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Riscos emergents
Retardants de flama bromats

Els retardants de flama bromats (BFR) 
són barreges de substàncies químiques 
artificials que s’afegeixen a una àm-
plia varietat de productes perquè siguin 
menys inflamables. Se solen utilitzar en 
plàstics, tèxtils i material elèctric i elec-
trònic. 

Podem distingir, d’acord amb els usos 
principals, cinc classes de BFR: 

• Èters difenílics polibromats (PBDE): 
utilitzats en plàstics, tèxtils, circuits 
electrònics.
• Hexabromociclododecans (HBCDD): 
utilitzats com a aïllament tèrmic en la 
indústria de la construcció.
• Tetrabromobisfenol A (TBBPA) i al-
tres fenols: utilitzats en targetes de 
circuits impresos, termoplàstics (prin-
cipalment en televisors).
• Bifenils polibromats (PBB): utilitzats 
en aparells de consum, tèxtils, escu-
mes plàstiques.
• Altres retardants de flama bromats.

Aquestes classes de BFR han estat co-
mercialitzades com a barreges tècniques 
sota diferents marques comercials cons-
tituïdes per diferents compostos químics 
dins de cada classe.

A la Unió Europea l’ús de determinats BFR 
està prohibit o restringit, però per la per-
sistència que tenen en el medi ambient, 
encara hi ha una certa preocupació pels 
riscos que aquestes substàncies poden 
comportar per a la salut pública. Els re-
tardants de flama bromats poden passar 
al medi i contaminar l'aire, el sòl i l'aigua, 
i entrar a la cadena alimentària. Per la 
seva naturalesa persistent i bioacumu-
lativa, es poden trobar principalment en 
els aliments d'origen animal, com el peix, 
la carn, la llet i els productes derivats. 
Els seus efectes tòxics potencials se cen-
tren en la capacitat que tenen d’actuar 
com a interferents endocrins i provocar 
trastorns de la conducta.

Marc legal a la UE

La UE ha adoptat una legislació per re-
duir o prohibir la comercialització i l'ús 

de determinats BFR per tal de protegir la 
salut i el medi ambient.

Mitjançant la Directiva 2003/11/CE, que 
modifica la Directiva 76/769/CEE relati-
va a la comercialització i l'ús de determi-
nades substàncies i preparats perillosos, 
es va prohibir  la venda de dues mescles 
comercials de PBDE, coneguts com pen-
ta-BDE i octa-BDE, en concentracions 
superiors al 0,1% en massa.

Des de juliol de 2006, en virtut de la Di-
rectiva 2002/95/CE, tots els nous apa-
rells elèctrics i electrònics no poden con-
tenir cap concentració de PBB i PBDE. 
Al juliol de 2008, una tercera barreja 
de PBDE, els deca-BDE, originalment 
exempts de les restriccions, també va 
ser prohibida pel Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea.

L’avaluació del risc

El Grup Científic sobre Contaminants 
de la Cadena Alimentària (CONTAM) de 
l’EFSA va avaluar el possible risc per a la 
salut humana relacionat amb la presèn-
cia de retardants ignífugs bromats en els 
aliments i ha emès recomanacions per al  
monitoratge d’aliments i pinsos.

En concret, entre l’octubre de 2010 i 
l’octubre de 2012, el grup CONTAM va fi-
nalitzar una sèrie de sis dictàmens cien-
tífics sobre els principals grups de BFR i 
els riscos potencials per a la salut públi-
ca de la presència en els aliments.

Les principals conclusions dels dictà-
mens són: 

Bifenils polibromats (PBB). El risc per 
a la població europea de l'exposició a 
PBB a través dels aliments és irrellevant. 
Els PBB ja no es produeixen ni s'utilitzen 
a Europa i les concentracions ambientals 
són baixes i en descens. Són compostos 
de baixa prioritat per al monitoratge i in-
vestigacions futures.

Èters difenílics polibromats (PBDE). 
Es van considerar 8 PBDE com de major 
interès. Només es disposa de dades de 
toxicitat per a quatre (PBDE-47, 99, 153 i 
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Riscos emergents
209). En l’avaluació del risc es va utilitzar 
el marge d'exposició (MOE). Per al PBDE-
99, el  MOE estimat amb la dieta actual 
és petit, i indica que no es pot descartar 
un risc per a la població, especialment en 
relació amb els infants. En l’informe, el 
Grup Científic destaca també que la con-
centració elevada de PBDE en una mostra 
d’aliment infantil podria haver comportat 
una sobreestimació de l'exposició per 
a aquest grup d'edat específic. Per als 
PBDE-47, 153 i 209 l'exposició dietètica 
actual indica un risc irrellevant. Això no 
obstant, com nombrosos productes que 
contenen PBDE estan encara en ús, ha 
de continuar la vigilància dels PBDE.

