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RESUMO 

 

O Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) foi criado para minimizar as 

divergências entre as classificações e rotulagens de perigos de produtos 

químicos ao redor do mundo. O aumento da produção e uso de produtos 

químicos e a crescente preocupação com o meio ambiente motivaram a 

elaboração de um sistema que permitisse a gestão segura destes produtos. O 

intuito do GHS era aumentar a proteção para todos os públicos-alvo. Os 

benefícios abrangem trabalhadores, indústrias e governos. O manual oficial do 

GHS é o Purple Book, que teve sua primeira publicação em 2003 e é revisado 

bianualmente. No Brasil, as normas ABNT NBR 14725 Partes 1 - 4 integram a 

força de trabalho para a implementação do GHS. Nela, estão descritos os 

critérios para a classificação de perigos e instruções para rotulagem e confecção 

de FISPQs (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) de 

acordo com as instruções do Sistema Globalmente Harmonizado. A necessidade 

da inclusão do GHS em FISPQs e rotulagem de produtos químicos foi 

determinada pela portaria n. º 229, de 2011, da NR 26 – Sinalização e 

Segurança.  Este trabalho pretende realizar um estudo sobre o GHS incluindo o 

período anterior à sua criação até a implementação e analisar como este 

processo ocorreu no Brasil. Foram utilizados questionários numa pesquisa 

qualitativa voltados para diferentes públicos alvo com o objetivo de avaliar o atual 

status da implementação e conhecimento do sistema harmonizado no Brasil. A 

carência de profissionais capacitados e a falta de ações articuladas pelo governo 

foram identificadas como as maiores dificuldades do processo de 

implementação. Junto a isto, evidenciou-se também que as instituições de 

ensino não disseminam o conhecimento sobre o tema, resultando em um 

desconhecimento sobre o assunto por parte de maioria dos alunos. Uma 

limitação do estudo foi a reduzida abrangência da pesquisa realizada. 

 

Palavras chave: Sistema Globalmente Harmonizado. Classificação de 

produtos químicos. Segurança. Critérios de classificação de perigo. Gestão de 

produtos. FISPQ. Rotulagem.  

  



    

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The Globally Harmonized System (GHS) was created to minimize disagreements 

between chemical hazard classifications around the world. The increase in the 

production and use of chemical products and the growing concern with the 

environment motivated the elaboration of a system that allowed the safe 

management of these products. The intent of the GHS was to increase protection 

for all target publics. Benefits include workers, industries and governments. The 

official GHS manual is the Purple Book, which was first published in 2003 and is 

revised every two years. In Brazil, ABNT NBR 14725 - "Chemicals - Safety, 

Health and Environmental Information" integrates the workforce for the GHS 

implementation. It describes the criteria for hazard classification and instructions 

for labeling and manufacturing of SDS’s according to the instructions of the 

Globally Harmonized System. The need for the inclusion of GHS in SDS’s and 

labeling of chemicals was determined by the ordinance n. º 229, of 2011, of NR 

26 - Signaling and Security. This work intends to make a study about the GHS 

including the period before its creation until the implementation and to analyze 

how this process occurred in Brazil. We used qualitative questionnaires aimed to 

different target publics to evaluate the current status of implementation and 

knowledge of the harmonized system in Brazil. The lack of trained professionals 

and the lack of government-articulated actions were identified as the major 

difficulties in the implementation process. Along with this, it was also shown that 

educational institutions do not disseminate knowledge about the subject, 

resulting in a lack of knowledge about the subject by most students. One limitation 

of the study was the limited scope of the research. 

 

Key words: Globally Harmonized System. Classification of chemical products. 

Safety. Hazard classification criteria. Product management. SDS. Labelling.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade, os meios de comunicação estão em constante evolução. 

Pinturas rupestres, sinais de fumaça, linguagem de sinais, braile e a própria linguagem 

falada são apenas alguns exemplos de meios encontrados pelo homem para se 

expressar. Todo este progresso foi fomentado por um único propósito: ser 

compreendido. É importante que o conteúdo do que desejamos comunicar seja 

entendido pelo outro pois sem isto não conseguimos realizar as mais básicas trocas 

de informação. Da mesma maneira funciona a comunicação dos perigos inerentes aos 

produtos químicos. Assim, é necessário garantir que esta seja realizada de maneira 

clara e eficiente para todos aqueles que as utilizam.  

