uma concentração de NaOH de 50%, a exposição típica é estimada em 

0,04 mg/m
3
 e o pior caso razoavelmente previsível de exposição é estimado em 0,085 mg/m

3
. Estima-se que a 

frequência de exposição ao manipular barris seja de até 200 dias por ano com uma duração de até 4 horas/dia, 

enquanto se estima que o número de trabalhadores envolvidos seja de até 50 (critério de especialistas). 
Pressupondo quatro horas de manuseamento e zero exposição durante o resto do dia de trabalho, estima-se que a 

exposição TWA típica de 8 horas seja de 0,02 mg/m
3 

e o pior caso razoavelmente previsível de TWA de exposição de 8 

horas é estimado em 0,04 mg/m
3
. 

A exposição a vapor ou aerossóis por inalação devido a todas as PROCs é estimada na TRA do ECETOC e a exposição 

por inalação é de 0,1 ppm (0,17 mg/m
3
), pressupondo uma pressão de vapor muito baixa, uma duração da exposição 

superior a 4 horas/dia e ausência de ventilação local exaustora ou equipamento respiratório. 

Resumo dos valores de exposição 

Só será utilizado um valor para a caracterização de riscos. A Tabela 4 apresenta um resumo da concentração de exposição 

de trabalhadores. 

Tabela 4 Resumo da concentração de exposição de trabalhadores 

Vias de 

exposição 

Concentrações Justificação 

Exposição 

dérmica (em 

mg/cm
2
) 

Insignificante RAR da UE (2007): Os produtos de NaOH com uma concentração > 2% são 

corrosivos, portanto, estão em vigor medidas de controlo eficazes para evitar 

exposição dérmica. Além disso, considera-se que são consistentemente utilizadas 

luvas e vestuário de proteção ao manusear substâncias corrosivas. As empresas de 

produção indicam utilização de luvas de proteção, fatos e botas ao manusear NaOH 

puro. Portanto, a exposição dérmica diária ao produto comercial é considerada 

insignificante. Não são produzidas diluições de NaOH contendo < 2% nos locais de 

produção. 

Exposição 

por inalação 

(em mg/m
3
) 

0,33 RAR da UE (2007): Relativamente à manipulação de barris de NaOH líquido, os 

dados modulados são subestimados pela EASE em comparação com os dados 

medidos.  Uma vez que existe uma quantidade relativamente superior de dados 

medidos, estes serão utilizados para a caracterização de riscos. O valor 0,33 mg/m
3
 é 

considerado o pior nível possível e 0,14 mg/m
3
 é considerado um nível de exposição 

típico. 
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1.1.2.2 Exposição indireta de humanos através do ambiente (oral) 

A exposição indireta a humanos, por exemplo, através da ingestão de água potável, não é relevante para o 

NaOH. Qualquer potencial de exposição a NaOH devido a libertações para o ambiente só terá relevância a 

nível local. Qualquer efeito das libertações locais no pH será neutralizado na água de destino a nível regional. 

Portanto, a exposição indireta de humanos através do ambiente (oral) não é relevante no caso do NaOH (RAR 

da UE, 2007). 

 

1.1.2.3 Exposição ambiental 

Conforme indicado no RAR da UE sobre o NaOH (2007), a avaliação de riscos para o ambiente só é relevante 

para o ambiente aquático, incluindo STPs/ETARs conforme aplicável, uma vez que as emissões de NaOH nas 

diferentes fases do ciclo de vida útil (produção e utilização) aplicam-se principalmente a água (residual). A 

avaliação de riscos e do efeito aquático só abordará o efeito em organismos/ecossistemas devido a possíveis 

alterações no pH relacionados com descargas de OH
-
, uma vez que se prevê que a toxicidade do ião Na

+
 seja 

insignificante em comparação com o (potencial) efeito no pH. Esta questão só será abordada a nível local, 

incluindo estações de tratamento de esgotos (STPs) ou estações de tratamento de águas residuais (ETARs) 

conforme aplicável, tanto para utilização industrial quanto para produção. Quaisquer efeitos que possam 

ocorrer são previsíveis a nível local. Portanto, foi decidido que não é significativo incluir os níveis regional e 

continental nesta avaliação de riscos. Além disso, o elevado grau de solubilidade da água e uma pressão de 

vapor muito baixa indicam que o NaOH se encontra predominantemente em água. Não se preveem emissões 

significativas nem exposição da atmosfera devido a pressão de vapor de NaOH muito baixa. Também não se 

preveem emissões nem exposição significativas ao ambiente terrestre. A via de aplicação de lodo não é 

relevante para a emissão para solo agrícola, uma vez que não ocorrerá sorção de NaOH para material 

particulado em STPs/ETARs. 

A avaliação da exposição para o ambiente aquático só lidará com as possíveis alterações no pH em efluentes 

de STP e água de superfície relacionados com as descargas de OH
-
 a nível local. 

1.1.2.3.1 Libertações para o ambiente 

A produção de NaOH pode potencialmente resultar numa emissão aquática e aumentar localmente a 

concentração de sódio e o pH no ambiente aquático. Quando o pH não é neutralizado, a descarga de efluente 

de locais de produção de NaOH pode provocar um aumento no pH na água de destino. O pH de efluentes é 

normalmente medido com bastante frequência e pode ser facilmente neutralizado. 

Uma vez que a avaliação da exposição se concentrou em possíveis alterações no pH no ambiente aquático 

local, a indústria recolheu dados reais sobre valores de pH em efluentes e águas de superfície de destino em 

locais de produção de NaOH para o RAR da UE (2007), com base nos resultados de um questionário que foi 

enviado para um grupo transversal vasto de produtores de NaOH na UE através da Euro Chlor, representando 

97% da capacidade de produção de NaOH na Europa alargada (Euro Chlor, 2004b). Os resultados deste 

questionário (Euro Chlor, 2004c) forneceram dados sobre efluentes e água de destino para 43 de 84 locais de 

produção. Os locais são anonimizados por números. Os 43 locais de produção que responderam ao inquérito 

são de 15 países diferentes da UE com uma vasta extensão geográfica. Os inquiridos incluíram 34 locais nos 

antigos estados-membros da UE, seis locais nos novos estados-membros da UE, dois na Noruega e um na 

Suíça (Euro Chlor, 2004c). Os três principais processos de produção de NaOH, a saber, processo por 

membrana, diafragma e mercúrio, foram bem representados entre os inquiridos que responderam ao 

questionário. As capacidades de produção dos locais que responderam representaram uma gama bastante vasta 

de várias dezenas de quilotoneladas/ano (Euro Chlor, 2004b). 

O questionário revelou que onze locais não têm efluentes que sejam descarregados para o ambiente. Nestes 

locais específicos, as águas residuais podem ser completamente recicladas devido a condições de processo no 

local específicas. Os resultados também mostraram que, entre os 43 locais inquiridos, 31 locais neutralizam o 

respetivo efluente antes de procederem à descarga para a água de destino. No total, 32 locais indicaram serem 

legalmente obrigados a neutralizar o respetivo efluente e seis locais, que não têm efluentes, não responderam a 

esta questão. Contudo, cinco locais indicaram não ter esses requisitos legais, enquanto dois destes cinco locais 

indicaram neutralizar os seus efluentes de qualquer forma. Um local (local 30) indicou uma obrigação legal de 

neutralização, mas não adaptam o seu pH, uma vez que a gama de pH do respetivo efluente já se encontra num 

intervalo reduzido perto do neutro. 

De acordo com a Euro Chlor (2004c), muitos locais indicaram valores de pH de subfluxos de águas residuais, 

em vez de efluentes finais, apesar se estarem incluídos como "dados de efluentes". Chegou-se a esta conclusão 
pelo facto de muitos locais terem indicado gamas abrangentes de valores de pH, mas também indicarem que os efluentes 
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finais eram neutralizados antes da descarga e com algumas apurações posteriores junto dos inquiridos. Normalmente, os 

subfluxos são combinados com outros subfluxos de águas residuais no local antes de serem finalmente descarregados 

para a água de destino. Portanto, as primeiras duas colunas da Tabela 5 sobre efluentes são as mais importantes no que 

diz respeito ao potencial efeito no pH das águas de destino. 

No total, 36 locais de produção, incluindo dois locais (n.º 17 e 30) que não descarregam os respetivos efluentes para o 

ambiente, ou seja, águas de destino ou esgotos, indicaram valores medidos de pH do efluente. Destes 36 locais, 19 locais 

indicaram valores de pH entre 6 e 9 (do pH inferior ao pH superior), sete locais indicaram valores de pH entre 5 e 10 e 

dez locais indicaram valores de pH fora da gama de 5 a 10. Mais importante ainda, todos os locais que descarregam 

efluente para o ambiente, à exceção de um, indicaram neutralizar os respetivos efluentes antes de procederem à descarga. 

Apenas um local (n.º 15) indicou uma gama de pH do efluente bastante abrangente, entre 3,0 e 11,6, e referiu não 

neutralizar o respetivo efluente antes da descarga. Após contactar este local, tornou-se evidente que os valores de pH 

indicados por este local representavam medições no subfluxo de águas residuais, imediatamente após deixar a unidade de 

produção. Dependendo das condições do processo, poderá apresentar os valores extremos indicados, que alegadamente 

duram apenas 10 a 15 minutos, uma vez que o subfluxo de águas residuais é combinado com outros subfluxos de águas 

residuais no local e o pH torna-se circum-neutro. Em seguida, o efluente final (ou seja, os subfluxos de águas residuais 

combinados) entram na estação de tratamento de esgotos municipais antes de ser descarregado para a água de destino. 

Este local não é legalmente obrigado a neutralizar o seu efluente antes da descarga (Euro Chlor, 2004c). Uma vez que 

todos os outros locais que indicaram uma grande diferença entre o pH inferior e o superior do efluente também indicaram 

neutralizar os respetivos efluentes, é possível pressupor que, nesses locais, os valores de pH também se aplicam aos 

subfluxos de águas residuais (que são combinados com outros subfluxos antes da neutralização do efluente final) e não 

aos efluentes finais que são descarregados para o ambiente. Os resultados do questionário, referentes a 43 de 84 locais de 

produção, demonstram que o pH de descargas de águas residuais é controlado e que, no geral, estão em vigor 

regulamentos adequados. 

Tabela 5 Dados sobre efluentes e águas de destino referentes a produtores de NaOH na UE (Euro Chlor, 2004c) 

(do RAR da UE, 2007) 
 Dados sobre efluentes Dados sobre águas de destino 

N.º Efluente 
descarregad

o no 
ambiente 

Neutralização 
antes da 
descarga 

Obrigação de 
neutralização 

Medição 
constante do 

pH 

pH 
(médi

o) 

pH 
inferior 

pH 
superior 

Alcalinida
de (meq/l) 

Média do 
caudal 
(m

3
/d) 

Intervalo de 
caudal 
(m

3
/d) 

Tipo de águas 
de destino 

Medição 
constante do 

pH 

pH 
inferior 

pH 
superior 

Alcalinidade 
(meq/l) 

Média do 
caudal (m

3
/d) 

Intervalo 
de caudal 

(m
3
/d) 

2 Sim Sim Sim Sim 11,8 3,8 13,9   78   Rio Sim 7 8,2       

3 Sim Sim Sim Sim 7,3 6,9 7,9 NA 6 500 5.500-8.000 Rio Sim 7,6 8,4 NA 1 000 000 260.000-
5.000.000 

15 Sim Não Não Sim 7,62 3,01 11,55 2,22 10 240 6.010-17.280 Rio Não 7,1 7,96 NA 25 532 064 4.855.630-? 

16 Sim Sim Sim Sim 7,3 7 7,9 1,87 30 606 18.000-41.096 Rio Não 7,3 7,8 2,6 5 356 800 1.468.800-
12.700.800 

17 Não Sim Sim Sim 7,25 7 7,5 NA 26 300 NA Rio Não 7,7 7,7 NA 10.972.800 NA 

18 Sim Sim Sim Sim 7,9 3,9 13,2   1.800 1.000 Rio Não       1.978.584 15.000.000 

20 Sim Sim Sim Sim 7,5 7 8,5 NA 173.000 150.000-
200.000 

Rio Não 6,5 8,2 NA 8.208.000 483.840-
65.577.600 

21 Sim Sim Não Sim 12 10 13 NA 10 8-15 Rio Não 7,0 7,8 3-4 172.800.000 60.480.000-
864.000.000 

22 Sim Sim Não Sim 3 2 4 NA 4.560 3.240-5.640 Mar             

25 Não Não Não Não             Estuário Não           

26 Sim Sim Sim Sim 7-7,5 6 8,5 3,5 9.600 9.600-12.000 Rio Não 8 8,2 2,8 400 400-600 

29 Sim Sim Sim Sim 7,2 6,1 9,4   178 67-602 Rio Não           

30 Não Não Sim Sim 7,9 7,5 8,2 NA 5.842 máx. 6.000 Rio Não 6,9 8 NA 3.456.000 NA 

32 Sim Sim Sim Sim 7,2 7 7,8   48.000 45.000-55.000 Rio Não 7,1 7,5   100.000.000 60.000.00-
150.000.000 

33 Sim Sim Sim Sim 7,8 6,5 8,5 1 004 17.461 12.692-21.928 Rio Não 7,5 8,1 3.567 475.200 95.040-
1.080.000 

34 Sim Sim Sim Sim 6,7 5 10 NA 3.600 2.400-6.000 Mar Não 6,7 6,7 NA     

35 Sim Sim Sim Sim 5 3 11 NA 114 46-520 Mar Não 7,8 7,8 NA     

37 Sim Sim Sim Sim 7,7 6,7 8,5   600 300 Rio Não 8 8   2.500.000 ?-5.200.000 

39 Sim Sim Sim Sim 12 4 13 NA 300 150-400 Mar Sim 6,5 8,0 NA 25.920.000 12.960.000-
34.560.000 

40 Sim Sim Sim Sim 7,4 6,6 8,2   25.000 20.000-30.000 Rio Não           

41 Sim Sim Sim Sim 8 7 9 NA 4.800 4.600-4.900 Mar Não NA NA NA NA NA 

46 Sim Sim Sim Sim 7,5 6,6 8,5 NA 134 NA Outro Sim 4,5 10 NA 301   

49 Sim Sim Sim Sim 7,28 7,09 7,48 NA 853 634-1.170 Estuário Não 6,8 8 NA 1.000.000   

                                   
51 Sim Sim Sim Sim 8,2 6,9 8,9 6 728 660-790 Rio Sim 7,6 7,9 3 51.000.000 25.000.000-

70.000.000 

52 Sim Sim Sim Sim 8 4 10   9,4 0-55 Rio Sim 6,5 9   14.077 14.965-
20.612 

53 Não                                 

54 Não                                 

58 Sim Sim Sim Sim 11,5 11 12 3,10
-3
 4.000 3.500-4.500 Rio Sim 7,5 8,5   174.744 127.744-

221.744 

60 Sim Sim Sim Sim 7,9 7 8,4 1,3 14.097 11.000-17.000 Rio Não 7,6
3 

8,19 4,05 1.309.589 140.832-
27.734.400 

61 Sim Sim Sim Sim 6-8 6 8 NA 16.344 NA Rio Sim 6,9 7,2 NA 17.460 8.000-
36.000 

64 Não     Sim                           

65 Não     Sim                           

66 Não     Sim                           

68 Sim Sim Sim Sim 7 6,9 7,3 NA 374,00 245.000-
500.000 

Rio Sim 7,7 8,1 NA 96.768.000 30.240.000-
259.200.000 

69 Sim Sim Sim Sim 7,5 5,5 8,5 92 3.500 5.000 Mar Não NA NA 75     

70 Não     Sim 7,4/7,
8 

6,2/6,8 8,4/9,4   48.312/4.0
32 

25.320/4.368 Rio Não 7,5 8,1   3.456.000 ?-7.948.800 

71 Sim Sim Sim Sim 7,5 6 9   4.500 4.000-6.000 Mar Sim NA NA NA     

72 Sim Sim Sim Sim 7,3 3 9,2 NA 23.000 15-35.000 Rio Não NA NA NA 450.000 300.000-? 

79 Sim Sim Sim Sim 7 6 9   330 180-460 Outro Não 7,2 7,4       

80 Não Não Não                             

83 Não Sim Sim Sim 7,8 6,4 9,4   2.112 1.183-7.966 Outro Sim 7,2 8,7       

84 Sim Sim Sim Sim 10 6,5 11 30 1.300 600-2.000 Outro Sim 6,9 7,7 5     

85 Sim Sim Sim Sim 6,6 5,4 9,7 NA 1.900   Lago Não 4,2 9,2 NA     
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1.1.2.3.2 Concentração de exposição em estações de tratamento de águas residuais (ETARs) 

As águas residuais dos locais de produção de NaOH são originárias de eletrólises de sal e constituem um fluxo 

de águas residuais inorgânico. Por esse motivo, não é viável tratá-las biologicamente. Portanto, os fluxos de 

águas residuais de locais de produção de NaOH não são normalmente tratados em estações de tratamento de 

águas residuais (ETARs). Contudo, o NaOH pode ser utilizado de forma benéfica para controlo do pH em 

fluxos de águas residuais ácidos tratados em ETARs biológicas (RAR da UE, 2007). 