Hexabromociclododecans (HBCDD). 
L’actual exposició alimentària als HB-
CDD en la UE és molt baixa i no repre-
senta un risc per a la població. A més, 
en l’avaluació del risc es va considerar 
l’exposició addicional especialment dels 
nens petits a HBCDD a través de la pols 
domèstica. El grup arriba a la conclusió 
que el risc conjunt de l’exposició alimen-
tària i ambiental és irrellevant.

Tetrabromobisfenol A (TBBPA). 
L’actual exposició alimentària a TBBPA 
en la UE és molt baixa i no comporta un 
risc per a la salut de la població. No es 
disposa de dades sobre els derivats del 
TBBPA ni sobre la toxicitat; per tant no 
s’ha fet una avaluació del risc d’aquests 
compostos.
 
Bifenils polibromats i els seus de-
rivats (excepte TBBPA i derivats). 
L’avaluació del risc es va centrar en el 
2,4,6-tribromofenol (2,4,6-TBP). És poc 
probable que l'exposició alimentària ac-
tual a 2,4,6-TBP a la UE pogués causar 
un problema de salut. També és poc pro-
bable que plantegi un problema de salut 
l'exposició dels lactants a 2,4,6-TBP via 
la lactància materna. La manca de dades 

d’altres fenols bromats i dels seus de-
rivats no va permetre una avaluació de 
riscos.  

Retardants de flama emergents i 
nous. Pel que fa a altres retardants fla-
ma no tractats en els dictàmens previs, 
l’octubre de 2012 l’EFSA va emetre un 
dictamen en el qual identifica 17 BFR 
“emergents” compostos detectats en 
materials i/o productes, fauna salvatge, 
aliments i persones, i 10 BFR “nous” de-
tectats només en materials i/o productes. 
El Grup Científic identifica que alguns po-
drien ser un potencial problema de salut 
i s'han de considerar en investigacions 
futures. Hi ha evidència que el fosfat de 
tris 2,3-dibromopropil (TDBPP) i el bis 
2,2-(bromometil )- 1,3-propà-diol (DB-
NPG) són genotòxics i cancerígens, cosa 
que justifica la vigilància de la presèn-
cia en el medi ambient i en els aliments. 
El bis 1,2 (2,4,6-tribromofenoxi)-età 
(BTBPE) i l’hexabromobenzè (HBB) van 
ser identificats com a compostos que po-
drien acumular-se en l’organisme.

Mesures adoptades

En base a la recomanació de l’EFSA de 
disposar de mes dades de presència 
d’alguns BFR en aliments, el març de 
2014 la Comissió Europea ha  aprovat 
la Recomanació 014/118/EU  relativa al 
monitoratge  dels retardants de flama 
bromats en els aliments, que insta els 
estats membres a dur a terme el segui-
ment dels retardants de flama bromats 
en aliments durant el període 2014-2015. 
El monitoratge ha d’incloure una àmplia 
varietat d’aliments entre els grups de 
carn, peix, làctics, olis i greixos vegetals 
i aliments infantils, i reflectir els hàbits 
de consum de la població. Les dades se-
ran compilades per l’EFSA i permetran 
conèixer l’exposició de la població i ob-
servar tendències.
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Més informació 

• Recommendation for monitoring of traces of BFRs in food; European Comis-
sion, març de 2013.

• Substàncies amb activitat endocrina. ACSA BRIEF; gener de 2011.

• Scientific Opinion on Emerging and Novel Brominated Flame Retardants 
(BFRs) in Food;  EFSA, octubre de 2012. 

• Scientific Opinion on Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food: Bromina-
ted Phenols and their Derivatives; EFSA, abril de 2012. 

• Scientific Opinion on Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives in 
food; EFSA, desembre de 2011. 

• Scientific Opinion on Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in Food; EFSA, 
juliol de 2011. 

• Scientific Opinion on Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Food; EFSA, 
maig de 2011. 

• Scientific Opinion on Polybrominated Biphenyls (PBBs) in Food; EFSA, octubre 
de 2010. 
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