A criação do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) foi sugerida baseada 

nas dificuldades ocasionadas pela existência de diversas regulamentações e leis 

existentes ao redor do mundo. As divergências que existiam entre os critérios que 

definiam os perigos geravam uma multiplicidade de classificações relativas ao mesmo 

produto químico. Este fato impactava negativamente os consumidores, empregados, 

empresas e governos, que recebiam informações conflitantes e deveriam se adequar 

às inúmeras exigências relativas ao transporte, compra e venda destes produtos. 

Além disto, estas discrepâncias dificultavam a compreensão acerca dos perigos 

(ABQUIM, 2005).  

É correto afirmar que o GHS minimizou a barreira relativa à comunicação de 

perigos, facilitando a prevenção de acidentes e instruindo de maneira mais eficaz 

sobre as ações a serem tomadas em casos de ocorrência de alguma eventualidade. 

Seu conteúdo engloba também recomendações para armazenamento e disposição 

dos produtos.  

Com o intuito de preservar o local que habitamos e garantir que as gerações 

futuras tenham acesso aos recursos naturais, o novo sistema harmonizado criado 

também sinaliza a periculosidade dos produtos em relação ao meio ambiente, 

podendo assim, ser considerada uma ferramenta para garantir a conservação do 

nosso habitat.  
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O processo de desenvolvimento deste novo sistema se iniciou com a 

conscientização da necessidade de intensificar internacionalmente os esforços 

alusivos à gestão ambientalmente segura de produtos químicos. Assim, em 1992, 

durante a Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), no Rio de Janeiro, ficou definido e documentado na Agenda 21 os motivos 

que justificam a criação deste sistema e o plano de ação até a implementação do 

mesmo.  

A elaboração do documento do GHS, também conhecido como “Purple Book” 

exigiu a integração de vários órgãos como a Organização Internacional do Trabalho, 

a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico e o Comitê de 

Especialistas no Transporte de Produtos Perigosos, além de contar com a 

participação de representantes do governo, das indústrias e dos trabalhadores. As 

três frentes de trabalho (critérios de perigos ao meio ambiente e à saúde, comunicação 

de perigos e critérios de perigos físicos) compõem, juntas, este documento que 

apresenta em seu conteúdo os critérios de classificação além de diretrizes para 

aplicação do sistema (ABQUIM, 2005; ONU, 2015).  

A implementação, cobertura e comunicação dos perigos varia de acordo com o 

público alvo. Isto posto, não existe a obrigatoriedade de se adotar o sistema 

integralmente, mas é possível aplicar os blocos de construção optando por não usar 

uma categoria ou classe do GHS ou utilizando uma combinação entre categorias. Esta 

decisão cabe às autoridades competentes, responsáveis pela implementação do 

sistema harmonizado em cada país. Em países onde não existiam sistemas de 

classificação de perigos, foi oferecida ajuda técnica com o intuito de incentivar o uso 

do GHS.  

A atualização de documentos, como rótulos e Fichas de Informação de 

Produtos Químicos (FISPQ) foi exigida como parte da implementação do Sistema 

Globalmente Harmonizado.  

No Brasil, a portaria n. º 229, de 24 de maio de 2011, que revisa da Norma 

Regulamentadora n.°26 (NR26 – Sinalização de Segurança), incorpora o GHS nos 

aspectos de Classificação, Rotulagem, e Ficha de Informações de Segurança de 

Produtos Químicos (FISPQ) (MTE, 2015). 
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A norma técnica ABNT NBR 14725: 2009 é composta de 4 partes: 

Terminologia, Sistema de Classificação de Perigos, Rotulagem e Ficha de 

informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). Esta norma auxilia o 

cumprimento da determinação da portaria 229 da NR 26, visto que a classificação do 

produto segundo o GHS deve ser realizada utilizando-se a segunda parte desta 

norma, e a elaboração de FISPQs utilizando-se a quarta.  

Este trabalho visa a apresentar todo o ciclo que envolve desde a criação do 

GHS até sua implementação, incluindo a apresentação das dificuldades apresentadas 

nesta última etapa.  

