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Chesar 2.0 lançada e vivamente
recomendada
A ECHA lança uma nova geração da sua ferramenta de avaliação da segurança
química e apresentação de relatórios que visa harmonizar e melhorar ainda
mais a informação sobre a utilização segura dos produtos químicos.
Helsínquia, 20 de junho de 2012 - A versão 2.0 da Chesar já se encontra disponível e pode
ser descarregada do renovado sítio web da Chesar. No contexto da estratégia a longo prazo
para a Chesar, a ECHA investiu na remodelação da tecnologia TI desta ferramenta, de modo a
reforçar a sua estabilidade e a transformá-la numa plataforma melhor, preparada para novos
desenvolvimentos. As melhorias introduzidas incluem ainda: uma interface com o utilizador
remodelada, maior transparência na determinação do âmbito da avaliação da exposição
exigida, a simplificação da caracterização de riscos e uma versão atualizada da Avaliação de
Riscos Específicos (TRA) desenvolvida pelo ECETOC. Foram também alargadas as
possibilidades de importação e exportação de avaliações completas da segurança química
(CSA) ou de elementos básicos das mesmas.
Graças à Chesar, as organizações industriais podem disponibilizar avaliações genéricas da
exposição para as condições de utilização no respetivo setor. Os registantes individuais podem
então importar e utilizar essa informação como ponto de partida para a sua própria avaliação
específica das substâncias. A utilização da Chesar irá contribuir para a eficiência e
harmonização do processo de elaboração de CSA. Assim, a ECHA recomenda vivamente aos
(potenciais) registantes que utilizem sistematicamente a Chesar para a elaboração de
relatórios de segurança química e de cenários de exposição.
A versão 2.0 da Chesar hoje lançada contempla as funcionalidades que permitem efetuar
avaliações da segurança química (CSA) com base num conjunto de dados da IUCLID 5.4 e
gerar as partes correspondentes aos capítulos 9 e 10 do relatório de segurança química (CSR),
com uma exceção: as estimativas do nível de exposição nas utilizações pelos consumidores
ainda não constam da presente versão, mas serão incluídas na versão 2.1.

Outros lançamentos previstos para 2012

A atual funcionalidade para gerar CSR (plug-in da IUCLID) está agora a ser atualizada para
permitir a produção de CSR completos com a combinação de informações da IUCLID 5.4 e da
Chesar 2.0. O lançamento da funcionalidade destinada a gerar CSR está previsto para o final
do verão.
Até ao final de 2012, deverão ainda ser lançadas outras funcionalidades da Chesar, incluindo
uma ferramenta destinada a estimar o nível de exposição para os consumidores, desenvolvida
pelo ECETOC (TRA), e uma outra que permite a produção de cenários de exposição para fins
de comunicação. Está igualmente previsto permitir a importação e utilização da compilação de

frases padrão do Conselho Europeu da Indústria Química (CEFIC) para a comunicação de
cenários de exposição.

Sítio web da Chesar renovado

Também o sítio web da Chesar foi renovado. Para descarregar a aplicação, os manuais e a
nota informativa sobre a versão, é necessário criar uma conta de utilizador. O mesmo se aplica
aos atuais utilizadores da Chesar.

Envie-nos os seus comentários

A Agência convida os utilizadores a enviarem os seus comentários sobre o software da Chesar,
os quais serão tidos em consideração no desenvolvimento de futuras versões da Chesar. Pode
transmitir-nos os seus comentários através do formulário em linha disponível no serviço de
assistência ECHA.

O que é a Chesar?

A Chesar é a ferramenta de avaliação da segurança química e apresentação de relatórios da
ECHA, que permite aos registantes realizarem as suas avaliações da segurança química de
forma estruturada, harmonizada e eficiente. Permite, nomeadamente, importar dados sobre
perigos das substâncias químicas diretamente a partir da IUCLID, descrever as diversas
utilizações das substâncias, elaborando para cada uma delas estimativas de exposição,
identificar medidas de gestão de riscos, caso necessário, e demonstrar o controlo de riscos.
Com base nestas funcionalidades, a Chesar gera um relatório de segurança química e cenários
de exposição para comunicação num formato eletrónico intercambiável e num documento de
texto. A Chesar foi lançada pela primeira vez em maio de 2010.

Informações adicionais


Sítio web da Chesar
http://chesar.echa.europa.eu/



Serviço de assistência ECHA para o envio de comentários
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Webinar sobre Avaliação da Segurança Química (CSA 1) para registantes principais, em
26 de abril de 2012
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars



Webinar com demonstração em direto sobre a versão 2.0 da Chesar (CSA 2) em 21 de
maio de 2012
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
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