1.1.2.3.3 Concentração de exposição no compartimento pelágico aquático 

Se for emitida para a água de superfície, a sorção para material particulado e de sedimentos será insignificante. 

Uma adição de NaOH à água de superfície pode aumentar o pH, dependendo da capacidade de tampão da 

água. Quanto maior for a capacidade de tampão da água, menor será o efeito no pH. Em geral, a capacidade de 

tampão para evitar alterações na acidez ou alcalinidade de águas naturais é regulada pelo equilíbrio entre 

dióxido de carbono (CO2), o ião bicarbonato (HCO3
-
) e o ião carbonato (CO3

2-
): 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 (pKa1 = 6,35) 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
 (pKa2 = 10,33) 

 

Se o pH for < 6, CO2  não ionizado é a espécie predominante e a primeira reação de equilíbrio é mais 

importante para a capacidade de tampão. Com valores de pH entre 6 e 10, o ião bicarbonato (HCO3
-
) é a 

espécie predominante e, com valores de pH > 10, o ião carbonato (CO3
2-

) é a espécie predominante. Na 

maioria das águas naturais, os valores de pH variam entre 6 e 10, como tal, a concentração de bicarbonato e a 

segunda reação de equilíbrio são mais importantes para a capacidade de tampão (Rand, 1995; De Groot et al., 

2002; OCDE, 2002). O programa PNUMA (1995) indicou a concentração de bicarbonato de um total de 77 

rios na América do Norte, América do Sul, Ásia, África, Europa e Oceânia. O percentil 10, a média e o 

percentil 90 das concentrações foram 20, 106 e 195 mg/l, respetivamente (OCDE, 2002). Para sublinhar a 

importância da concentração de bicarbonato para a capacidade de tampão em águas naturais, a tabela resume a 

concentração de NaOH necessária para aumentar o pH de um pH inicial de 8,25 a 8,35 para um valor de 9,0, 

10,0, 11,0 e 12,0 em diferentes concentrações de bicarbonato. Os dados da tabela baseiam-se em cálculos, mas 

foram confirmados por titulações experimentais de concentrações de bicarbonato (HCO3
-
) de 20, 106 e 

195 mg/l, respetivamente, em água purificada. A diferença entre a concentração de NaOH calculada e medida 

necessária para obter um determinado valor de pH foi sempre < 30% (De Groot et al., 2002; OCDE, 2002). Os 

dados da tabela 6 referentes a água destilada pertencem à OCDE (2002). 

A alcalinidade, definida como a capacidade de neutralização de ácidos da água (ou seja, aceitação de protões), 

logo, a qualidade e a quantidade de constituintes na água que resultam numa mudança do pH para o local 

alcalino de neutralidade, é determinada como > 99% pelas concentrações de bicarbonato (HCO3
-
), carbonato 

(CO3
2-

) e hidróxido (OH-
-
) (Rand, 1995), sendo o bicarbonato a espécie predominante em valores de pH de 6 a 

10 (consultar também as informações acima). O hidróxido só é relevante em águas alcalinas. Assim, os dados 

da Tabela 6 são úteis para estimar aumentos no pH em águas naturais (a maioria delas tem um valor de pH 

entre 7 e 8), caso estejam disponíveis dados sobre adições de NaOH e concentrações de bicarbonato. A 

alcalinidade é determinada a partir da titulação ácido/base ou pode ser calculada a partir da concentração de 

cálcio da seguinte forma (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003): 

Log (alcalinidade em eq/l) = - 0,2877 + 0,8038 Log (Ca em eq/l) 

Tabela 6 Concentração de NaOH (mg/l) necessária para aumentar o pH para valores de 9,0, 10,0, 11,0 e 

12,0 (De Groot et al., 2002; OCDE, 2002) 

Capacidade de tampão
1
 pH final 

9,0 10,0 11,0 12,0 

0 mg/l HCO3
-
 (água destilada) 0,4 4,0 40 400 

20 mg/l HCO3
-
 (10.º percentil de 77 rios) 1,0 8,2 51 413 

106 mg/l НСОз
-
 (valor médio de 77 rios) 3,5 26 97 468 

195 mg/l НСОз
-
 (90.º percentil de 77 rios) 6,1 45 145 525 

1) O pH inicial de uma solução de bicarbonato com uma concentração entre 20 e 195 mg/l foi de 8,25 a 8,35. 

 

Com base nas libertações ambientais neutralizadas e no destino no compartimento aquático descrito acima, 

não existe impacto ambiental na água de superfície de destino. 
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1.1.2.3.4 Concentração de exposição em sedimentos 
O compartimento de sedimentos não está incluído nesta CSA por não ser considerado relevante para o NaOH. 

Se for emitido para o compartimento aquático, a sorção para partículas de sedimentos será insignificante (RAR 

da UE, 2007). 

1.1.2.3.5 Concentração de exposição no solo e em águas subterrâneas 
O compartimento terrestre não está incluído nesta CSA por não ser considerado relevante para o NaOH. Em 

relação ao destino do NaOH no solo, estão disponíveis as informações que se seguem. Se for emitido para o 

solo, a sorção para partículas do solo será insignificante. Dependendo da capacidade de tampão do solo, OH
-
 

será neutralizado na água porosa do solo ou o pH poderá aumentar (RAR da UE, 2007). 

1.1.2.3.6 Compartimento atmosférico 
O compartimento de ar não está incluído nesta CSA (avaliação da segurança química) por não ser considerado 

relevante para o NaOH. Em relação ao destino do NaOH no ar, estão disponíveis informações no RAR da UE 

(2007). Se for emitido para o ar como um aerossol em água, o NaOH será rapidamente neutralizado como 

resultado da sua reação com CO2 (ou outros ácidos), como se segue: 

NaOH + CO2  →  HCO3
–
 + Na

+
 

Posteriormente, os sais (p. ex., (bi)carbonato de sódio) são retirados do ar (EPA dos EUA, 1989; OCDE, 

2002). Assim, as emissões atmosféricas de NaOH neutralizado acabam na sua maioria no solo e na água. Com 

base numa concentração de NaOH de 50% nas gotículas de aerossol, a meia-vida atmosférica de NaOH está 

estimada em 13 segundos. Com base em cálculos do modelo, esta velocidade de degradação faz com que 

apenas 0,4% do NaOH emitido para o ar permaneça no ar num ponto a 200 metros de distância do ponto de 

emissão (EPA dos EUA, 1988; 1989). 

1.1.2.3.7 Concentração de exposição relevante para a cadeia alimentar (envenenamento secundário) 
A bioacumulação em organismos não é relevante para o NaOH. Portanto, não é necessário efetuar uma 

avaliação de riscos de envenenamento secundário (RAR da UE, 2007). 
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1.2 Cenário de exposição 2: Fabrico de NaOH sólido 
 

1.2.1 Cenário de exposição 

1.2.1.1 Título breve do cenário de exposição 

SU 3, 8: Fabrico de substâncias a granel, em grande escala 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: utilização em processo de lote ou contínuo (fechado) sem probabilidade de exposição ou 

em que existe oportunidade de exposição (contexto industrial), incluindo carregamento, descarregamento, 

recolha de amostras e manutenção. 

PC e CA não são aplicáveis a este CE. 

1.2.1.2 Descrição de atividades, processos e condições operacionais abrangidos no cenário de 

exposição 

Os processos e atividade referentes a NaOH sólido incluem os processos e as atividades com NaOH líquido 

(consultar a secção 1.1.1.2). O NaOH sólido ocorre quando o NaOH fundido, cuja água foi completamente 

evaporada, arrefece e solidificada. Consegue-se obter flocos de NaOH passando o NaOH fundido por rolos de 

formação de flocos arrefecidos obtendo flocos com espessura uniforme. Os flocos podem ser moídos e 

peneirados em vários produtos cristalinos com controlo do tamanho das partículas. O fabrico de grânulos de 

NaOH envolve colocar licor fundido numa torre de formação de esferas em condições de operação 

cuidadosamente controladas, produzindo um grânulo esférico (OxyChem, 2000). 

Os flocos podem ser acondicionados em sacos (25 ou 50 kg). As micropérolas são acondicionadas em sacos ou 

sacos a granel (500 ou 1.000 kg), mas também são entregues a granel (transporte rodoviário). O molde é 

entregue em barris metálicos (p. ex., 400 kg). Contudo, é importante referir que podem existir outras formas de 

acondicionamento. 

Existe produção de NaOH sólido (flocos, pérolas ou molde) em 23% dos locais de produção. Os turnos podem 

ser de 12 horas/dia (40 horas/semana). 

1.2.1.3 Medidas de gestão de riscos 

1.2.1.3.1 Medidas de gestão de riscos relacionadas com trabalhadores 

As medidas de gestão de riscos relevantes relacionadas com trabalhadores estão descritas na secção 1.1.1.4.1. 

1.2.1.3.2 Medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente 

As medidas de gestão de riscos relevantes relacionadas com o ambiente estão descritas na secção 1.1.1.4.2. 

1.2.1.4 Medidas relacionadas com resíduos 

Não existem resíduos sólidos de NaOH. Os resíduos de NaOH líquido devem ser reutilizados ou 

descarregados em águas residuais industriais e novamente neutralizados, caso seja necessário (consulte as 

medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente). 

 

1.2.2 Estimativa de exposição 

1.2.2.1 Exposição dos trabalhadores 
O NaOH é uma substância corrosiva. Relativamente ao manuseamento de substâncias e formulações 

corrosivas, ocorrem contactos dérmicos imediatos apenas ocasionalmente e presume-se que a exposição 

dérmica diária repetida possa ser ignorada. Portanto, de acordo com o RAR da UE (2007) sobre o NaOH, a 

exposição dérmica a NaOH puro não será avaliada. A exposição dérmica repetida a essas substâncias e 

formulações não pode ser ignorada. 

Não se prevê que o NaOH se acumule sistematicamente no corpo em condições normais de manuseamento e 

utilização e, portanto, não se prevê que ocorram efeitos sistémicos de NaOH após exposição dérmica ou por 

inalação. 

A Tabela 7 apresenta uma descrição geral das concentrações de exposição por inalação estimadas e medidas. 
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Tabela 7 Concentrações de exposição de trabalhadores 

Vias de 

exposição 

Concentrações de 

exposição estimadas 

Concentrações de 

exposição medidas 

Explicação/fonte dos dados medidos 

Valor unidade Valor unidade 

Exposição 

por 

inalação 

  MA: 0,84 mg/m³ RAR da UE (2007): 
Intervalo: 0,1 – 1,8 mg/m³ 
Manipulação de barris/sacos de líquido, molde, 

peletes 
Medição PAS, N=10, 2003 

   MA: 0,09 mg/m³ RAR da UE (2007): 
Intervalo: 0,01 – 0,27 mg/m³ 
Manipulação de barris/sacos de líquido, molde, 

pérolas 
Medição PAS, N=12, 2003 

   MA: 0,05 mg/m³ RAR da UE (2007): 
Intervalo: 0,01 – 0,1 mg/m³ Manipulação de barris 

de líquido, molde, pérolas  

Medição STAT, N=20, 2003 

   MA: 0,11 

90P: 0,269 
mg/m

3 Novos dados sobre a indústria: 
Faixa de peletização: Intervalo: 0,03 – 0,51 mg/m

3 
Enchimento: Intervalo: 0,11 – 0,38 mg/m

3  

PAS, para mais detalhes, consultar texto 

 2,5 mg/m
3   Simulações máximas da TRA da EASE e do 

ECETOC 
PAS Amostra de ar pessoal 

STAT Amostra de ar estacionário 

N Quantidade de medições 

MA Média aritmética 

90P 90.º percentil 

Dados medidos 

No RAR da UE (2007), estão disponíveis medições da exposição atmosférica para seis locais de produção de 

quatro países diferentes (República Checa, Polónia, Espanha e Reino Unido). Em todos os casos, as 

concentrações eram inferiores a 2 mg/m
3
 (consultar a Tabela 14). A maioria dos locais de produção de NaOH 

respondeu que o OEL nos respetivos países era de 2 mg/m
3
. Uma operação com possibilidade de exposição é a 

recolha de amostras. Presume-se que todas as medições de barris/sacos tenham sido efetuadas com NaOH 

sólido. Os dados do local de produção em Espanha baseiam-se em medições do teor de sódio, realizadas de 

acordo com a norma do Instituto Nacional de Segurança e Higiene no Trabalho (NTP-63 de 1983). Neste local 

de produção, a recolha de amostras durou entre seis e oito horas. Existiram outros locais que indicaram que as 

medições se basearam num método predefinido polaco, num método colorimétrico ou numa espetroscopia de 

absorção atómica. A duração da recolha de amostras nesses locais não foi referida. Numa empresa, foram 

observadas exposições significativamente mais elevadas. 

Foi reunido um novo conjunto de dados de um sistema aberto com ventilação local exaustora. Foi efetuada 

recolha de amostras com bomba de ar, com passagem de fluxo pelo filtro. O NaOH é dissolvido com água e 

excesso de HCl. O resto de HCl é titulado com KOH. O indicador é vermelho de metilo. Este método analítico 

cumpre a norma NIOSH 7401. O tempo de exposição foi 340 ou 505 minutos. Refere-se a um turno de 8 e de 

12 horas, respetivamente. A exposição foi zero durante o restante tempo do turno. As medições foram feitas 

durante um turno. O número de trabalhadores é três por turno e a quantidade de substância manuseada é: 7 

toneladas por turno. Cada embalagem apresenta entre 25 e 1.000 kg. O processo consistia num sistema aberto 

e tinha ventilação local instalada (20 m
3
/hora). Não foi utilizada proteção respiratória. As orientações da 

ECHA sobre os requisitos de informações R.14 sugerem considerar o 75.º percentil para bases de dados de 

grandes dimensões e o 90.º percentil para bases de dados menores. Portanto, o 90.º percentil de 0,269 mg/m
3
 

foi selecionado como uma estimativa do pior caso razoavelmente previsível. É igualmente importante referir 

que não foram observados efeitos no trato respiratório entre os trabalhadores. 

Dados modelados 

Considerando a distribuição do tamanho das partículas (mais de 90% superiores a 10 μm) da substância, foram 

utilizadas outras suposições além das suposições predefinidas "produção e processamento de pós" no RAR da 
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UE (2007) para estimar a exposição a pó por inalação com EASE 2.0. A exposição típica está estimada em 0 a 

1 mg/m
3
, pressupondo uma técnica com níveis baixos de pó na presença de VLE. O pior caso razoavelmente 

previsível de exposição está estimado em 0 a 5 mg/m
3
, pressupondo ausência de VLE. Estima-se que a 

frequência de exposição ao manipular barris seja de até 200 dias por ano com uma duração de até 4 horas/dia, 

enquanto se estima que o número de trabalhadores envolvidos seja de até 50 (critério de especialistas). 

Pressupondo quatro horas de manuseamento e zero exposição durante o resto do dia de trabalho, estima-se que 

a exposição TWA típica de 8 horas seja de 0,5 mg/m
3 

e o pior caso razoavelmente previsível de TWA de 

exposição de 8 horas é estimado em 2,5 mg/m
3
. 