 



4 

 

  

2. OBJETIVOS, JUSTIFICATIVA, METODOLOGIA E LIMITAÇÕES DO 

ESTUDO 

 

2.1.  Objetivo Geral 

 

 Realizar um estudo sobre a implementação do Sistema Globalmente 

Harmonizado (GHS) no Brasil. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Apresentar os requisitos atuais para a classificação, rotulagem e elaboração 

de FISPQs; 

 

 Apresentar dificuldades encontradas no processo de implementação do 

Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), de acordo com a visão de 

representantes de quatro partes interessadas: produtor, neutro, ABNT e 

consumidor, desenvolvendo uma metodologia para uma pesquisa 

qualitativa. 

 

2.3. Justificativa 

 

A globalização é um fenômeno crescente no mundo. A integração está 

presente nas mais diversas áreas, como: economia, cultura, política e não poderia ser 

diferente quando o assunto é comunicação.  A propagação das informações é cada 

vez maior e o resultado disto é uma sociedade esclarecida. Pode-se dizer que a 

criação do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) caminha na mesma direção que 

a globalização, visando a alinhar os critérios de classificação e de simbologia de perigo 

e, em consequência disto, transmitir uma informação segura e coerente às pessoas. 

Este novo sistema para a classificação e rotulagem de produtos químicos deve 

ser objeto de estudo visto que seus benefícios abrangem diversas áreas de interesse, 

como por exemplo: trabalhadores, o governo e as indústrias. Assegurar a preservação 
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da saúde e a segurança daqueles que manipulam produtos químicos, além de 

proteger o meio ambiente são assuntos de suma relevância e devem ser tratados 

como tal. 

A escolha deste tema para o desenvolvimento do trabalho foi baseada na 

necessidade de reforçar a importância do conhecimento e estudo do GHS, além de 

incentivar que este conteúdo não seja de conhecimento apenas daqueles que 

trabalham diretamente com ele, mas que seja abordado também em locais de trabalho 

e cursos de graduação pertinentes. Esta ação visa a aumentar a conscientização 

acerca dos perigos inerentes aos produtos químicos e, em decorrência disto, reduzir 

acidentes decorrentes do seu manuseio ou exposição.  

 

2.4. Metodologia 

A metodologia empregada para a realização da revisão bibliográfica foi a 

consulta a livros, artigos científicos e websites que abordam os temas relevantes.  

Foram usados também os conhecimentos adquiridos ao longo de dois anos de estágio 

realizado no setor de QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) da empresa 

Bayer S.A., cujas atividades desenvolvidas englobam as áreas de Meio Ambiente e 

Gestão de Produtos, focadas no auxílio à implementação do novo Sistema 

Globalmente Harmonizado.  

Para o estudo do processo de implementação do GHS no Brasil, foi feita uma 

pesquisa qualitativa com quatro públicos alvo: produtor, neutro, ABNT e consumidor. 

Cada questionário teve como objetivo compreender a visão de cada grupo em relação 

ao uso efetivo do GHS em sua rotina. Os formulários se encontram nos apêndices 

deste estudo a saber: 1 (público alvo: produtor), 2 (público alvo: neutro) e 3 (público 

alvo: ABNT) e 4 (público alvo: consumidor). O questionário foi enviado por e-mail para 

os representantes destes grupos, como indicado:  

Público Alvo: Produtor 

Local de Trabalho Entrevistado: Bayer S.A. 
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Público Alvo: Neutro 

Local de Trabalho Entrevistado: Universidade Federal Fluminense 

Público Alvo: ABNT: 

Local de Trabalho Entrevistado: InterTox. 

Público Alvo: Consumidor 

Local de Trabalho Entrevistado: 3M. Não foi obtida resposta ao questionário 

enviado devido ao pouco tempo disponibilizado entre a sua entrega e a realização 

deste trabalho. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1.   Criação do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) 

 

3.1.1. Relação do Homem e o Meio Ambiente 

 

Os produtos químicos estão presentes em nossas vidas diariamente. Estes 

podem ser agrupados em dois grandes blocos: produtos químicos de uso industrial e 

produtos químicos de uso final. Para o primeiro bloco, temos como exemplo aqueles 

que serão usados em indústrias como matéria-prima para serem transformados em 

produtos finais, enquanto, para o segundo bloco, é possível citar como exemplo: 

medicamentos, produtos de limpeza, defensivos agrícolas, produtos de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos (ABIQUIM, 2013). 

