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RoHS – Restriction of Hazardous Substances 
 
 É  de conhecimento geral que a preocupação com o meio ambiente, vem se tornando um assunto 
cada vez mais preocupante e de extrema urgência no mundo atual, e que medidas corretivas  vêm sendo 
tomadas por diversos países e instituições ao redor do mundo.  
 Está-se estabelecendo uma necessidade cada vez maior de que sejam implantados requerimentos 
legais, que regulamentem os materiais e os procedimentos utilizados na fabricação dos produtos de um 
modo geral,  para que os mesmos não venham a agredir e deteriorar a natureza durante toda a sua vida 
útil, processo compreendido desde a fabricação, utilização e disposição ao final de seu tempo de utilidade. 
E este fato vem se agravando à medida que o ciclo-de-vida dos produtos vem diminuindo gradualmente, 
principalmente quando se tratam de equipamentos eletro-eletrônicos. 
 Recentemente foram implantadas algumas importantes medidas em diversos pólos industriais do 
planeta que merecem especial atenção, e estão mencionados abaixo: 
  
 Japão – em 2001 foi introduzida no país uma lei que exige a reciclagem de diversos 
eletrodomésticos. 
 WEEE - (Waste from Electrical and Electronic Equipment) trata da “Reciclagem de Produtos 
Eletro-Eletrônicos” 
 RoHS  - (Restriction of Hazardous Substances) trata da “Restrição de uso de Substâncias 
Nocivas” na fabricação de certos produtos. 
 
 

A Dutoplast do Brasil e o RoHS 
  
 A Dutoplast do Brasil possui uma política extrema de respeito e preocupação com o meio 
ambiente, e já a muito tempo colabora de maneira eficaz e prioritária com a natureza, adotando um 
sistema de reciclagem de materiais, o qual é assunto de grande atenção por todos os seus funcionários e 
colaboradores. E por esta preocupação a empresa adotou mudanças em suas formulações, e recebeu 
recentemente o certificado oficial de conformidade com a Diretiva Européia RoHS. 
 A Diretiva Européia RoHS – Restriction  of  Hazardous Substances, proibi a partir de 01 de Julho 
de 2006, a introdução no mercado europeu de determinados produtos contendo níveis acima dos 
permitidos, de chumbo, cádmio, mercúrio, cromo hexavalente, retardantes à chama como bifenilas 
polibromadas (PBB) e éteres de bifenilas polibromadas (PBDE). As categorias de produtos afetadas pela 
diretiva compreendem, equipamentos eletrodomésticos, de informática, telecomunicações, eletrônicos, 
luminárias, material elétrico em geral, ferramentas elétricas e eletrônicas, brinquedos e equipamentos 
esportivos e de lazer.   
 Os produtos da Dutoplast do Brasil se enquadram na categoria de materiais elétricos, e estes foram 
submetidos à uma análise minuciosa, em amostras do produto final, pela empresa internacional de 
análises técnicas Intertek, e nos foi concedido o certificado de conformidade com a norma, pois os 
produtos analisados não apresentaram níveis de substâncias nocivas ao meio ambiente.  
 
 A Dutoplast do Brasil se vê na obrigação de se enquadrar à todo e qualquer método possível para 
que possamos preservar nosso planeta, e desta maneira fazer sua parte para que a iminente deterioração 
do meio-ambiente no qual vivemos não se torne completa e irreversível em um futuro próximo. 
 
Nós da Dutoplast nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
A seguir o certificado oficial de conformidade com a diretiva RoHS para vossa apreciação. 
 
         Grato pela atenção dispensada. 
 
         Subscrevo-me 
          
         Guilherme Levy Ferreira  
         Assistente de Marketing 
     


