Considerando níveis baixos de pó, ausência de VLE e de proteção respiratória, a TRA do ECETOC prevê uma 

exposição por inalação de 0,01 mg/m
3
 para a PROC 1 e a PROC 2, de 0,1 mg/m

3
 para a PROC 3 e a PROC 9 e 

de 0,5 mg/m
3
 para a PROC 4 e a PROC 8a. Seguindo a abordagem do RAR da UE (2007) e pressupondo 

quatro horas de manuseamento e zero exposição durante o resto do dia de trabalho, estima-se que a exposição 

TWA típica de 8 horas seja de 0 a 0,5 mg/m
3 
e o pior caso razoavelmente previsível de TWA de exposição de 

8 horas é estimado em 0 a 2,5 mg/m
3
. 

Resumo dos valores de exposição 

A Tabela 8 apresenta o resumo das concentrações de exposição de trabalhadores com o intuito de caracterizar os 

riscos. 

Tabela 8 Resumo da concentração de exposição de trabalhadores 

Vias de exposição Concentrações Justificação 

Exposição dérmica 

(em mg/cm
2
) 

Insignificante RAR da UE (2007): Os produtos de NaOH com uma concentração 

> 2% são corrosivos, portanto, estão em vigor medidas de controlo 

eficazes para evitar exposição dérmica. Além disso, considera-se 

que são consistentemente utilizadas luvas e vestuário de proteção ao 

manusear substâncias corrosivas. As empresas de produção indicam 

utilização de luvas de proteção, fatos e botas ao manusear NaOH 

puro. Portanto, a exposição dérmica diária ao produto comercial é 

considerada insignificante. Não são possíveis diluições de NaOH 

contendo < 2% para NaOH sólido. 

Exposição por 

inalação (em mg/m
3
) 

0,269 As exposições mais elevadas são medidas no local de manipulação 

de barris/sacos e, portanto, estes valores são considerados para a 

caracterização de riscos. 

 

1.2.2.2 Exposição indireta de humanos através do ambiente (oral) 

A exposição indireta a humanos, por exemplo, através da ingestão de água potável, não é relevante para o 

NaOH. Qualquer potencial de exposição a NaOH devido a libertações para o ambiente só terá relevância a 

nível local. Qualquer efeito das libertações locais no pH será neutralizado na água de destino a nível regional. 

Portanto, a exposição indireta de humanos através do ambiente (oral) não é relevante no caso do NaOH (RAR 

da UE, 2007). 

1.2.2.3 Exposição ambiental 

O hidróxido de sódio dissolve-se e dissocia-se rapidamente em água quando é libertado na água. 

Consequentemente, a avaliação da exposição ambiental referente a hidróxido de sódio sólido é a mesma 

utilizada para hidróxido de sódio líquido. O leitor é encaminhado para a secção 1.1.2.3. 
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1.3 Cenário de exposição 3: Utilização industrial e profissional de NaOH 
Para recolher as informações necessárias relacionadas com exposição ocupacional ao utilizar NaOH para 

efeitos do RAR da UE (2007), a Euro Chlor desenvolveu um questionário em cooperação com o Estado-

Membro relator Portugal. Em setembro de 2004, foram enviados questionários por e-mail para: 

• A Confederação Europeia das Indústrias de Papel (CEPI). Encaminharam os questionários para os seus 

membros (empresas que produzem papel e utilizam NaOH). 

• Cinco pessoas de contacto diferentes das empresas que constituem a Euro Chlor (produtores de NaOH). 

Posteriormente, cada produtor de NaOH enviou o questionário a 20 clientes (na maioria dos casos, utilizadores 

finais de NaOH). 

As respostas foram analisadas e os resultados foram indicados pela Euro Chlor (2005). 

No total, foram recebidas 58 respostas, originárias de cerca de 10 Estados-Membros diferentes da UE. A 

maioria (59%) proveio da indústria de papel e celulose e, portanto, os dados referentes a este setor podem ser 

considerados como altamente representativos da situação na Europa. Relativamente à indústria de papel e 

celulose, foi recebido um questionário da Alemanha (Federação Nacional) que representou a prática comum 

neste país. 

O número de respostas de outros clientes da indústria foi inferior, mas, ainda assim, abrangeu uma vasta gama 

de aplicações de NaOH. No total, foram recebidos 17 questionários (29%) da indústria química (p. ex., 

produção de produtos químicos para proteção de culturas, pigmentos orgânicos, resinas de époxi). Os restantes 

sete questionários foram recebidos da indústria do aço, indústria têxtil, produção de borracha, indústria 

alimentar, indústria metalúrgica, indústria do alumínio e distribuição. Isto mostra que responderam 23 

utilizadores finais de NaOH e o questionário foi preenchido por um distribuidor. Na maioria dos casos, o 

NaOH era utilizado como um reagente durante o fabrico/produção de produtos químicos. Em alguns outros 

casos, era utilizado para neutralização (indústria do aço, produção de borracha), limpeza e tratamento de águas 

(indústria alimentar) ou para extração (indústria do alumínio). 

1.3.1 Cenário de exposição 

1.3.1.1 Título breve do cenário de exposição 
O hidróxido de sódio pode ser utilizado de acordo com as seguintes categorias de processo (PROC): 

PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 

PROC2 Utilização em processo fechado e contínuo com exposição controlada ocasional 

PROC3 Utilização em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 

PROC4 Utilização em processo de lote e outro processo (síntese) em que surge oportunidade de 

exposição 

PROC5 Mistura ou combinação em processos de lote (contacto significativo e/ou multietapas) 

PROC8a/b Transferência de produtos químicos de/para recipientes/contentores de grandes dimensões em 

instalações (não) dedicadas 

PROC9 Transferência de produtos químicos em contentores de pequenas dimensões (linha de 

enchimento dedicada) 

PROC10 Aplicação de rolos ou escovagem 

PROC11 Vaporização não industrial 

PROC13 Tratamentos de artigos através de imersão e vazamento 

PROC15 Utilização de reagentes de laboratório em laboratórios de pequenas dimensões 

Pressupõe-se que as categorias de processo mencionadas acima sejam as mais importantes, mas também são 

possíveis outras categorias de processo (PROC 1 a 27) 

O hidróxido de sódio pode ser utilizado em várias categorias de produtos químicos (PC) diferentes. Pode ser 

utilizado, por exemplo, como um adsorvente (PC2), produto para  tratamento de superfícies em metal (PC14), 

produto para tratamento de superfícies que não sejam de metal (PC15), intermediário (PC19), regulador do pH 

(PC20), produto químico de laboratório (PC21), produto de limpeza (PC35), amaciador de água (PC36), 

produto químico para tratamento de águas (PC37) ou agente de extração. Contudo, pode potencialmente ser 

utilizado noutras categorias de produtos químicos (PC 0 a 40). 

Uma vez que o hidróxido de sódio pode ser utilizado de formas tão diversas e é utilizado com bastante 

frequência, pode ser utilizado em todos os setores de utilização (SU) descritos pelo sistema de descrição de 

utilizações (SU 1 a 24). O NaOH é utilizado para diferentes fins em vários setores industriais. O setor que 

mais utiliza NaOH é o de produção de outros produtos químicos, tanto orgânicos (30%) como inorgânicos 

(13%). É ainda utilizado na indústria de papel e celulose (12%), indústria metalúrgica e do alumínio (7%), 
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indústria alimentar (3%), tratamento de águas (3%) e têxtil (3%). O restante é utilizado na produção de sabão, 

óleos minerais, lixívia, fosfatos, celulose, borracha, etc. (Euro Chlor, 2009). O setor de utilização 21 (SU21) é 

considerado no cenário de exposição 4. 

Apesar de o hidróxido de sódio poder ser utilizado durante o processo de fabrico de artigos, não se prevê que a 

substância esteja presente no artigo. As categorias de artigo (CA) não parecem aplicáveis ao hidróxido de 

sódio. 

Para avaliar a exposição ambiental de substâncias, foram desenvolvidas categorias de libertação ambiental 

(ERC) para REACH. É possível aplicar as seguintes categorias de libertação ambiental referentes ao hidróxido 

de sódio: 

ERC1 Fabrico de substâncias 

ERC2 Formulação de preparações 

ERC4 Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e produtos, não integrando os 

artigos 

ERC6A Utilização industrial resultando no fabrico de outras substâncias (utilização de intermediários) 

ERC6B Utilização industrial de auxiliares de processamento reativos 

ERC7 Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados 

ERC8A Utilização em interiores dispersiva e generalizada de auxiliares de processamento em sistemas 

abertos 

ERC8B Utilização em interiores dispersiva e generalizada de substâncias reativas em sistemas abertos 

ERC8D Utilização em exteriores dispersiva e generalizada de auxiliares de processamento em sistemas 

abertos 

ERC9A Utilização em interiores dispersiva e generalizada em sistemas fechados 

Pressupõe-se que as categorias de libertação ambiental mencionadas acima sejam as mais importantes, mas 

também são possíveis outras categorias de libertação ambiental (ERC 1 a 12) As utilizações dispersivas e 

generalizadas são consideradas no cenário de exposição 4. 

 

1.3.1.2 Descrição de atividades, processos e condições operacionais abrangidos no cenário de 

exposição 

Seguem-se as utilizações típicas de sólidos de NaOH: diluição em água, diluição em metanol (indústria de 

biocombustíveis) e sólidos como desbloqueadores de esgotos. As utilizações típicas de NaOH líquido são 

indicadas abaixo. 

1.3.1.2.1 Produção de produtos químicos 

O NaOH é utilizado para produção de produtos químicos orgânicos e inorgânicos que resultam numa grande 

variedade de produtos finais (Euro Chlor, 2009). Nos locais de produção de produtos químicos orgânicos e 

inorgânicos, o NaOH é utilizado como estabilizador do pH ou como reagente para síntese de outros produtos 

químicos. Em todos os casos, o NaOH deve ser adicionado a um recipiente de reação e reagirá, não restando 

mais NaOH. Em algumas estações, o NaOH é reciclado para o processo. 

1.3.1.2.2 Formulação de produtos químicos 

Pode ocorrer exposição ocupacional durante a produção de formulações. Especialmente durante o 

carregamento e a mistura, pode ser esperada uma exposição maior. Podem ocorrer exposições elevadas 

durante o processo de produção dos produtos de limpeza, ao carregar NaOH concentrado, o que envolve 

normalmente bombeamento ou vazamento de um fluido de um cilindro ou barril para um recipiente de 

processo. Pode ocorrer exposição por inalação durante o carregamento devido à formação de vapores ou 

aerossóis quando o cilindro ou barril é aberto e ao adicionar o produto ao processo. O NaOH será diluído após 

carregamento num depósito. 

1.3.1.2.3 Produção e branqueamento de pasta de papel 

As principais aplicações de NaOH na indústria de papel e celulose consistem em ajuste do pH, formação de 

pasta de papel, reagente de branqueamento, agente de limpeza, tratamento de águas para produção de vapor e 

desmineralização (Euro Chlor, 2005). As fábricas de papel e celulose produzem efluentes ácidos e o NaOH é 

utilizado no tratamento de águas residuais para neutralização, por exemplo, de condensado bastante ácidos 

resultante da vaporização de licor gasto. Não é descarregado excedente de NaOH para a ETAR e/ou para a água 

de destino (Euro Chlor, 2005). Seguem-se outros exemplos de processos com papel e celulose em que é 

utilizado NaOH: 

• Formação de pasta de papel Kraft (processo com sulfato), que consiste em formação de pasta de papel 

química completa com NaOH e Na2S, pH superior a 12, 800 kPa (120 psi). Geralmente, a formação de pasta 
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de papel Kraft moderna é efetuada num digestor contínuo geralmente revestido com aço inoxidável e, 

normalmente, a exposição ao NaOH é minimizada. A temperatura do digestor é lentamente aumentada para 

aproximadamente 170 ºC e é mantida nesse nível durante cerca de três a quatro horas. A pasta de papel é 

peneirada para remover aparas não cozinhas, é lavada para remover a mistura de cozedura utilizada e é 

enviada para a estação de branqueamento ou para a máquina de pasta de papel. No final da fase de processo, o 

hidróxido de sódio é reformado na estação de recaustificação (EOHS, 2001). 

• A denominada deslignificação prolongada, que consiste em técnicas para remover mais lignificação antes 

do branqueamento. O NaOH e o calor atuam quebrando ligações complexas na lignificação para torná-las 

solúveis em água ou voláteis. O NaOH e o calor também quebram ligações na celulose, reduzindo a sua 

resistência e rendimento. Para isso, é cozida polpa de madeira com produtos químicos (NaOH, Na2S) num 

recipiente pressurizado (digestor) que possa ser operado num lote ou de forma contínua. No caso de 

enchimento de lotes, o digestor é enchido através de uma abertura na parte superior. Essa ação pode resultar 

em exposição aos produtos químicos utilizados. 

• O processo de branqueamento na denominada extração de alcali em que os ácidos orgânicos e os álcoois 

reagem com o NaOH para formar compostos de sódio orgânicos e água. Estas substâncias orgânicas 

dissolvem-se na água. Aqui, o NaOH é utilizado para criar um pH elevado para otimizar o processo de 

branqueamento. O NaOH não é o agente de branqueamento. A finalidade do branqueamento consiste em 

remover a lignificação sem danificar a celulose. 

• Reciclagem dos resíduos de papel: adicionar água, NaOH e calor volta a transformar o material reciclado 

em pasta de papel. Em seguida, a pasta de papel é utilizada para produzir um produto de papel acabado numa 

máquina de papel tal como acontece numa fábrica de papel virgem. 

1.3.1.2.4 Produção de alumínio e outros metais 

O NaOH é utilizado no tratamento de bauxita, a partir da qual é extraída alumina, a base do alumínio. O 

alumínio é produzido a partir de bauxita pelo processo Bayer. Misturada com vapor e uma solução de NaOH 

(potente), a alumina na bauxita forma uma solução de aluminato de sódio concentrado deixando impurezas por 

dissolver. As condições para extrair monoidrato de alumina são cerca de 250 ºC e uma pressão de cerca de 

3.500 kPa (Queensland Alumina Limited, 2004). No final do processo, o NaOH regressa ao início e é 

novamente utilizado. Prevê-se que surja uma exposição por inalação a NaOH relativamente alta durante a 

mistura de bauxita com NaOH e vapor devido às elevadas temperaturas e elevadas concentrações de NaOH. 

Na fase de tratamento à superfície de produtos de alumínio acabados, o NaOH é utilizado para decapagem 

(Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Indústria alimentar 

O NaOH pode ser utilizado para várias aplicações na indústria alimentar. No setor da produção alimentar, o 

NaOH é regularmente utilizado para (Euro Chlor, 2005): 

• lavar e limpar garrafas, processos e equipamentos; 

• descasque/descaroçamento químico de frutas e vegetais; 

• modificação de amido; 

• preparação de carboximetilcelulose; 

• preparação de sais como citrato de sódio e acetato de sódio. 

1.3.1.2.6 Tratamento de águas 

O NaOH é amplamente utilizado no tratamento de águas. Em estações de tratamento de esgotos, o NaOH 

permite neutralizar efluentes e reduzir a dureza da água. Na indústria, o NaOH permite regenerar resinas 

permutadoras de iões. O NaOH é atualmente utilizado no tratamento de águas com vários objetivos: 

• controlo da dureza da água; 

• ajuste do pH da água; 

• neutralização do efluente antes do descarregamento da água; 

• regeneração de resinas permutadoras de iões; 

• eliminação de iões de metal pesado por precipitação. 

O NaOH é igualmente utilizado para a limpeza de efluentes de incineração ou combustão. Entre as tecnologias 

utilizadas, a lavagem de gases num purificador com soluções alcalinas é um processo oferecido por várias 

empresas de engenharia. As concentrações de soluções de NaOH utilizadas variam de acordo com a aplicação, 

o nível de desempenho a atingir, a situação financeira, etc. O nível de desempenho de purificação desta 

tecnologia permite reduções em componentes ácidos (HCl, SO2, etc.) e em metais pesados (Hg, Cd, etc.) para 



JSC «КАUSТIК»  Volgograd 

Data de publicação: 01.09.2010 
Data de revisão: 20.01.2017        

CE da FDS Hidróxido de sódio 

ANEXO 1 
versão 1.7.  página 16 de 37 

 

conformidade com os requisitos de normas internacionais e nacionais (Euro Chlor, 2004a, 2005). 