 

Segundo a ABIQUIM (2015), no ano de 2015, a indústria química teve um 

faturamento líquido de aproximadamente US$ 112,4 bilhões, quando consideramos 

todos os seus segmentos. Pode-se destacar o segmento de produtos químicos de uso 

industrial, com faturamento líquido de US$ 54,9 bilhões, como o de maior faturamento 

dentre todos os segmentos da indústria química, como mostrado na Tabela 1 

(ABIQUIM, 2015).  

 

Tabela 1. Faturamento líquido, por segmento, da Indústria Química em 2015.  

Segmento da Indústria Química Faturamento Líquido 

(US$ bilhões) 

Produtos químicos de uso industrial 54,9 

Produtos farmacêuticos 13,2 

Fertilizantes 12,5 

Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 11,1 

Defensivos agrícolas 9,60 

Sabões e detergentes 5,20 

Tintas, esmaltes e vernizes 3,10 

Fibras artificiais e sintéticas 0,90 

Outros 1,90 

Fonte: Adaptado de “O desempenho da Indústria Química Brasileira 2015” (ABIQUIM, 2015). 
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Este aumento da demanda por produtos químicos vem acompanhado da 

preocupação do ser humano com o meio ambiente e, apesar do assunto ter alcançado 

uma maior popularidade apenas nos anos 1990, existem relatos de discussões sobre 

o tema, datadas na década de 1960, como no livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel 

Carson e a Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases 

Científicas para Uso e Conservação Racionais dos Recursos da Biosfera. Esta última, 

também conhecida apenas como Conferência da Biosfera, foi realizada em setembro 

de 1968 em Paris, pela UNESCO, e teve como resultado o MaB (Man and Biosphere) 

– Homem e Biosfera, um programa que foi lançado em 1971 (UNESCO, [201?]). 

No livro de Carson (1969), o uso indiscriminado de inseticidas sintéticos é 

fortemente criticado. É relatado que este tipo de substância passou a ser produzida 

após a Segunda Guerra Mundial, onde substâncias que estavam sendo estudadas 

com o intuito de causar danos aos seres humanos apresentaram efeitos letais para os 

insetos.  Carson (1969) também denuncia que estes inseticidas se encontram 

acumulados no corpo da maioria dos seres humanos e que o contato com estas 

substâncias ocorre deste a concepção até a morte (CARSON, 1969). 

No mesmo ano da Conferência da Biosfera, Aurélio Peccei, um importante 

empresário italiano da época, juntou-se ao cientista Alexander King e promoveram um 

encontro que reuniu aproximadamente 30 pessoas, para debater sobre questões 

políticas, econômicas e sociais em relação ao meio ambiente. O encontro aconteceu 

em Roma e assim, ficou conhecido como Clube de Roma. Atualmente, este Clube é 

composto por pessoas oriundas de diversas esferas sociais, como: economistas, 

políticos, empresários, acadêmicos. Quatro anos após sua primeira reunião, em 1972, 

foi apresentado um estudo feito por um grupo de acadêmicos do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT), liderados por Dennis Meadows e financiados 

pela Volkswagen. O modelo utilizado para realizar este estudo foi proposto em 1970, 

por Jay Forrester, professor do MIT, em uma reunião do Clube de Roma (CLUBE DE 

ROMA, [201?], MEADOWS, 1972). 

O relatório elaborado a partir destes estudos foi denominado “Limites do 

Crescimento” e analisa os fatores limitantes para o crescimento mundial. São eles: 

crescimento populacional, disponibilidade de recursos naturais, poluição, produção de 

alimentos e industrial. O conteúdo de “Limites do Crescimento” também inclui o 
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esboço do cenário para os anos seguintes, e propõe a meta de crescimento zero, com 

o intuito de manter a estabilidade econômica mundial e preservar as reservas naturais. 

Esta teoria foi fortemente criticada por alguns, principalmente por representantes de 

países subdesenvolvidos, que consideraram esta meta uma estratégia dos países 

mais desenvolvidos para frearem aqueles ainda em processo de industrialização 

(MEADOWS, 1972). 

A Organização das Nações Unidas (ONU), incentivada pelo sentimento global 

de preocupação com o meio ambiente, convocou no ano de 1972 a Conferência nas 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Realizada na capital da Suécia, 

Estocolmo, entre os dias 5 e 16 de junho, as discussões realizadas nesta conferência 

resultaram na elaboração de um documento chamado “Declaração da Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano”. Este documento contém 26 

princípios e declara entre eles, que o homem tem direito à um meio ambiente de 

qualidade, capaz de proporcionar o bem-estar, e instrui sobre sua preservação 

(PNUMA, 1972). 

No mesmo ano da Conferência de Estocolmo, a ONU criou o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O PNUMA é uma agência, que tem 

como propósito garantir a fiscalização contínua sobre o meio ambiente, e educar os 

países em relação à proteção e utilização de maneira sustentável dos recursos 

naturais (ONU, [201?]). 

Em 1983, onze anos após este encontro para se discutir assuntos relacionados 

ao meio ambiente, foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Gro Harlem Brundtland, uma importante figura da saúde pública e 

então ex-ministra da Noruega, assumiu a presidência desta comissão que, em 1987, 

divulgou um relatório nomeado como “Nosso Futuro Comum”, apresentando ao 

público o conceito de “Desenvolvimento Sustentável”. As recomendações feitas pela 

Comissão Brundtland, como também ficou conhecida a Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, culminaram na realização da Conferência das 

Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), no ano de 

1992 (ONU, [201?]). 
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3.1.2. Agenda 21 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

foi realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1992, e foi considerado o encontro 

planetário mais significativo do final do século XX. Representantes de 108 países 

participaram da Rio-92, que teve como resultado a elaboração da Agenda 21. Este 

documento reúne orientações acerca das medidas que devem ser tomadas no século 

XXI. Aponta os principais problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável e 

meio ambiente e os recursos que podem ser usados para solucioná-los. Esclarece 

também, que a responsabilidade para o cumprimento destas metas é 

majoritariamente, mas não exclusivamente, do governo, que deve se esforçar para 

criar planos de ação. É preciso que a sociedade se reeduque e coopere para que 

sejam atingidos os objetivos propostos na Agenda 21. O conteúdo deste documento 

se divide em quatro seções, subdivididos em quarenta capítulos (CNUMAD, 1995). 

Durante a Rio-92, surgiu a motivação para a criação de um sistema que 

harmonizasse os conceitos de definição de perigos, minimizando as divergências 

existentes entre as diversas regulamentações e leis sobre este assunto. O capítulo 19 

da Agenda 21 “Manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, 

incluída a prevenção do tráfico internacional ilegal de produtos tóxicos e perigosos” 

relata duas barreiras para a utilização segura de produtos químicos, que são: a 

ausência de informações científicas acerca dos perigos inerentes destes produtos e a 

falta de fundos para a análise dos dados, quando estes estão disponíveis. Além disto, 

reforça que é necessário aumentar os trabalhos nacionais e internacionais referentes 

ao manuseio seguro de produtos químicos. Baseados nestes pontos, a Agenda 21 

apresentou seis propostas relativas à gestão segura dos produtos químicos. São elas:  

1) “Expansão e aceleração da avaliação internacional dos 

riscos químicos; 

2) Harmonização da classificação e da rotulagem dos 

produtos químicos; 

3) Intercâmbio de informações sobre os produtos químicos 

tóxicos e riscos químicos; 

4) Implantação de programa de redução de riscos; 

5) Fortalecimento da capacidade e potenciais nacionais para 

o manejo dos produtos químicos; 
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6) Prevenção do tráfico internacional ilegal dos produtos 

tóxicos e perigosos.” (CNUMAD, 1995). 

Visando a atender ao requisito da proposta da Agenda 21 que sugere a 

harmonização na classificação de perigos e rotulagem, foi criado o GHS (Globally 

Harmonized System), também conhecido como Sistema Globalmente Harmonizado  

O item 26 do capítulo 19 da Agenda 21 reitera a necessidade da criação do 

GHS, afirmando que:  

“Não se dispõe ainda de sistemas de classificação de riscos e 

rotulagem harmonizados mundialmente para promover a 

utilização segura dos produtos químicos no trabalho, em casa 

e em outros locais. A classificação dos produtos químicos pode 

se fazer com propósitos diferentes e é um instrumento 

particularmente importante para o estabelecimento de 

sistemas de rotulagem. É necessário desenvolver, com base 

nos trabalhos em desenvolvimento, sistemas harmônicos de 

classificação dos riscos e rotulagem” (CNUMAD, 1995). 