1.3.1.2.7 Produção de têxteis 

Além de materiais naturais como madeira, algodão ou linho, as fibras sintéticas são amplamente utilizadas 

pela indústria têxtil. Os têxteis de celulose, obtidos pelo processo de viscose (raiom, raiom fiado) têm uma 

presença significativa no mercado. Atualmente (2004), a produção mundial anual de têxteis de celulose 

ultrapassa facilmente três milhões de toneladas. O seu fabrico consome toneladas consideráveis de NaOH, 

sendo necessários 600 kg de NaOH para produzir uma tonelada de fibras de celulose. Desconhece-se a função 

do NaOH na produção de celulose. O NaOH é igualmente utilizado como auxiliar de processamento geral, tal 

como na neutralização. 

No processo de viscose, a celulose derivada da polpa de madeira é imersa numa solução de hidróxido de sódio 

(20 a 25%) e o líquido em excesso é expulso por compressão para formar alcali-celulose. As impurezas 

existentes são removidas e, após ser transformada em partículas semelhantes a migalhas brancas que ficam a 

maturar durante vários dias a uma temperatura controlada, a alcali-celulose transformada é transferida para 

outro depósito onde é tratada com sulfureto de carbono para formar xantato de celulose. Estes são dissolvidos 

em hidróxido de sódio diluído formando um líquido laranja viscoso denominado viscose. Os ácidos e alcalis 

utilizados no processo são bastante diluídos, mas existe sempre perigo ao preparar diluições adequadas e 

podem ocorrer salpicos para os olhos. As migalhas alcalinas produzidas durante a transformação podem irritar 

as mãos e os olhos dos trabalhadores. A maior parte do hidróxido de sódio utilizado na indústria têxtil é 

utilizada na mercerização, branqueamento, decapagem e lavagem de algodão. 

1.3.1.2.8 Outras utilizações industriais 

O NaOH é ainda aplicado em vários outros setores industriais, a saber, na produção de surfactantes, sabões, 

óleos minerais, lixívia, fosfatos, celulose e borracha (Euro Chlor, 2009). Na maioria das aplicações, o NaOH 

também serve como um auxiliar de processo como, por exemplo, no caso da neutralização. 

1.3.1.2.9 Utilização final profissional de produtos formulados 

O NaOH é utilizado durante a fase de produção de vários produtos de limpeza, apesar de, na maioria dos 

casos, as quantidades nos produtos finais serem limitadas. O NaOH utilizado interage com outros ingredientes 

em reações ácido-base e, como tal, não resta praticamente NaOH livre no produto final. A tabela abaixo 

apresenta uma categorização de produtos de limpeza profissionais com indicação do NaOH livre restante após 

a formulação. 
 

Tipo de produto Teor de "NaOH livre" Gama de 

pH 

Observações referentes a 

RMM/CO 

Decapantes para chão <10% >13  

Produtos de limpeza para fornos 5-20% >13  

Desengordurantes para chão <5% >12,5  

Desentupidores de canos <30% >13  

Produtos para lavar a loiça 5-30% >13 (produto concentrado) 

Produtos de limpeza fortes para 

interiores 

<5% >12,5  

RMM Medidas de gestão de riscos  

CO Condições operacionais 

Produtos para limpeza de fornos para utilização profissional 

Os produtos para limpeza de fornos são desengordurantes fortes e são adequados para remover sujidade 

acumulada em fornos, grelhas, etc. Contêm ingredientes alcalinos fortes. É necessário alcali forte para remover 

sujidades queimadas. Existem sprays de gatilho e latas para pulverização. Ao utilizar uma lata para 

pulverização, forma-se espuma na área visada. Após a vaporização, a porta do forno é fechada e a espuma 

deve ser absorvida durante 30 minutos. Em seguida, o forno é limpo com um pano humedecido ou esponja e é 

necessário enxugá-lo com frequência. O teor máximo de hidróxido de sódio numa lata para pulverização é 

10%. O produto é um gel, que produz gotículas de grandes dimensões ao pulverizar (100% > 10 μm) ou um 

líquido que é aplicado como uma espuma com um gatilho especial que também produz menos aerossóis. 

Deve ser aplicado uma vez por dia durante 10 minutos. Vaporizar com o forno frio, com potencial exposição 

para as mãos e os braços. É possível vaporizar até 1 g de produto por segundo, através de spray com gatilho 

manual pronto para utilização ou por vaporização de espuma. 
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Decapantes para o chão para utilização profissional 

Na área I&I (Industrial e Institucional), não são utilizados decapantes para o chão puros. Os produtos 

altamente alcalinos são doseados entre 15 e 20% e, por cada 10 m
2
, é colocada uma solução decapante de 1 a 

2 l no chão com uma máquina de disco único. Geralmente, são necessários entre 10 e 15 minutos entre a 

colocação do produto e a esfrega do chão. Em seguida, a mistura de decapante/graxa é removida com um 

aspirador de gordura. 

Desentupidores de canos 

Os desentupidores abrem canos obstruídos e com escoamento lento dissolvendo e soltando gordura e resíduos 

orgânicos. Existem diferentes tipos de desentupidores de canos, produtos com hidróxido de sódio ou ácido 

sulfúrico. Os desentupidores de canos líquidos têm um teor máximo de NaOH de 30%. A utilização de 

desentupidores de canos líquidos é comparável à dosagem de produtos de limpeza líquidos. Os desentupidores 

de canos devem ser colocados lentamente no cano. Os peletes, que também podem ser utilizados para abrir 

canos, tem um conteúdo de até 100%. Os desentupidores de canos devem ser colocados lentamente no cano. É 

necessário aguardar pelo menos 15 minutos para o desentupidor de canos proceder ao desbloqueio. 

Produtos para alisamento do cabelo para utilização profissional 

Vários produtos para alisamento do cabelo utilizados por cabeleireiros profissionais contêm uma determinada 

quantidade de NaOH. Os produtos para alisamento do cabelo, com mais de 2% de NaOH, são aplicados no 

cabelo com uma escova e, após um período de interação com o cabelo, o produto é enxaguado com água. Ao 

estimar a exposição dos trabalhadores, não se prevê uma exposição por inalação relevante devido à fraca 

volatilidade e à ausência de formação de aerossóis. A exposição dérmica só é relevante quando as 

concentrações de NaOH são inferiores a 2%, o que provavelmente ocorrerá quando o produto for enxaguado 

do cabelo. Um teor superior a 2% é corrosivo, o que significa que se prevê que a adoção de medidas de 

controlo possa evitar a exposição dérmica. Portanto, prevê-se que a exposição ocorra principalmente quando o 

cabeleireiro decide passar ao enxaguamento final após o primeiro enxaguamento. 

1.3.1.3 Medidas de gestão de riscos Medidas de gestão de riscos 

1.3.1.3.1 Medidas de gestão de riscos relacionadas com trabalhadores industriais 

As medidas de gestão de riscos relacionadas com trabalhadores industriais encontram-se na Tabela 9. Esta 

tabela aplica-se a produtos com NaOH líquido e sólido a uma concentração > 2%. Uma vez que o hidróxido de 

sódio é corrosivo, as medidas de gestão de riscos para a saúde humana devem concentrar-se na prevenção de 

contacto direto com a substância. Por este motivo, devem ser utilizados de preferência sistemas automatizados 

e fechados para utilizações industriais de hidróxido de sódio. É necessária proteção respiratória quando existe 

possibilidade de formação de aerossóis de hidróxido de sódio. Devido às propriedades corrosivas, é necessário 

utilizar proteção dérmica e ocular apropriada. 

Tabela 9 Medidas de gestão de riscos relacionadas com trabalhadores 
Tipo de informações Campo de dados Explicação 

É necessária contenção e 

boas práticas de trabalho 

Boas práticas: substituir, conforme 

necessário, processos manuais através de 

processos automatizados e/ou fechados. Isto 

evita névoas e vaporizações irritantes e 

consequente possibilidade de ocorrência de 

salpicos (RRS da UE, 2008). 

• Utilizar sistemas fechados ou cobrir 

contentores abertos (p. ex., resguardos) (boa 

prática) 

• Transportar sobre tubos, 

enchimento/esvaziamento técnico de barris 

com sistemas automatizados (bombas de 

sucção, etc.) (boa prática) 

• Utilizar alicates, braços de aperto com 

manípulos compridos com utilização manual 

"para evitar contacto direto e exposição a 

salpicos (não devem ser desempenhadas 

tarefas sobre a cabeça de alguém)" (boa 

prática) 

Situação aquando do RAR da UE (2007) 

na indústria de papel e celulose: 
Quase todas as unidades (97%) indicaram 

ter um sistema fechado automatizado. 

Ainda assim, 50% indicaram que ainda 

ocorre manuseamento de NaOH durante o 

(re)abastecimento de 

depósitos/contentores, limpeza, 

manutenção, descarregamento de camiões, 

adição de reagentes, esvaziamento de 

barris ou sacos e recolha de amostras 

(média de quatro trabalhadores por 

unidade). 

Situação aquando do RAR da UE (2007) 

na indústria química: Prevê-se que a 

maior exposição por inalação ocorra ao 

carregar NaOH do camião-tanque para o 

recipiente de processo. A maioria das 

indústrias utiliza um processo fechado 

e/ou automatizado e NaOH líquido a 50%. 

Situação aquando do RAR da UE (2007) 

na indústria têxtil: Pode ocorrer 
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Tipo de informações Campo de dados Explicação 

exposição a NaOH ao imergir polpa de 

madeira e durante a dissolução de xantato 

de celulose. A maioria das indústrias 

utiliza um processo fechado e/ou 

automatizado. O NaOH não será 

vaporizado. 

É necessária ventilação 

local exaustora além de 

boas práticas de trabalho 

Não é necessária ventilação local exaustora; 

apenas boas práticas. 

Destinado a melhorar a qualidade do ar e 

evitar potencial irritação no trato 

respiratório nas áreas de trabalho. 

Situação aquando do RAR da UE 

(2007): no total, oito dos 22 clientes 

(36%) indicaram utilizar ventilação local 

exaustora ao manusearem NaOH nas suas 

instalações. 

Ventilação geral A ventilação geral é uma boa prática, salvo 

se existir ventilação local exaustora 

Destinado a melhorar a qualidade do ar e 

evitar potencial irritação no trato 

respiratório nas áreas de trabalho. 

É necessário equipamento 

de proteção individual 

(EPI) em condições de 

trabalho normais 

• Proteção respiratória: Em caso de 

formação de pó ou aerossóis (p. ex., por 

vaporização): utilizar proteção respiratória 

com filtro aprovado (P2) (obrigatório) 

• Proteção das mãos: luvas de proteção 

impermeáveis e resistentes a produtos 

químicos (obrigatório) 

- material: borracha butílica, PVC, 

policloropreno com revestimento em látex 

natural, espessura do material: 0,5 mm, 

duração da exposição: > 480 min 

- material: borracha nitrílica, borracha 

fluorada, espessura do material: 0,35 a 0,4 

mm, duração da exposição: > 480 min 

Se for provável que ocorram salpicos, 

utilizar óculos de segurança resistentes a 

produtos químicos com boa vedação e 

proteção facial (obrigatório) 

• caso seja provável que ocorram salpicos, 

utilizar vestuário de proteção, aventais, 

proteções faciais, fatos e botas de borracha ou 

plástico (obrigatório) 

Situação aquando do RAR da UE 

(2007): o questionário indicou que 29% 

dos clientes responderam que era possível 

ocorrer exposição por inalação, enquanto 

71% respondeu que era possível ocorrer 

exposição dérmica e, por fim, 75% 

responderam ser possível exposição 

ocular. Na maioria dos casos, não era 

utilizado EPI para evitar inalação. Para 

evitar exposição dérmica, 46% dos 

inquiridos indicaram que são utilizadas 

luvas, enquanto 25% responderam ser 

utilizado vestuário especial e, por fim, 

29% indicaram que não é utilizado EPI. 

Para evitar exposição ocular, 67% dos 

clientes responderam serem utilizados 

óculos de segurança ou uma máscara 

facial completa e os restantes clientes 

responderam, na maioria dos casos, que 

não era utilizado EPI (Euro Chlor, 2005). 

Outras medidas de gestão 

de riscos relacionadas com 

trabalhadores. Por exemplo: 

sistemas de formação 

particulares, sistemas de 

monitorização/comunicação 

ou auditoria, orientação 

para um controlo 

específico. 

As medidas que se seguem são obrigatórias 

(retirado do RRS da UE, 2008): 

• os trabalhadores em processos/áreas em 

risco identificados devem receber formação 

a) para evitarem trabalhar sem proteção 

respiratória e b) para compreenderem as 

propriedades corrosivas e, especialmente, os 

efeitos da inalação respiratória do hidróxido 

de sódio e c) para seguirem os 

procedimentos mais seguros de acordo com 

as instruções da entidade empregadora (RRS 

da UE, 2008). 

• a entidade empregadora também deve 

garantir que o EPI obrigatório está 

disponível e que é utilizado de acordo com 

as instruções 

 

Medidas relacionadas com 

a conceção do produto 

(além da concentração) 

relacionadas com 

trabalhadores 

• Ajuste de viscosidade elevada com 

auxiliares (boa prática) 

• Entregar apenas como mercadoria em 

cilindros e/ou em vagões tanque (boa 

prática) 

para evitar salpicos 
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1.3.1.3.2 Medidas de gestão de riscos relacionadas com trabalhadores profissionais 

Uma vez que o hidróxido de sódio é corrosivo, as medidas de gestão de riscos para a saúde humana devem 

concentrar-se na prevenção de contacto direto com a substância. Por este motivo, devem ser utilizados de 

preferência sistemas automatizados e fechados para utilizações profissionais de hidróxido de sódio. Uma vez 

que a implementação de sistemas automatizados e fechados e de ventilação local exaustora pode ser menos 

viável, medidas de conceção relacionadas com o produto que evitem contacto direto da pele/olhos com NaOH 

e a formação de aerossóis e salpicos são mais importantes logo após as medidas de utilização de equipamento 

de proteção individual. 

São necessárias medidas de conceção relacionadas com o produto. Incluem-se distribuidores e bombas 

específicos, etc. especificamente concebidos para evitar a ocorrência de salpicos/derramamentos/exposição. 

A Tabela 10 apresenta uma descrição geral das recomendações sobre equipamento de proteção individual. 

Com base na concentração do NaOH na preparação, é proposto um grau diferente de restrição. 

Tabela 10 Equipamento de proteção individual relacionado com trabalhadores profissionais 

 Concentração de 

NaOH no 

produto > 2% 

Concentração de 

NaOH no produto 

entre 0,5% e 2% 

Concentração 

de NaOH no 

produto < 0,5% 

Proteção respiratória: em caso de formação de pó ou 

aerossóis (p. ex., por vaporização): utilizar proteção 

respiratória com filtro aprovado (P2) 

obrigatório boa prática Não 

Proteção das mãos: em caso de potencial contacto 

dérmico: utilizar luvas de proteção impermeáveis 

resistentes a produtos químicos 

obrigatório boa prática Não 

Vestuário de proteção: caso seja provável que ocorram 

salpicos, utilizar vestuário de proteção, aventais, 

proteções faciais, fatos e botas de borracha ou plástico 

obrigatório boa prática Não 

Proteção ocular: Se for provável que ocorram salpicos, 

utilizar óculos de segurança resistentes a produtos 

químicos com boa vedação e proteção facial 

obrigatório boa prática Não 

1.3.1.3.3 Medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente 

As medidas de gestão de riscos relevantes relacionadas com o ambiente estão descritas na secção 1.1.1.4.2. 

 

1.3.1.4 Medidas relacionadas com resíduos 

Não existem resíduos sólidos de NaOH. Os resíduos de NaOH líquido devem ser reutilizados ou 

descarregados em águas residuais industriais e novamente neutralizados, caso seja necessário (consulte as 

medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente). 

 

1.3.2 Estimativa de exposição 

1.3.2.1 Exposição dos trabalhadores 

O NaOH é uma substância corrosiva. Relativamente ao manuseamento de substâncias e formulações 

corrosivas, ocorrem contactos dérmicos imediatos apenas ocasionalmente e presume-se que a exposição 

dérmica diária repetida possa ser ignorada. Portanto, de acordo com o RAR da UE (2007), a exposição 

dérmica a NaOH puro não será avaliada. A exposição dérmica repetida a essas substâncias e formulações não 

pode ser ignorada. 