Ainda no capítulo 19 deste documento, na seção B, ficaram discriminados: a 

base para ação, objetivos, atividades e meios de implementação que deveriam ser 

usados para se cumprir o proposto para a harmonização de perigos. Foi orientado que 

o novo sistema de classificação e rotulagem usasse como base sistemas existentes e 

que fosse implementado de forma gradual. Para a obtenção do sucesso na 

implementação do GHS, ficou definido que os governos, associados à ONU e 

organizações não-governamentais (ONGs), deveriam oferecer cursos para formar 

pessoas capacitadas e fornecer materiais informativos visando a facilitar a 

compreensão do novo sistema de classificação de perigos e rotulagem de produtos 

químicos. O custo para esta transição também foi estimado e definido que seria 

guarnecido pela comunidade internacional (CNUMAD, 1995).  

3.1.3. Motivação 

 

A harmonização dos critérios usados para classificação de perigos e rotulagens 

presentes em inúmeras regulamentações e leis era uma questão de necessidade. Isto 

porque, apesar de apresentarem semelhanças, os sistemas já existentes 
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apresentavam divergências suficientes para gerar diferentes classificações. Como 

consequência, eram necessárias diferentes FISPQs e rótulos para atender um mesmo 

produto. Os gastos envolvidos na elaboração de diversos rótulos, incluindo material, 

mão de obra e tempo necessário, além da ambiguidade de informações eram apenas 

alguns dos prejuízos relacionados às múltiplas classificações.  

Foi estimada a existência de mais de 100 regulamentações e leis específicas, 

entre elas podemos citar: OSHA (Occupational Safety and Health Administration), 

HCS (Hazard Comunication Standard), EPA FIFRA (Environmental Protection Agency 

– Federal Inseticide, Fungicide and Rodenticide Act), NFPA (National Fire Protection 

Association) e WHMIS (Workplace Hazardous Material Information System).  Os 

diferentes parâmetros presentes nestas regulamentações e leis eram capazes de 

ocasionar, por exemplo, que um produto fosse considerado tóxico em uma localidade 

e nocivo em outra, conforme mostrado na tabela 2 (ABIQUIM, 2005). 

Tabela 2. Critérios para Classificação de Toxicidade Aguda – Oral (mg/kg).  

OSHA 

HCS 

< 50                        

Altamente Tóxico 

> 50 - < 500                   

Tóxico 

  

NFPA < 5 Cat. 4 > 5 - < 50 

Cat. 3 

> 50 - < 500                       

Cat. 2 

> 500 -         

< 2000         

Cat. 1 

> 2000           

Cat. 0 

Coreia < 25       Muito 

Tóxico 

 > 50 - < 200     

Tóxico 

> 200 - < 2000         

Nocivo 

 

GHS < 5      

Cat. 1 

> 5 - < 50     

Cat. 2 

> 50 - < 300              

Cat. 3 

> 300 - < 2000        

Cat. 4 

> 2000 -          

< 5000           

Cat. 5 

Fonte: ABIQUIM, 2005.   

A toxicidade aguda oral de uma substância é representada por sua DL50, ou 

seja, a dose letal necessária para levar a óbito metade da população usada no estudo. 

Usando como base a tabela acima, se um produto apresenta DL50 oral = 350 mg/kg, 

este será enquadrado em diferentes classificações, dependendo do critério utilizado. 

Enquanto pela agência reguladora dos Estados Unidos, OSHA HCS, este produto era 

considerado tóxico, pelos critérios adotados na Coreia e pelo GHS, o mesmo era 

classificado como nocivo.  
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 Outra maneira de identificar o perigo proporcionado pela exposição ao produto 

é por meio de pictogramas. Assim como as definições de perigo, as imagens utilizadas 

para representar as classificações também variavam. A tabela 3 compara os 

pictogramas que foram adotados com a criação do GHS, os usados no Canadá em 

local de trabalho e os usados para o consumidor e os usados na Europa. 

Tabela 3. Comparação entre pictogramas do GHS, Canadá e Europa. 