As populações relevantes potencialmente expostas a produtos geralmente corrosivos são trabalhadores na 

indústria química, indústria do alumínio e indústria do papel. Os trabalhadores e funcionários de limpeza da 

indústria têxtil podem ter mais ou menos contacto direto com NaOH (diluído). 

Não se prevê que o NaOH se acumule sistematicamente no corpo em condições normais de manuseamento e 

utilização e, portanto, não se prevê que ocorram efeitos sistémicos de NaOH após exposição dérmica ou por 

inalação. 

Concentrações de exposição medidas 

As concentrações de exposição medidas de trabalhadores estão resumidas na Tabela 11. 
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Tabela 11 Concentrações de exposição a longo prazo de trabalhadores (concentrações de exposição 

medidas) 
Vias de 

exposição 

Concentrações de 

exposição medidas 

Explicação/fonte dos dados medidos 

Valor unidade 

Exposição 

por 

inalação 
 

 

  Originário do RAR da UE (2007): utilização final de produtos formulados 

< 0,11 mg/m
3
 Recolha de amostras da área + pessoal, tempo de recolha de amostras: entre 250 

e 364 minutos, localizações: mecânico, mesa fora da divisão de limpezas, 

parede lateral em caixa elétrica, centro em equipamento não utilizado, parede 

preta em carrinho de ferramentas (Burton et al., 2000) 

  Originário do RAR da UE (2007): utilização industrial em papel e celulose 

 

 

<0,5/16* mg/m
3
 Localizações: florestas, formação de pasta de papel, preparação química/de 

lixívia, sala das máquinas, recuperação e recaustificação, número: 2-12, 

duração: > 8 horas, TWA (Kennedy et al., 1991) 

 

 

0,001-0,70 mg/m
3
 Localizações: formação de pasta de papel, refinaria, etc. de existências, 

máquina de papel/cartão, destintagem de resíduos de papel, TWA, número total: 

5, número de deteções 1-5, Intervalo: 0,001 – 1,2 mg/m
3
) (Korhonen et al., 

2004) 

  Originário do RAR da UE (2007): indústria do alumínio 

 

 

0,033 

1,1 

2,40*** 

5,80** 

4,70*** 

 

 

mg/m³ MA 

Dados referentes ao período compreendido entre 1997 e 1999, Localizações: 

durante a lavagem cáustica, despejo de caixas de areia (nas instalações do 

operador, depósito de reciclagem por lavagem cáustica, nova estrutura para 

transportador helicoidal, decantador, lavagem com filtro com controlo de 

elevação, sobre piso térreo de depósitos cáusticos, filtros de 

tambor/funcionamento normal, no solo em frente ao filtro, na banca de trabalho 

no filtro, 1.º andar da válvula de drenagem com filtro, 1.º andar da correia 

transportadora, na porta de lavagem durante a lavagem cáustica, sobre depósitos 

de precipitação, lavagem cáustica, instalações do operador, portas de lavagem 

de descalcificação, lavagem cáustica com abastecimento do depósito B 

principal, amostra na parte superior do depósito, adjacente a ciclones durante o 

processamento normal. 

Médio: frasco borbulhador/filtro, 22 pontos de amostra com uma a cinco repetições, t 

= 5-117 min 

   Nova literatura: indústria do alumínio 

 

 

0,2 mg/m
3
 MG Refinaria 2, manutenção, N=19, intervalo: 0,02 - 4 mg/m

3
,  

4 horas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,17 mg/m
3
 MG Refinaria 3, manutenção, N=8, intervalo: 0,05 - 0,6 mg/m

3
,  

4 horas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,11 mg/m
3
 MG Refinaria 3, digestão, N=6, intervalo: 0,05 - 0,6 mg/m

3
,  

Amostra de 15 min. (Musk et al., 2000) 

 

 

0,46 mg/m
3
 MG Refinaria 2, clarificação, N=27, intervalo: 0,1-2,3 mg/m

3
,  

4 horas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,09 mg/m
3
 MG Refinaria 3, clarificação, N=9, intervalo: 0,05-1,1 mg/m

3
,  

4 horas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,34 mg/m
3
 MG Refinaria 1, precipitação, N=19, intervalo: 0,1-0,8 mg/m

3
,  

4 horas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,19 mg/m
3
 MG Refinaria 3, calcinação ou envio, N=18,  

Intervalo: 0,05-0,9 mg/m
3
, TWA de 15 min. (Musk et al., 2000) 

 

 

0,56 mg/m
3
 MG Refinaria 2, descalcificação, N=11, intervalo: 0,1-1 mg/m

3
,  

4 horas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,4 mg/m
3
 MG Refinaria 3, descalcificação, N=12, intervalo: 0,05-3,5 mg/m

3
,  

TWA de 15 min. (Musk et al., 2000) 

   Novos dados da indústria de alumínio: 

 

 

0,006 mg/m³ MA ano: 2001, localização = digestão, N=18, duração = 8 horas,  

intervalo de TWA = 0,002 – 0,024 mg/m
3
 

 

 

0,021 mg/m³ MA ano: 2001, localização = filtragem, N=19, duração = 8 horas,  

intervalo de TWA = 0,005 – 0,081 mg/m
3
 

 

 

0,017 mg/m³ MA ano: 2001, localização = precipitação, N=11, duração = 8 horas,  

intervalo de TWA = 0,003 – 0,072 mg/m
3
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Vias de 

exposição 

Concentrações de 

exposição medidas 

Explicação/fonte dos dados medidos 

Valor unidade 

 

 

0,014 mg/m³ MA ano: 2001, total, N=48, duração = 8 horas,  

intervalo de TWA = 0,002 – 0,081 mg/m
3
 

   Originário do RAR da UE (2007): indústria têxtil 

 

 

1,7-6,8 mg/m³ MA Mercerização, branqueamento, lavagem, mistura e concentração, 1-13, 

armazenamento, trabalhadores expostos, N=8-86 

* Uma única leitura alta devido a condições anormais no extintor cal/caustificador 

** Amostra que está comprovadamente contaminada, uma vez que não existiu contacto entre vapor/névoa e o amostrador 

durante a recolha de amostras; as amostras foram retiradas a barlavento da fonte de vapor devido às condições ventosas 

existentes 

*** As amostras foram recolhidas em nuvens de vapor/névoas bastante húmidas; problemas com a capacidade de corte 

das bombas e registo de enchimento excesso das bombas 

 

Utilização final profissional de produtos formulados 

Em abril de 1998, foi realizada uma avaliação dos perigos para a saúde referente à limpeza, manutenção e 

reparação de hardware e depósitos de lavatórios de aviões na nossa empresa. O objetivo principal era estudar a 

potencial exposição a microrganismos infecciosos, mas também foram realizadas algumas medições da 

exposição ao NaOH (Burton et al., 2000). O NaOH era um dos componentes dos sabões e agentes de limpeza 

utilizados na divisão de limpezas. Foi recolhida uma amostra da zona de respiração pessoal e quatro amostras 

da área (três no interior e uma no exterior das divisões de limpeza de lavatórios). As amostras foram 

analisadas quanto a pó e névoa alcalinos por titulação ácido-base de acordo com o Método NIOSH 7401. 

Seguindo Burton et al. (2000), previa-se que os resultados fossem baixos, uma vez que tinha sido efetuada 

pouca vaporização de sabão no dia da monitorização. Uma vez que se desconhece o nível exato de exposição, 

estas medições não são consideradas para a caracterização dos riscos (RAR da UE, 2007) 

Indústria de papel e celulose 

Em 1988, foram realizadas medições numa fábrica de papel (Kennedy et al., 1991). No total, foram recolhidas 

28 amostras na área em diferentes localizações com um tempo mínimo de medição de 8 horas (consultar a 

Tabela 11). Não é certo quantas medições foram recolhidas. Nenhuma das medições excedeu o nível de 

deteção. Todas as áreas medidas foram expostas por mais de 8 horas a uma concentração de NaOH inferior a 

0,5 mg/m
3
. 

Num estudo epidemiológico internacional sobre a exposição de trabalhadores a agentes químicos da indústria 

de papel e celulose, foi analisada uma base de dados com um total de 3.873 medições (Korhonen et al., 2004). 

A maioria das medições tinha sido efetuada entre 1980 e 1994 e num total de 12 países. No total, foram 

efetuadas 15 medições de NaOH (consultar a Tabela 11). Duas medições durante o armazenamento de pasta 

de papel e uma medição na máquina de cartão excediam o limite de deteção. Ao destintar resíduos de papéis, 

todas as medições excediam o limite de deteção, com uma MA de 0,70 mg/m
3
 (intervalo entre 0,30 e 1,20 

mg/m
3
). As medições duraram mais do que uma hora, mas desconhece-se a duração exata. O artigo não 

permitiu ter a certeza sobre as tarefas que foram realizadas durante a medições. Essas medições refletem a 

antiga situação em que as medidas de gestão de riscos não eram suficientemente consideradas. Seguindo a 

Tabela 9, recomendam-se as seguintes RMMs: 1) utilizar sistemas fechados sempre que possível, 2) utilizar 

VLE conforme apropriado e 3) utilizar EPR no caso de formação de salpicos ou aerossóis. 

Indústria da alumina 

Na empresa A, foram realizadas medições estatísticas em 1997 e 1999 quanto a "névoa cáustica" durante a 

produção de alumínio. Na Tabela 11, encontra-se um resumo destas medições. Foram realizadas medições à 

névoa cáustica com um filtro de membrana de 37 mm, 0,8 μm, MCEF, com amortecedor de apoio de celulose 

numa cassete de 3 peças de face fechada ou com um frasco borbulhador SKC de pequenas dimensões com água 

ultra pura. Todas as medições realizadas (consultar a Tabela 11) são amostras de áreas que apresentam o pior 

caso razoavelmente previsível e em muitas das localizações selecionadas para recolha de amostras previam-se 

concentrações elevadas. A média aritmética de todas as medições é 0,39 mg/m
3
 com um intervalo entre 0,033 e 

1,1 mg/m
3
 (excluindo medições em situações acidentais com equipamento defeituoso). O tempo médio da 

medição é 57 min. Uma vez que os operadores não estão rotineiramente presentes nas localizações medidas, 

presume-se que o tempo total em que estão presentes durante o dia seja igual ao tempo médio de medição 

aproximado (1 hora). Prevendo um dia de trabalho de 8 horas com uma exposição de 1,1 mg/m
3
 durante 1 hora 
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e zero exposição durante o resto do dia, fica-se perante um nível de exposição de pior caso razoavelmente 

previsível durante um turno completo de 0,14 mg/m
3
. O valor do pior caso razoavelmente possível a curto está 

estimado em 1,1 mg/m
3
. Prevendo um dia de trabalho de 8 horas com uma exposição de 0,39 mg/m

3
 durante 1 

hora e zero exposição durante o resto do dia, fica-se perante um nível de exposição típico durante um turno 

completo de 0,05 mg/m
3
. O valor de exposição típico a curto prazo está estimado em 0,39 mg/m

3
 (RAR da UE, 

2007). 

Musk et al. (2000) fornece dados de exposição ocupacional a névoa cáustica referentes a três refinarias de 

alumina na Austrália ocidental. A recolha de amostras durou 15 minutos e a média de tempo ponderado é de 

quatro horas. As atividades abrangidas são manutenção, digestão, clarificação, precipitação, calcinação ou 

envio e descalcificação. 

Noutro estudo (Fritschi et al., 2001), os resultados de exposição a névoa cáustica foram qualitativamente 

apresentados e, portanto, não são adequados para a avaliação de riscos. 

As medições acima refletem a antiga situação em que as medidas de gestão de riscos não eram suficientemente 

consideradas. Seguindo a Tabela 9, recomendam-se as seguintes RMMs: 1) utilizar sistemas fechados sempre 

que possível, 2) utilizar VLE conforme apropriado e 3) utilizar EPR no caso de formação de salpicos ou 

aerossóis. 

Foram recolhidos dados mais recentes da indústria de alumínio abrangendo várias atividades (digestão, 

filtragem, precipitação). Foram recolhidas várias amostras durante o turno completo. A concentração máxima 

observada é 0,021 mg/m
3
. Esse valor será ainda considerado para a caracterização dos riscos. 

Indústria têxtil 

Em 1981, foram realizadas medições em diferentes empresas de produção têxtil na Finlândia (Nousiainen et 

al., 1981). No total, foram recolhidas 198 amostras na área em diferentes localizações durante um turno 

completo (consultar a Tabela 11). Durante as medições, o aparelho fixo foi colocado de forma a obter os 

melhores valores aproximados possíveis do trabalhador, sem perturbar as rotinas de trabalho normais. A 

distância da extremidade exterior da máquina de mercerização, lixiviação ou lavagem era de 1 m e a altura da 

recolha de amostras do chão ou da plataforma de trabalho era entre 1 e 5 m. As medições foram realizadas na 

parte dianteira, central e posterior de cada máquina de mercerização. Os conteúdos medidos na parte central 

foram, no geral, mais elevados, uma vez que a solução estava quente nessa área. Relativamente ao 

branqueamento, as medições foram efetuadas da mesma forma em diferentes pontos da máquina. A maioria 

das medições foi realizada durante a mercerização e o branqueamento e o número de trabalhadores 

possivelmente exposto foi, em comparação com outras localizações, elevado. Essas medições estão 

desatualizadas e não descrevem uma situação de pior caso razoavelmente previsível; descrevem a indústria 

têxtil há 30 anos. Seguindo a Tabela 9, recomendam-se as seguintes RMMs: 1) utilizar sistemas fechados 

sempre que possível, 2) utilizar VLE conforme apropriado e 3) utilizar EPR no caso de formação de salpicos 

ou aerossóis. Portanto, estas RMMs devem ser utilizadas para evitar exposição por inalação. A utilização de 

NaOH na indústria têxtil atual é maioritariamente efetuada em sistema fechado sem exposição dos 

trabalhadores (consultar imagens de exemplo na Figura 1). Nos casos em que continuam a ser utilizados 

sistemas abertos, não existe exposição relevante, uma vez que não são efetuados processos de vaporização, 

mas sim de imersão, sem formação de aerossóis. Uma medição de utilização de sistema aberto para KOH, que 

é muito semelhante a NaOH (limpeza da maquinaria que inclui possível exposição), mostrou menos de 0,06 

mg/m
3
 sendo este o limite de deteção. 
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Figura 1: utilização do NaOH na indústria têxtil atual num sistema fechado sem exposição dos 

trabalhadores (esquerda: distribuição de NaOH; meio: armazenamento; direita: utilização e NaOH 

(tintura) 

 

Concentrações de exposição estimadas 

As concentrações de exposição estimadas para os trabalhadores indicadas na RAR da UE (2007) estão resumidas 

na Tabela 12. 

Tabela 12 Concentrações de exposição a longo prazo de trabalhadores (concentrações de exposição 

estimadas) 
Vias de 

exposição 

Concentrações de 

exposição estimadas 

Explicação/fonte dos dados medidos 

valor unidade  

Exposição 

dérmica 

0,42-84 mg/d Foram calculadas várias estimativas de exposição dérmica no RAR da 

UE (2007) utilizando a EASE para os seguintes cenários: utilização final 

de agente de limpeza líquido de fornos, utilização final de agente de 

limpeza de fornos por vaporização, utilização final de produtos para 

alisamento do cabelo e utilização na indústria têxtil. 

Exposição por 

inalação 

Típico: 

0,04  

RWC:  

0,08 

 

mg/m
3  

 

mg/m
3
 

Originário do RAR da UE (2007): formulação de produtos contendo 

NaOH 
Ao adicionar NaOH líquido (T = 20 °C) a um processo (pressão de vapor 

muito baixa, sem formação de aerossóis, VLE presente, utilização de 

padrão não dispersivo), a EASE prevê uma exposição por inalação típica 

entre 0 e 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Pressupondo uma concentração de 

NaOH de 50%, estima-se um valor de exposição típica de 0,04 mg/m
3
 

(0,025 ppm) (metade do intervalo 0 – 0,05 ppm). Ao estimar a exposição 

que representa o pior caso razoavelmente previsível, obtém-se um valor 

de 0,08 mg/m
3
 (0,05 ppm, valor superior do intervalo). 

 insignificant

e 

 Originário do RAR da UE (2007): utilização final de agentes líquidos 

para limpeza de fornos 
A EASE estima (pressupondo pressão de vapor muito baixa, 

ausência de formação de aerossóis, manuseamento direto, utilização 

não dispersiva) entre 0 e 0,17 mg/m
3
 (0–0,1 ppm) de exposição por 

inalação típica. Pressupondo uma diluição de 1:50 (o agente de 

limpeza para fornos não é utilizado na sua forma pura) e uma 

concentração de NaOH de 7,5% (concentração média de NaOH), 

estima-se o valor de inalação típico (considerando o valor médio do 

intervalo) como 1,3 · 10
-4

 mg/m
3
 (0,02 · 0,075 · 0,085). O pior caso 

razoavelmente possível de exposição por inalação é estimado 
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Vias de 

exposição 

Concentrações de 

exposição estimadas 

Explicação/fonte dos dados medidos 

valor unidade  

considerando o valor superior do intervalo, fornecendo uma estimativa 

de 2,6 · 10
-4

 mg/m
3
 (0,02 · 0,075 · 0,17). Tanto a estimativa do valor 

típico quanto a estimativa do pior caso razoavelmente previsível podem 

ser consideradas insignificantes. 

 0,13 mg/m
3
 Originário do RAR da UE (2007): utilização final de agentes para 

limpeza de fornos por vaporização 
O NaOH é uma substância não volátil e, portanto, a EASE não é 

adequada para estimar a exposição por inalação que ocorre com 

vaporização. O RAR da UE (2007) refere-se a um modelo derivado por 

De Pater et al. (1999) para estimar a exposição por inalação a substâncias 

não voláteis durante a vaporização. Este modelo baseia-se em níveis de 

exposição medidos a poliisocianatos em revestimento por vaporização e 

também é considerado relevante para limpeza por vaporização. Modelo: 

Es = Em ∙ (Cs/Cm) 

Es = a exposição por inalação estimada (mg/m
3
),  

Em = a exposição medida a não voláteis (mg/m
3
), 

Cs = a percentagem da substância notificada e  

Cm = a percentagem total de substâncias não voláteis. 

Pressupondo uma concentração de NaOH de 3% (concentração média de 

NaOH em vaporização), a Cs é 0,03. Uma vez que se desconhece a 

exposição medida a não voláteis e a percentagem de substâncias não 

voláteis, as estimativas de pintura por vaporização são utilizadas como 

valores de referência: Em = 10 mg/m
3
 e Cm = 0,3. Isto resulta numa 

exposição por inalação estimada de 1 mg/m
3
 (10 · 0,03/0,3). Se ocorrer 

vaporização 1 hora/dia e se supuser que não existe exposição durante o 

resto do dia, estima-se um pior caso razoavelmente previsível de 0,13 

mg/m
3
. 

 

 

Típico:  

0,04  

RWC:  

0,08 

 

mg/m
3
  

 

mg/m
3
 

RAR da UE (2007): Simulação da EASE para a indústria química, 

utilização industrial em papel e celulose e na indústria do alumínio: 
Ao adicionar NaOH líquido (T = 20 °C) a um processo (pressão de 

vapor muito baixa, sem formação de aerossóis, utilização de padrão 

não dispersivo), a EASE prevê uma exposição por inalação típica entre 

0 e 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Pressupondo uma concentração de NaOH 

de 50%, estima-se um valor de exposição típica de 0,04 mg/m
3
 

(0,025 ppm) (metade do intervalo 0 – 0,05 ppm). Para estimar a 

exposição representante do pior caso razoavelmente previsível, 

considerou-se 0,08 mg/m
3
 (0,05 ppm, valor superior do intervalo). 

 

 
0 – 0,043 mg/m

3
 Originário do RAR da UE (2007): para a indústria têxtil 

A imersão de celulose em solução de hidróxido de sódio pode ser 

comparada à mistura. Neste caso, será adicionada celulose a hidróxido 

de sódio. Ao pressupor um sistema fechado com pressão de vapor muito 

baixa, sem formação de aerossóis e utilização de padrão não dispersivo, 

a EASE prevê um valor entre 0 e 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Se for 

utilizada uma concentração de NaOH a 25%, o intervalo torna-se de 0 

a 0,043 mg/m
3
. 

 

As concentrações de exposição por inalação estimadas para os trabalhadores de acordo com a ferramenta de 

TRA do ECETOC estão resumidas na Tabela 13. Pressupôs-se que não existe ventilação local exaustora nem 

proteção respiratória salvo se especificado de outra forma. A duração da exposição foi definida como mais de 

4 horas por dia como pressuposto do pior caso razoavelmente previsível. Além disso, a utilização profissional 

foi especificada conforme relevante como um pressuposto do pior caso razoavelmente previsível. 

Relativamente ao sólido, foi selecionada a classe de formação de pó baixa, uma vez que o NaOH é muito 

hidroscópico. Só foram consideradas as PROCs mais relevantes na avaliação. 

Não é necessário proceder a uma derivação quantitativa de estimativas de exposição dérmica porque o DNEL 

da exposição dérmica não foi derivado. 
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Tabela 13 Concentrações de exposição por inalação a longo prazo de trabalhadores (concentrações de 

exposição estimadas) 

PROC Descrição da PROC  Líquido (mg/m
3
) Sólido (mg/m

3
) 

PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de 

exposição 

0,17 0,01 

PROC2 Utilização em processo fechado e contínuo com 

exposição controlada ocasional (p. ex., recolha de 

amostras) 

0,17 0,01 

PROC3 Utilização em processo de lote fechado (síntese ou 

formulação) 

0,17 0,1 

PROC4 Utilização em processo de lote e outro processo (síntese) 

em que surge oportunidade de exposição 

0,17 0,2 (com VLE) 

PROC5 Mistura ou combinação em processos de lote para 

formulação de preparações e artigos (contacto 

significativo e/ou multietapas) 

0,17 0,2 (com VLE) 

PROC7 Vaporização em contextos e aplicações industriais  0,17 Não aplicável 

PROC8a/b Transferência de substâncias ou preparações 

(carregamentos/descarregamentos) de/para 

recipientes/contentores de grandes dimensões em 

instalações não dedicadas ou dedicadas 

0,17 0,5 

PROC9 Transferência de substâncias ou preparações para 

contentores de pequenas dimensões (linha de 

enchimento dedicada, incluindo pesagem) 

0,17 0,5 

PROC10 Aplicação de rolos ou escova de revestimento adesivo e 

outros 

0,17 0,5 

PROC11 Vaporização fora de contextos ou aplicações industriais 0,17 0,2 (com VLE) 

PROC13 Tratamento de artigos através de imersão e vazamento 0,17 0,5 

PROC14 Produção de preparações de artigos por preparação de 

comprimidos, compressão, extrusão, peletização 

0,17 0,2 (com VLE) 

PROC15 Utilização de um reagente de laboratório 0,17 0,1 

PROC19 Mistura manual com contacto íntimo e apenas EPI 

disponível. 

0,17 0,5 

PROC23 Processamento aberto e operações de transferência (com 

minerais) a temperaturas elevadas 

0,17 0,4 (com VLE e 

EPR (90%)) 

PROC24 Trabalho de substâncias com energia elevada (mecânica) 

de substâncias ligadas em materiais e/ou artigos 

0,17 0,5 (com VLE e 

EPR (90%)) 

 

A PROC 26 foi considerada principalmente aplicável à indústria metalúrgica. Presume-se que o 

manuseamento de substâncias inorgânicas seja incluído nas PROCs existentes avaliadas. 

Pode ocorrer exposição por inalação durante o carregamento devido à formação de vapores ou aerossóis 

quando o cilindro ou barril é aberto e ao adicionar o produto ao processo. O NaOH será diluído após 

carregamento num depósito. 

Resumo dos valores de exposição 

A Tabela 14 apresenta o resumo das concentrações de exposição de trabalhadores com o intuito de caracterizar 

os riscos. 
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Tabela 14 Resumo da concentração de exposição de trabalhadores 

Vias de 

exposição 

Concentrações Justificação 

Exposição 

dérmica (em 

mg/cm
2
) 

84 mg/d RAR da UE (2007): Os produtos de NaOH com uma concentração > 2% são 

corrosivos, portanto, prevê-se que estejam em vigor medidas de controlo 

eficazes para evitar exposição dérmica. Além disso, considera-se que são 

consistentemente utilizadas luvas e vestuário de proteção ao manusear 

substâncias corrosivas. As empresas de produção indicam utilização de luvas 

de proteção, fatos e botas ao manusear NaOH puro. Portanto, a exposição 

dérmica diária à substância pura é considerada insignificante. 

As diluições de NaOH com menos de 2% da substância não têm propriedades 

corrosivas. Para essa concentração, estima-se um valor de exposição dérmica. 

Será considerada exposição representante do pior caso razoavelmente 

previsível de 84 mg/dia para a caracterização de riscos para concentrações de 

manuseamento de NaOH < 2%. 

Exposição por 

inalação (em 

mg/m
3
) 

< 1 mg/m
3
 No RAR da UE (2007): foram selecionados os seguintes valores para 

caracterização dos riscos: 

1 Indústria de papel e celulose: 0,08 mg/m
3
 

2 Destintagem de resíduos de papel: 1,20 mg/m
3
 

3 Alumínio: 0,14 mg/m
3
. Valor a curto prazo: 1,1 mg/m

3
 

4 Têxtil: 3,4 mg/m
3
 

5 Indústria química: 0,08 mg/m
3
 

A maior das medições reflete uma situação antiga em que as medidas de 

gestão de riscos não eram suficientemente consideradas. Seguindo a 

Tabela 9, recomendam-se as seguintes RMMs: 1) utilizar sistemas fechados 

sempre que possível, 2) utilizar VLE conforme apropriado e 3) utilizar EPR 

no caso de formação de salpicos ou aerossóis. Aplicar uma taxa de eficiência 

de RMM de mais de 90% diminui as concentrações de exposição até um 

nível inferior a 1 mg/m
3
. 

 

1.3.2.2 Exposição indireta de humanos através do ambiente (oral) 

A exposição indireta a humanos, por exemplo, através da ingestão de água potável, não é relevante para o 

NaOH. Qualquer potencial de exposição a NaOH devido a libertações para o ambiente só terá relevância a 

nível local. Qualquer efeito das libertações locais no pH será neutralizado na água de destino a nível regional. 

Portanto, a exposição indireta de humanos através do ambiente (oral) não é relevante no caso do NaOH (RAR 

da UE, 2007). 

 

1.3.2.3 Exposição ambiental 

Conforme indicado no RAR da UE sobre o NaOH (2007), a avaliação de riscos para o ambiente só se 

concentrará no ambiente aquático, incluindo STPs/ETARs conforme aplicável, uma vez que as emissões de 

NaOH nas diferentes fases do ciclo de vida útil (produção e utilização) aplicam-se principalmente a água 

(residual). A avaliação de riscos e do efeito aquático só abordará o efeito em organismos/ecossistemas devido 

a possíveis alterações no pH relacionados com descargas de OH
-
, uma vez que se prevê que a toxicidade do 

ião Na
+
 seja insignificante em comparação com o (potencial) efeito no pH. Esta questão só será abordada a 

nível local, incluindo estações de tratamento de esgotos (STPs) ou estações de tratamento de águas residuais 

(ETARs) conforme aplicável, tanto para utilização industrial quanto para produção. Quaisquer efeitos que 

possam ocorrer são previsíveis a nível local e, portanto, foi decidido não ser significativo incluir os níveis 

regional e continental nesta avaliação de riscos. Além disso, o elevado grau de solubilidade da água e uma 

pressão de vapor muito baixa indicam que o NaOH se encontra predominantemente em água. Não se preveem 

emissões significativas para a atmosfera devido a pressão de vapor de NaOH muito baixa. Também não se 

preveem emissões significativas para o ambiente terrestre. A via de aplicação de lodo não é relevante para a 

emissão para solo agrícola, uma vez que não ocorrerá sorção de NaOH para material particulado em 

STPs/ETARs. 

A avaliação da exposição para o ambiente aquático só lidará com as possíveis alterações no pH em efluentes 

de STP e água de superfície relacionados com as descargas de OH
-
 a nível local. 
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1.3.2.3.1 Libertações para o ambiente 

Para estimar as libertações ambientais com utilização de NaOH, a Euro Chlor elaborou um questionário, em 

cooperação com as autoridades portuguesas e holandesas, concentrado nas principais utilizações a jusante 

(RAR da UE, 2007). Uma vez que a avaliação da exposição se concentrou em possíveis alterações no pH no 

ambiente aquático local, foram solicitados dados sobre o controlo do pH nas instalações dos utilizadores. Com 

base na experiência com os resultados do questionário a produtores (consultar a Secção 1.1), previu-se que o 

pH de descargas também seria estritamente controlado pela indústria envolvida, geralmente em resposta a 

requisitos locais. Portanto, a parte ambiental do questionário foi simplificada em acordo com o relator, 

colocados as duas questões seguintes: "a sua água residual final que é descarregada para as águas de destino 

ainda contêm NaOH?" e "se sim: o que faz para evitar o impacto da descarga de NaOH?" Os resultados do 

questionário aos utilizadores foram indicados de forma pormenorizada na Euro Chlor (2005). 

A indústria de papel e celulose foi abordada através da CEPI, a Confederação Europeia das Indústrias de 

Papel, e recebeu 34 respostas. Relativamente à indústria de papel e celulose, foi recebido um questionário da 

Alemanha (Federação Nacional) que representou a prática comum neste país. 

Foram abordadas outras indústrias através de cinco grandes produtores de NaOH, sendo que cada um enviou 

um questionário a 20 dos seus clientes, em quase todos os casos, utilizadores finais de NaOH. Foi recebida 

uma resposta de 24 clientes, representando uma resposta de 24%. Entre estes 24 clientes, foram recebidas oito 

respostas da Espanha. Os outros clientes eram da Bélgica, França, Alemanha, Países Baixos e Reino Unido. A 

maioria era originária da indústria química (17 respostas). Foi recebida uma resposta da indústria do aço, 

indústria têxtil, produção de borracha, distribuição, indústria alimentar, indústria metalúrgica e indústria do 

alumínio.  Existiu um caso de preenchimento do questionário por parte de um distribuidor que não era 

utilizador final de NaOH. 

No caso da indústria de papel e celulose, a quantidade média de NaOH utilizada por dia foi de 14 

toneladas (entre 0,005 e 160 toneladas), enquanto os restantes utilizadores finais utilizaram uma 

quantidade média de 24 toneladas/dia (entre 1,5 e 110 toneladas). No caso do setor do papel e celulose, 32 

inquiridos responderam que as águas residuais finais não continham NaOH, mas em dois casos continham. Foi 

indicado que, nesses casos, o impacto era controlado. Relativamente aos outros 23 utilizadores finais 

inquiridos (excluindo o distribuidor), 21 indicaram não ter NaOH no efluente final. No caso de dois locais, da 

indústria química, o efluente final continha NaOH. Não foi especificamente indicado se esses locais 

neutralizavam o respetivo efluente. Normalmente, estão em vigor procedimentos locais para evitar descargas 

fora do intervalo exigido pelas autoridades como, por exemplo, reciclando e misturando com outros fluxos 

para neutralização ou descarga para uma ETAR quando tal é considerado favorável. 

Os resultados dos questionários efetuados às instalações dos utilizadores demonstram que, na maioria dos 

casos, os efluentes finais já não continham NaOH. Geralmente, o pH de descargas de águas residuais é 

controlada e estão quase sempre em vigor os regulamentos adequados. Não obstante, em alguns locais que 

emitem os seus efluentes para o ambiente, não pode ser excluído o facto de não neutralizarem os seus 

efluentes e de não terem obrigação legal para o fazerem. 

Conforme indicado acima, as emissões de NaOH aplicam-se maioritariamente a águas (residuais). Além disso, 

o elevado grau de solubilidade da água e uma pressão de vapor muito baixa indicam que o NaOH se encontra 

predominantemente em água. Em água (incluindo água capilar de sedimentos ou solo), o NaOH está presente 

como o ião de sódio (Na
+
) e ião hidroxilo (OH

- 
), uma vez que o NaOH sólido se dissolve e posteriormente se 

desassocia em água. 

1.3.2.3.2 Concentração de exposição em estações de tratamento de águas residuais (ETARs) 

Relativamente às RMMs relatadas para o ambiente para evitar descarga de soluções de NaOH em águas 

residuais municipais salvo se for efetuada neutralização, o pH do influente de uma estação de tratamento de 

águas residuais é neutro e, portanto, não existe exposição para a atividade biológica. 