GHS Canadá         

(Local de 

Trabalho) 

Canadá 

(Consumidor) 

Europa 

 Não definido   

    

  

 

 

    

    

   Não definido                              

 Não definido *                                                  

 Não definido Não definido  

 Não definido   

Legenda: * - Pictograma mantido pelo WHMIS. 
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As diferenças existentes também nos símbolos utilizados foram minimizadas 

com a criação do Sistema Globalmente Harmonizado. O GHS foi criado como uma 

instrução e não uma regulamentação, e, portanto, os sistemas que existiam foram 

modificados com a criação do GHS, com o objetivo de atender aos requisitos 

fundamentais para a comunicação de perigos, mas poderiam adotar algum requisito 

complementar caso julgassem necessário. Pode-se citar como exemplo o caso do 

pictograma que foi mantido pelo WHMIS para representar a classe de produtos que 

apresentam perigos biológicos e materiais infectados, que não existe no novo sistema. 

3.1.4. Desenvolvimento 

A partir da proposta da criação do GHS realizada na CNUMAD em 1992, foi 

necessário desenvolver um plano de ação para alcançar este objetivo. O trabalho foi 

liderado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que iniciou o estudo das 

normas e regulamentações já existentes a fim de qualificar aqueles que poderiam ser 

utilizados como referência para a harmonização. Entre eles, foram escolhidos quatro 

sistemas: Requisitos para Local de Trabalho, Consumidores e Pesticidas (Canadá), 

Diretiva da União Europeia para Substâncias e Preparados Perigosos, 

Recomendações ONU para Transporte de Produtos Perigosos e Requisitos para 

Local de Trabalho, Consumidores e Pesticidas (EUA). Apesar de serem considerados 

os sistemas mais influentes na criação do GHS, não foram considerados únicos. 

Outras normas e regulamentações foram utilizadas, quando conveniente (ABIQUIM, 

2005; ONU, 2015). 

O Programa Inter Organizacional para a Gestão Segura de Produtos Químicos 

(IOMC) foi criado em 1995 com o intuito de aumentar a cooperação e coordenação no 

que tange à segurança química e cumprir as metas propostas pela Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD) para o ano de 2020 para produtos 

químicos. A tabela 4 lista as nove organizações que fazem parte do IOMC 

(COMISSÃO EUROPÉIA, 2013). 
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Tabela 4. Organizações participantes do IOMC  

Sigla Nome em Inglês  Nome em Português 

FAO Food and Agriculture 

Organization of the United 

Nations 

Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e 

Alimentação 

ILO International Labour 

Organization 

Organização Internacional 

do Trabalho 

UNDP United Nations 

Development Programme 

Programa das Nações 

Unidas para 

Desenvolvimento 

UNEP United Nations 

Environment Programme 

Programa das Nações 

Unidas para o Meio 

Ambiente 

UNIDO United Nations Industrial 

Development 

Organization 

Organização das Nações 

Unidas para o 

Desenvolvimento 

Industrial) 

UNITAR United Nations Institute for 

Training and Research 

Instituto das Nações 

Unidas para Treinamento 

e Pesquisa 

WHO World Health Organization Organização Mundial da 

Saúde 

WB World Bank Grupo Banco Mundial 

OECD Organization for Economic 

co-Operation and 

Development 

Organização para a 

Cooperação e 

Desenvolvimento 

Econômico 

Fonte: OMS, 2016. 

Um grupo nomeado como Grupo de Coordenação para a Harmonização de 

Sistemas de Classificação de Produtos Químicos (GC/HCCS) foi criado dentro do 

IOMC com o intuito de conduzir a criação do GHS. Grupos interessados no processo 

de harmonização se juntaram ao GC/HCCS para estabelecer seis tópicos para 

direcionar o desenvolvimento do novo sistema. Foram eles: garantir que a proteção 
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não seria diminuída, elaborar um sistema que pudesse ser entendido de maneira fácil, 

abordar todas as categorias de produtos químicos, envolver todas as classes que 

seriam beneficiadas com o GHS, adequar todos os sistemas já existentes e ter como 

base as propriedades inerentes aos produtos (ABIQUIM, 2005). 