1.3.2.3.3 Concentração de exposição no compartimento pelágico aquático 

A concentração de exposição no compartimento pelágico aquático é semelhante à avaliação efetuada no CE 1 

(consultar a secção 1.1.2.3.3). 

1.3.2.3.4 Concentração de exposição em sedimentos 

A concentração de exposição em sedimentos é semelhante à avaliação efetuada no CE 1 (consultar a secção 

1.1.2.3.4). 
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1.3.2.3.5 Concentração de exposição no solo e em águas subterrâneas 

A concentração de exposição no solo e em águas subterrâneas é semelhante à avaliação efetuada no CE 1 

(consultar a secção 1.1.2.3.5). 

1.3.2.3.6 Compartimento atmosférico 

A concentração de exposição no compartimento atmosférico é semelhante à avaliação efetuada no CE 1 

(consultar a secção 1.1.2.3.6). 

1.3.2.3.7 Concentração de exposição relevante para a cadeia alimentar (envenenamento secundário) 

A concentração de exposição relevante para a cadeia alimentar é semelhante à avaliação efetuada no CE 1 

(consultar a secção 1.1.2.3.7). 
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1.4 Cenário de exposição 4: utilização de NaOH por parte do consumidor 
 

1.4.1 Cenário de exposição 

1.4.1.1 Título breve do cenário de exposição 

SU21: casas particulares 

PROC não aplicável a este CE 

PC 20, 35, 39 (agentes de neutralização, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de cuidado pessoal). As 

outras PCs não são explicitamente consideradas neste cenário de exposição. Contudo, o NaOH também pode 

ser utilizado noutras PCs em concentrações baixas, p. ex., PC3 (até 0,01%), PC8 (até 0,1%), PC28 e PC31 (até 

0,002%), mas também pode ser utilizado nas restantes categorias de produto (PC 0 a 40). 

CA não aplicável a este CE 

1.4.1.2 Descrição de atividades, processos e condições operacionais abrangidos no cenário de 

exposição 

NaOH (até 100%) também é utilizado por consumidores. É utilizado em casa para limpeza de esgotos e canos, 

tratamento de madeira e também para fazer sabão (Keskin et al., 1991; Hansen et al., 1991; Kavin et al., 1996). 

O NaOH também é utilizado em pilhas e em esponjas de limpeza de fornos (Vilogi et al., 1985). As utilizações 

que se seguem são descritas sucintamente: 

1.4.1.2.1 Produtos para decapagem do chão 

Os decapantes de chão são utilizados para remover camadas de proteção antigas. O teor máximo de hidróxido 

de sódio em decapantes de chão é 10%. Para decapar o chão da sala de estar, são necessários 550 g do produto 

para uma área de 22 m
2
. Isto é feito com o produto por diluir. O produto é salpicado num pano e é 

manualmente esfregado no chão. 

1.4.1.2.2 Alisadores para o cabelo 

O teor máximo de hidróxido de sódio em alisadores para o cabelo para utilização pelo público geral é 2% 

(diretiva sobre cosméticos da UE). O hidróxido de sódio enquanto tipo cáustico de produto química amacia as 

fibras capilares. Também é utilizado para fazer crescer o cabelo ao mesmo tempo. Quando a solução de 

hidróxido de sódio é aplicada no cabelo, penetra na camada cortical e quebra as ligações cruzadas. A camada 

cortical é a parte central da camada interna do fio de cabelo que fornece resistência, elasticidade e a forma do 

cabelo encaracolado. 

1.4.1.2.3 Produtos para limpeza de fornos 

Os produtos para limpeza de fornos são desengordurantes fortes e são adequados para remover sujidade 

acumulada em fornos, grelhas, etc. Contêm ingredientes alcalinos fortes. É necessário alcali forte para remover 

sujidades queimadas. Existem sprays de gatilho e latas para pulverização. Ao utilizar uma lata para 

pulverização, forma-se espuma na área visada. Após a vaporização, a porta do forno é fechada e a espuma 

deve ser absorvida durante 30 minutos. Em seguida, o forno é limpo com um pano humedecido ou esponja e é 

necessário enxugá-lo com frequência. O teor máximo de hidróxido de sódio numa lata para pulverização é 5%. 

Para calcular as exposições, presume-se que o produto contém NaOH a 0,83% (2,5% de uma solução aquosa 

de NaOH a 33%). O produto é um líquido gelatinoso de cor branca leitosa. A formulação em gel resulta em 

grandes gotículas ao vaporizar (100 % >10 μm). Deve ser aplicado uma vez por dia durante 2 minutos. 

Vaporizar com o forno frio, com potencial exposição para as mãos e os braços. É possível vaporizar até 1 g de 

produto por segundo, através de spray com gatilho manual pronto para utilização. 

1.4.1.2.4 Desentupidores de canos 

Os desentupidores abrem canos obstruídos e com escoamento lento dissolvendo e soltando gordura e 

resíduos orgânicos. Existem diferentes tipos de desentupidores de canos, produtos com hidróxido de sódio 

ou ácido sulfúrico. Os desentupidores de canos líquidos têm um teor máximo de NaOH de 30%. A 

utilização de desentupidores de canos líquidos é comparável à dosagem de produtos de limpeza líquidos. Os 

desentupidores de canos devem ser colocados lentamente no cano. Os peletes, que também podem ser 

utilizados para abrir canos, tem um conteúdo de até 100%. Os desentupidores de canos devem ser colocados 

lentamente no cano. É necessário aguardar pelo menos 15 minutos para o desentupidor de canos proceder ao 

desbloqueio. 

1.4.1.2.5 Outros produtos de limpeza 
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O NaOH é utilizado durante a fase de produção de vários produtos de limpeza, apesar de, na maioria dos 

casos, as quantidades serem baixas e as adições de NaOH se destinarem maioritariamente a ajuste do pH. As 

quantidades utilizadas interagem com outros ingredientes em reações ácido-base e, como tal, não resta 

praticamente NaOH no produto final do consumidor. Contudo, os produtos de hipoclorito podem conter entre 

0,25 e 0,45% de NaOH na formulação final. Alguns produtos de limpeza de casa de banho podem conter até 

1,1% e determinados sabões contêm até 0,5% de NaOH na formulação final. 

1.4.1.2.6 Utilização por parte do consumidor, tempo de vida útil e fase residual de NaOH em pilhas 

O hidróxido de sódio aquoso é aplicado como o eletrólito em pilhas alcalinas com base em níquel-cádmio e 

dióxido de manganês-zinco. Apesar de o hidróxido de potássio ser preferido ao hidróxido de sódio, as pilhas 

alcalinas podem apresentar na mesma NaOH, mas esta substância é estritamente confinada na seleção de 

pilhas e não entra em contacto com o consumidor. 

As utilizações industriais e profissionais de NaOH em pilhas (incl. operações de reciclagem) são referidas no 

cenário de exposição 3. Este CE concentra-se na utilização por parte do consumidor, o tempo de vida útil e a 

fase de fim de vida útil de NaOH em pilhas. Tendo em conta que as pilhas são artigos vedados e que o NaOH 

envolvido na sua manutenção não se destina a libertação direta, a exposição a NaOH e a sua emissão nestas 

fases do ciclo de vida deve ser mínima. 

1.4.1.3 Medidas de gestão de riscos 

1.4.1.3.1 Medidas de gestão de riscos relacionadas com os consumidores (em todos os casos exceto no de 

pilhas) 

As medidas de gestão de riscos relacionadas com consumidores destinam-se maioritariamente a evitar 

acidentes.  

Medidas relacionadas com a conceção do produto 

• É necessário utilizar embalagens com rótulos resistentes para evitar que sejam danificadas e que percam a 

integridade em condições normais de utilização e armazenamento do produto. A falta de qualidade da 

embalagem leva à perda física de informações sobre perigos e das instruções de utilização. 

• É necessário que os produtos químicos de utilização doméstica que contêm hidróxido de sódio a mais de 

2% e que estejam ao alcance de crianças contenham uma vedação que elas não consigam abrir (atualmente 

aplicada) e um aviso tátil de perigo (adaptação do progresso técnico da diretiva 1999/45/CE, anexo IV, parte A 

e alínea 2 do artigo 15.º da diretiva 67/548 no caso de, respetivamente, preparações e substâncias perigosas 

destinadas a utilização doméstica). Isto evita acidentes com crianças e outros grupos sensíveis da sociedade. 

• É necessário que sejam constantemente fornecidas instruções de utilização e informações sobre o produto 

melhoradas aos clientes. Isto pode reduzir clara e eficazmente o risco de utilização incorreta. Para reduzir o 

número de acidentes com envolvimento de crianças (pequenas) ou idosos, é aconselhável utilizar estes 

produtos na ausência de crianças ou de outros grupos sensíveis potenciais. Para evitar a utilização incorreta de 

hidróxido de sódio, as instruções de utilização devem conter um aviso contra misturas perigosas 

• É aconselhável fornecer apenas em preparações muito viscosas 

• É aconselhável fornecer apenas em pequenas quantidades  

Instruções para os consumidores 

• Manter fora do alcance das crianças. 

• Não aplicar o produto em aberturas ou ranhuras de ventiladores. 

 

EPI necessário em condições normais de utilização por parte do consumidor 

 
 

 Concentração de 

NaOH no produto 

> 2% 

Concentração de 

NaOH no produto 

entre 0,5% e 2% 

Concentração de 

NaOH no 

produto < 0,5% 

Proteção respiratória: em caso de formação de 

pó ou aerossóis (p. ex., por vaporização): 

utilizar proteção respiratória com filtro 

aprovado (P2) 
 

necessário boa prática não 
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Proteção das mãos: em caso de potencial 

contacto dérmico: utilizar luvas de proteção 

impermeáveis resistentes a produtos químicos 

necessário boa prática não 

Proteção ocular: Se for provável que ocorram 

salpicos, utilizar óculos de segurança com boa 

vedação e proteção facial 

necessário boa prática não 

 

1.4.1.3.2 Medidas de gestão de riscos relacionadas com os consumidores (pilhas) 

Medidas relacionadas com a conceção do produto: é necessário utilizar artigos completamente vedados com 

uma manutenção de um tempo de vida útil longo. 

1.4.1.3.3 Medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente 

Não existem medidas de gestão de risco específicas relacionadas com o ambiente. 

1.4.1.4 Medidas relacionadas com resíduos 

Este material e respetivo recipiente devem ser eliminados de forma segura (p. ex., devolvendo-os a instalações 

públicas de reciclagem).  Se o recipiente estiver vazio, trate-o como resíduo municipal normal. 

As pilhas devem ser recicladas sempre que possível (p. ex., devolvendo-os a instalações públicas de 

reciclagem).  A recuperação de NaOH de pilhas alcalinas inclui esvaziar o eletrólito e recolher e neutralizar 

ácido sulfúrico e dióxido de carbono. A exposição ocupacional relacionada com estes passos é considerada no 

cenário de exposição sobre utilização industrial e profissional de NaOH. 

1.4.2 Estimativa de exposição 

1.4.2.1 Exposição do consumidor 

Relativamente à exposição do consumidor, é importante realçar que a exposição ao hidróxido de sódio é uma 

exposição externa. O contacto com tecido e água produzirá iões de sódio e hidróxido. Estes iões acumulam-se 

de forma abundante no corpo. 

É ingerida uma quantidade significativa de sódio com os alimentos, sendo a ingestão normal de sódio pela 

alimentação é de 3,1 a 6,0 g/dia de acordo com Fodor et al. (1999). No RAR da UE (2007) sobre o NaOH, as 

concentrações de exposição externa foram calculadas em mg/kg e comparadas com a ingestão de sódio com os 

alimentos, para perceber se se trata de uma via de exposição relevante. Foram avaliados vários cenários: 

decapantes de chão, alisadores de cabelo, produtos para limpeza de fornos e desentupidores de canos. No 

geral, conclui-se que a ingestão de sódio devido à utilização de produtos com NaOH é insignificante em 

comparação com a ingestão dietética diária de iões de sódio (RAR da UE, 2007). O efeito da ingestão de sódio 

não voltará a ser considerado neste dossiê sobre o hidróxido de sódio. 

Uma vez que a exposição acidental é normalmente excluída das avaliações de segurança química da UE e a 

exposição acidental é considerada no RAR (2007; secção 4.1.3.2, páginas 59 a 62) da UE, não existirá 

avaliação adicional da exposição acidental neste dossiê. Contudo, as medidas de gestão de riscos para os 

consumidores, identificadas na estratégia de redução de riscos com NaOH (RRS da UE, 2008), estão incluídas 

no dossiê. 

1.4.2.1.1 Exposição aguda/a curto prazo 

A exposição aguda/a curto prazo foi avaliada apenas relativamente à utilização mais crítica: utilização de 

NaOH num produto para limpeza de fornos por vaporização. A exposição a NaOH por inalação do produto 

para limpeza de fornos foi estimada utilizando diferentes abordagens de modelagem: 

1) Software ConsExpo (versão 4.1, http://www.consexpo.nl; Proud’homme de Lodder et al., 2006): produto 

predefinido: produto para limpeza de fornos (aplicação: vaporização), aplicam-se valores predefinidos a sprays 

com gatilho 

2) SprayExpo (Koch et al., 2004): padrão de libertação: área das paredes (substituo para a utilização aqui 

avaliada). 

Condições de utilização e parâmetros de entrada 

As condições de utilização foram fornecidas pelo fabricante do produto, conforme indicado na tabela que se 

segue. Esta tabela apenas indica valores específicos e a sua justificação, não incluindo os valores predefinidos 

utilizados nos diferentes modelos: 

 
 
 

http://www.consexpo.nl/
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Parâmetro Valor 

Acondicionamento Spray com gatilho de 375 ml 

Quantidade utilizada 120 g 
1
 

Duração da vaporização 120 seg 
1
 

Velocidade de geração de massa calculada 1 g/seg 
1
 

Distância entre o bocal e o rosto 0,5 m 

Distância entre o bocal e a parede do forno 0,3 m 

Composto de fração do peso 0,025 (ingrediente a 2,5% (NaOH a 33%) considerado 

relevante para possível irritação) 

Mediana da distribuição do tamanho de 

partículas 

273 µm 
1
 (média de três medições para uma embalagem; 

valor inferior das três embalagens diferentes testadas) 

Coeficiente de variação (fração) da mediana 1,15 
1
 (consultar texto) 

Tamanho máximo das partículas 670 µm (estimado a partir da distribuição gráfica do 

tamanho das gotículas) 

Volume da divisão 15 m
3
 
2
 

Troca de ar 2,5/h (ConsExpo predefinido, também utilizado para 

SprayExpo) 

Diâmetro de corte da inalação 670 µm (definido como valor máximo da distribuição com 

estimativa da exposição no bocal) 
1
 Estes dados desviam-se dos valores predefinidos dos modelos, consultar texto para obter detalhes. SprayExpo requer 

uma duração de vaporização mínima de 300 segundos. Para reter a quantidade total utilizada de 120 g, a velocidade de 

geração de massa neste modelo foi reduzida. 
2
 Valor predefinido por ConsExpo para uma cozinha. O tamanho da divisão em SprayExpo (altura mínima possível da 

divisão: 3 m) foi adaptado para resultar num valor de divisão idêntico. 

Os dados específicos do produto diferem ligeiramente dos utilizados em ConsExpo 4.1 (Proud’homme de 

Lodder et al., 2006). Estes autores indicam uma velocidade de geração de massa de 0,78 g/seg para produtos 

para limpeza de fornos gerais. O valor utilizado é algo superior, mas continua a ser inferior ao valor de 

1,28 g/seg indicado pelos mesmos autores para um spray com gatilho para limpeza desengordurante. 

A distribuição do tamanho das partículas foi considerada a partir de medições específicas do produto. Foram 

testadas três embalagens diferentes do produto com três medições para cada uma. Além disso, foram 

realizadas medições com distâncias de 10 e 20 cm, respetivamente, entre o bocal e o feixe de laser. Para a 

avaliação da exposição, foram consideradas experiências com uma distância de 10 cm e foi escolhido o valor 

mínimo (média das três medições). 

A respetiva descrição é descrita por (arredondado a 3 casas significativas): 

• um 10.º percentil de 103 µm 

• um 50.º percentil de 273 µm 

• um 90.º percentil de 314 µm 

Pressupondo uma distribuição lognormal (Proud’homme de Lodder et al., 2006), foi utilizado o software @risk 

(versão 4.5.2, Pallisade Corporation, 2002) para definir uma "distribuição específica do produto" com os 

seguintes valores: 

• Mediana = 273 µm 

• 10.º percentil 104 µm 

• μ = ln(GM) (corresponde a ln(mediana)) = ln(273) = 5,61 

• δ = ln(GSD) = 0,75 

resultando num desvio padrão de 314 e uma V.C. de (314/273 =) 1,15 (sendo o último necessário para o 

software ConsExpo). O software @risk também permite calcular as percentagens representando classes de 

tamanho definidas (necessárias para a modelagem SprayExpo). 

Consultar o anexo para obter resultados pormenorizados da modelagem com ambos os modelos. Obs.: foi 

utilizada uma concentração de 2,5% (de NaOH a 33% em água) nos exercícios de modelagem. Os resultados 

foram divididos por 3 para obter os resultados indicados na Tabela 15. 
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Outras estimativas de exposição 

O relatório de avaliação de riscos da UE (2007) sobre hidróxido de sódio estima uma exposição ocupacional 

ao NaOH com utilização de produtos para limpeza de fornos. A estimativa baseia-se numa concentração 

exposta presumida de 10 mg/m
3
 para aerossóis. Este valor deriva de experiências com pintura por vaporização. 

Com uma concentração de NaOH a 3% e substâncias não voláteis a 30% no produto para limpeza de fornos, 

foi estimada uma exposição por inalação a curto prazo (durante a vaporização) de 1 mg/m
3
. 

Nestes termos, com uma concentração de NaOH no produto de 0,83% (este produto), ocorreria uma 

concentração de exposição por inalação de 0,3 mg/m
3
. 

 

Resultados da modelagem 

A Tabela 15 apresenta resultados para as diferentes abordagens de modelagem. Foi utilizada uma 

concentração de ingrediente de 2,5% (sendo o ingrediente NaOH a 33% em água) nos exercícios de 

modelagem. Assim, os resultados de modelagem indicados no anexo foram divididos por 3 para chegar aos 

resultados referentes a NaOH puro. 

Tabela 15 Concentrações de exposição aguda de consumidores 

Vias de 

exposição 

Concentrações de exposição 

estimadas 

Concentrações de 

exposição medidas 

Explicação/fonte dos dados medidos 

Valor Unida

de 

Valor Unida

de 

Exposição 

por 

inalação 

0,012 (média) * 

0,33 (concentração 

máxima) 

mg/m
3
   ConsExpo 4.1: Vaporização durante 

dois minutos, período de exposição de 

60 minutos 

1,6 mg/m
3
   SprayExpo: média do período de 

vaporização (5 minutos) 

0,3 mg/m
3
   De acordo com o RAR da UE, 2007 

* 0,012 mg/m
3
 representa a média de um período total de exposição de 60 minutos, conforme calculado por ConsExpo e 

inclui 58 minutos sem aplicação. Uma vez que o que se procura obter aqui é a concentração média durante a aplicação, 

utiliza-se a concentração máxima (0,33 mg/m
3
) como uma estimativa conservadora da concentração média. 

 

Resumo dos valores de exposição a curto prazo 

Tabela 16 Resumo das concentrações de exposição aguda de consumidores 

Vias de exposição Concentrações Justificação 

Exposição oral (in mg/kg bw/d)  Não aplicável 

Exposição local dérmica (em mg/cm
2
)  Não aplicável 

Exposição dérmica sistémica (em mg/kg 

bw/d) 

 Não aplicável 

Exposição por inalação (em mg/m
3
) 0,3 a 1,6 Consultar os resultados de 

modelagem acima  

1.4.2.1.2 Exposição a longo prazo 

A exposição a produtos para limpeza de fornos por vaporização é restringida a alguns minutos por evento até 

um evento por dia (pressuposto do pior caso, na prática, é razoável uma frequência inferior de aprox. uma vez 

por semana). Portanto, não é necessário considerar a exposição a longo prazo. 

Não se prevê que o NaOH se acumule sistematicamente no corpo em condições normais de manuseamento e 

utilização e, portanto, não se prevê que ocorram efeitos sistémicos de NaOH após exposição dérmica ou por 

inalação. 

Se as RMMs recomendadas forem respeitadas, a exposição local através de inalação não será mais elevada do 

que as exposições por inalação no CE3. Portanto, a exposição do consumidor por inalação não é 

quantitativamente avaliada. 

A exposição do consumidor a NaOH em pilhas é zero, uma vez que as pilhas são artigos vedados com uma 

manutenção de um tempo de vida útil longo. 

1.4.2.2 Exposição indireta de humanos através do ambiente (oral) 

A exposição indireta a humanos, por exemplo, através da ingestão de água potável, não é relevante para o 

NaOH. Qualquer potencial de exposição a NaOH devido a libertações para o ambiente só terá relevância a 

nível local. Qualquer efeito das libertações locais no pH será neutralizado na água de destino a nível regional. 
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Portanto, a exposição indireta de humanos através do ambiente (oral) não é relevante no caso do NaOH (RAR 

da UE, 2007). 

1.4.2.3 Exposição ambiental 

As utilizações por parte do consumidor estão relacionadas com produtos já diluídos que serão neutralizados 

rapidamente nos esgotos, bem antes de chegarem à ETAR ou água de superfície. 
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1.5 Concentrações de exposição regional 
 

Quaisquer efeitos que possam ocorrer são previsíveis a nível local e, portanto, foi decidido não ser 

significativo incluir os níveis regional e continental nesta avaliação de riscos (RAR da UE, 2007). Não é 

possível calcular concentrações ambientais previstas (PECs). Como tal, é fornecido apenas um resumo dos 

níveis medidos (RAR da UE, 2007). 

As emissões de NaOH durante a produção e a utilização aplicam-se maioritariamente ao ambiente aquático. 

No caso do sódio, outras fontes antropogénicas são, por exemplo, a exploração mineira e a utilização de sal de 

estrada (cloreto de sódio). Em água (incluindo água porosa de sedimentos e solo) o NaOH dissocia-se no ião 

sódio (Na
+
) e ião hidroxilo (OH

-
), tendo ambos uma ocorrência natural vasta. 

1.5.1 Água doce (águas de superfície) 

A concentração de iões hidroxilo (OH
-
) no ambiente foi determinada de forma bastante extensa através de 

medições do pH. Os processos geoquímicos, hidrológicos e/ou biológicos determinam principalmente o pH de 

um ecossistema aquático. O pH é um parâmetro importante de ecossistemas aquáticos e é um parâmetro 

predefinido de programas de monitorização da qualidade da água. Os ecossistemas aquáticos de água doce 

mais importantes do mundo relevaram valores de pH médios anuais entre 6,5 e 8,3, mas foram medidos 

valores inferiores e superiores noutros ecossistemas aquáticos. Em ecossistemas aquáticos com ácidos 

orgânicos dissolvidos, foi medido um pH de menos de 4,0, enquanto em águas com um teor de clorofila 

elevado, a assimilação de bicarbonato pode resultar em valores de pH superiores a 9,0 ao meio dia (OCDE, 

2002, de PNUMA 1995). 

O sódio (Na
+
) também foi extensamente medido em ecossistemas aquáticos de água doce. Por exemplo, as 

concentrações do 10.º percentil, médias e 90.º percentil para um total de 75 rios na América do Norte, América 

do Sul, Ásia, África, Europa e Oceânia foram 1,5, 28 e 68 mg/l, respetivamente (OCDE, 2002, de PNUMA 

1995). 

No caso de águas doces europeias, existem bases de dados extensas sobre propriedades físico-químicas, 

incluindo pH, dureza (calculada a partir da concentração medida de cálcio e magnésio), alcalinidade 

(determinada por titulação ácido-base ou calculada a partir da concentração de cálcio) e concentração de sódio. 

No âmbito do relatório de avaliação de riscos do metal Zn da UE (The Netherlands, 2004), foram recolhidos 

dados sobre propriedades físico-químicas de águas doces em países europeus individuais e dados combinados 

sobre águas doces em países europeus e foram relatados por  (2003) e Heijerick et al. (2003). Os dados 

europeus combinados referentes às propriedades físico-químicas acima, todas as alterações de pH relevantes, 

estão resumidos na Tabela 17. Os dados nesta tabela baseiam-se em dados referentes ao período compreendido 

entre 1991 e 1996 sobre 411 localizações europeias, extraídos da "Base de dados do GEMS/Água" (Sistema de 

Monitorização Ambiental Global) destinando-se maioritariamente aos sistemas de rios de grandes dimensões. 

Uma análise de correlação sobre os dados das 411 localizações indica que todos os parâmetros listados na 

Tabela 17 estão positivamente correlacionados, ou seja, um aumento no pH está associado a aumento de 

concentrações de Ca, Mg e Na e aumento da dureza e alcalinidade (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et 

al., 2003).  

A variação nas propriedades físico-químicas acima dos sistemas de rios de grandes dimensões em diferentes 

países europeus é bastante pequena, à exceção de algumas áreas nos países nórdicos (Dinamarca, Suécia, 

Noruega e Finlândia), que são caracterizados por condições de "água macia", ou seja, com dureza < 24 mg 

CaCO3/l e pH baixo. Por exemplo, na Suécia, o valor do 50.º percentil de dureza é 15 mg CaCO3/l, 10 vezes 

inferior ao valor para a Europa inteira. Na Suécia, o valor do 50.º percentil do pH é inferior a 7, ou seja, cerca 

de uma unidade de pH inferior ao valor referente à Europa inteira (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et 

al., 2003; The Netherlands, 2004). 

A Tabela 17 apresenta dados sobre o pH (e, no caso de alguns locais, dados sobre alcalinidade) em águas de 

superfície, efluentes de destino de produtores de NaOH. Em todas as águas de destino, à exceção de 3, 

relativamente às quais estão disponíveis valores de pH, os valores de pH estão no intervalo de 6,5 a 8,5. Estas 

águas incluem água doce (rio) e água do mar; cada uma dessas águas tem um intervalo menor de valores de 

pH, geralmente numa unidade de pH (maioria das águas: gama de pH de 7,0 a 8,0). Assim, na maioria das 

águas de destino, os valores de pH estão no intervalo previsto para a maioria das águas da UE (consultar a 

Tabela 17). Num rio, o pH variou entre 6,5 e 9,0 e, em duas águas, existiu um intervalo ainda menor de 

valores de pH, 4,2 a 9,2 num lago e 4,5 a 10,0 noutro, tipo de água não especificado. Não existem dados sobre 

concentrações de sódio nas águas de destino nos locais de produção de NaOH (não foi incluída uma questão 

sobre o teor de sódio no questionário). 
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Tabela 17 Propriedades físico-químicas de águas doces europeias (De Schampelaere et al., 2003; 

Heijerick et al., 2003) (originárias do RAR da UE, 2007) 

Valor do percentil pH Dureza 
1)

 (mg/l, 

como СаСОз) 

Alcalinidade 

(mg/l, como 

СаСОз) 

Ca (mg/l) Mg 

(mg/l) 

Na (mg/l) 

5.º percentil 6,9 26 3 8 1,5 3 

10.º percentil 7,0 41 6 13 2 5 

20.º percentil 7,2 70 15 23 3 7 

30.º percentil 7,5 97 31 32 4 10 

40.º percentil 7,7 126 53 42 5 13 

50.º percentil 7,8 153 82 51 6 17 

60.º percentil 7,9 184 119 62 7 22 

70.º percentil 7,9 216 165 73 8 29 

80.º percentil 8,0 257 225 86 10 40 

90.º percentil 8,1 308 306 103 12 63 

95.º percentil 8,2 353 362 116 15 90 
1)   Dureza: dureza total, calculada a partir da concentração de Ca e Mg 

 

1.5.2 Água do mar 

Em mais de 97% da água do mar no mundo, a salinidade (a quantidade de constituintes inorgânicos 

dissolvidos) é de 35
 o
/oo (permilagem, em g/kg), mas pode ser inferior (classificação comummente utilizada de 

tipos de água com base na salinidade: água do mar: salinidade > 20 
o
/oo, água salobra: salinidade 5-20 

o
/oo, água 

doce: salinidade < 5 
o
/oo) Os principais constituintes de água do mar a 35 

o
/oo são Cl

-
 (19,35 g/kg), Na

+
 (10,77 

g/kg), SO4
2-

 (2,71 g/kg), Mg
2+

 (1,29 g/kg), Ca
2+

 (0,41 g/kg), K
+
 (0,40 g/kg) e HCO3

-
 (0,142 g/kg, sendo a 

alcalinidade de carbonato expressa como se fossem todos HCO3
-
, uma vez que é a espécie dominante na água 

do mar; as concentrações de CO2 e CO3
2-

 na água do mar são muito baixas em comparação com as de HCO3
-
) 

(Stumm et al., 1981). 

O pH da água do mar (água oceânica) é normalmente de 8,0 a 8,3, muito semelhante aos valores do 80.º e 95.º 

percentis em águas doces europeias (8,0 a 8,2, Tabela 17). A gama total de valores de pH indicada para água do 

mar é 7,5 a 9,5 (Caldeira et al., 1999) e existem dados de várias fontes na Internet). A concentração de sódio 

(Na) na água do mar (10.770 mg/kg, equivalente a 10.450 mg/l) é 115 vezes superior ao valor do 95.º percentil 

em águas doces europeias (90 mg/l). A concentração de bicarbonato (HCO3
-
) em água do mar (142 mg/kg, 

equivalente a 137 mg/l) está entre a concentração média de HCO3
-
 (106 mg/l) e a concentração de HCO3

-
 do 

90.º percentil (195 mg/l) em águas doces europeias, indicando uma capacidade de tampão relativamente 

elevada em água do mar. A dureza total da água do mar (6.100 mg/l, com CaCO3, calculado a partir da 

concentração de Ca e Mg) é 17 vezes superior ao valor do 95.º percentil em águas doces europeias, devido à 

concentração bastante mais elevada de Ca e especialmente de Mg em água do mar em comparação com água 

doce. 
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Abreviaturas e acrónimos 

CA Categoria do artigo 

CEPI Confederação Europeia das Indústrias de Papel 

CSA Avaliação da segurança química 

DNEL Nível derivado de exposição sem efeitos 

EASE Estimativa e avaliação da exposição à substância 

ECETOC Centro Europeu de Ecotoxicologia e de Toxicologia de Produtos Químicos 

CE Cenário de exposição 

ERC Categoria de libertação para o ambiente 

RAR da UE Relatório europeu de avaliação de riscos 

VLE Ventilação local exaustora 

CO Condições operacionais 

OEL Limite de exposição ocupacional 

PC Categoria do produto químico 

EPI Equipamento de proteção individual 

PROC Categoria do processo 

RMM Medidas de gestão de riscos 

EPR Equipamento de proteção respiratória 

SCOEL Comité Científico em Matéria de Limites de Exposição Ocupacional 

STP Estação de tratamento de esgotos 

SU Setor de utilização 

TRA Avaliação dos riscos específicos 

Valor TWA Valor da média ponderada pelo tempo 

ETAR Estação de tratamento de águas residuais 

 

Esta FDS foi elaborada com a finalidade de fornecer dados de saúde, segurança e ambientais. As informações 

fornecidas correspondem ao nosso conhecimento e experiência no presente. Apesar de as descrições, dados e 

informações contidos na presente ficha de dados serem fornecidos de boa-fé, devem ser considerados apenas 

uma orientação. Assim, esta FDS não deve constituir uma garantir para normas de qualidade ou propriedades. 

Estas informações destinam-se a descrever o nosso produto tendo em conta os requisitos de segurança 

possíveis, mas o cliente continua a ser o responsável por determinar a aplicabilidade das informações e de 

qualquer produto para as finalidades em específico por si previstas, com o intuito de proporcionar um local de 

trabalho seguro e respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis. 

Uma vez que o manuseamento, armazenamento, utilização e eliminação do produto estão além do nosso 

controlo e conhecimento, isentamo-nos de qualquer responsabilidade em termos do manuseamento, 

armazenamento, utilização ou eliminação deste produto. 

Note que, se o produto for utilizado como componente de outro produto, as informações desta FDS poderão 

não ser aplicáveis. 