Foram escolhidas três vias para a realização do trabalho: Critérios de perigo ao 

meio ambiente e à saúde, comunicação de perigos e critérios de perigos físicos. A 

tabela 5 abaixo mostra a divisão e o respectivo órgão responsável: 

Tabela 5. Frentes de trabalho do GHS e órgãos responsáveis 

Divisão Órgão responsável 

Perigos ao Meio Ambiente 

e Saúde 

OECD 

Perigos Físicos Comitê de Especialistas em Transporte de 

Produtos Perigosos da ONU e OIT 

Comunicação de Perigos OIT e partes interessadas 

Fonte: ONU, 2015. 

O Comitê de Especialistas em Transporte de Produtos Químicos e no Sistema 

Globalmente Harmonizado (UNCETDG/GHS) para Classificação e Rotulagem surgiu 

em 1999 por meio de uma modificação e ampliação no mandato do Comitê de 

Especialistas em Transporte de Produtos Perigosos da ONU. Também em 1999, foi 

criado o Subcomitê do GHS, que teve como função tornar o GHS acessível para o 

uso, direcionar a aplicação e garantir a sua compreensão do mesmo, além de ser o 

responsável pelo gerenciamento processo de harmonização.  Quando o 

desenvolvimento do Sistema Globalmente Harmonizado chegou ao fim pelo IOMC, foi 

apresentado ao Subcomitê de GHS da ONU, em seguida, recebeu aval pelo 

UNCETDG/GHS e, em 2003, pelo Conselho Econômico e Social da ONU.  

Na Figura 1 é possível compreender de maneira mais clara a organização 

utilizada durante o desenvolvimento do documento oficial do GHS, o “Purple Book” e 

a divisão de tarefas entre os pontos focais responsáveis. 
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Figura 1. Esquema utilizado no desenvolvimento do GHS (ABIQUIM, 2005). 

3.2. Sistema Globalmente Harmonizado   

 

Após a percepção da necessidade de se harmonizar os critérios para definições 

de perigo, foi desenvolvido o GHS. O novo sistema não pode ser definido como 

regulamentação, mas é composto por instruções que objetivam alinhar, a nível global, 

as informações fornecidas de um produto químico. Ampliar a proteção humana, 

simplificar o comércio internacional e fornecer informações de maneira clara 

motivaram a criação do mesmo.   

 

O Purple Book é o documento oficial do GHS. Utilizado como a base inicial para 

orientar a implementação do Sistema Globalmente Harmonizado, sua primeira edição 

foi adotada em 2002 e publicada em 2003. Resultado do trabalho integrado de três 

organizações: OIT, OECD e UNCETDG, este manual é revisado a cada dois anos. As 

modificações no conteúdo das seis revisões do Purple Book estão descritas na tabela 

6 (ONU, 2015). 
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Tabela 6. Modificações do Purple Book por revisão. 

Nº e Ano da Revisão Modificação 

1ª revisão - 2005 Revisão de provisões sobre classificação e rotulagem, 

inclusão de provisões relacionadas a perigos por aspiração 

e novas diretrizes para o uso de frases de precaução e 

pictogramas e para a preparação de SDS (Safety Data 

Sheet). 

2ª revisão - 2007 Revisão e inclusão de provisões acerca de explosivos, 

sensibilização respiratória e à pele, gases tóxicos por 

inalação e misturas gasosas; adição de orientações sobre o 

bloco de construção e avaliação do potencial carcinogênico 

de produtos químicos; codificação para frases de perigos e 

frases de precaução. 

3ª revisão - 2009 Inclusão de novas provisões para alocação de frases de 

perigo e rotulagem de pequenas embalagens; adição de 

duas novas subcategorias para sensibilização respiratória e 

à pele; revisão dos critérios de classificação para a classe 

“Perigoso para o meio ambiente aquático - Crônico” e 

criação de nova classe para misturas e substâncias 

perigosas à camada de ozônio. 

4ª revisão - 2011 Adição de novas categorias para gases instáveis e 

aerossóis não inflamáveis; racionalização de frases de 

precaução e esclarecimento de alguns critérios de 

classificação com o intuito de evitar erros de interpretação. 

5ª revisão - 2013 Inclusão de novo método de teste para sólidos oxidantes; 

adição de diversas provisões visando a facilitar o 

entendimento dos critérios de algumas classes de perigo 

(corrosão/irritação da pele; lesões oculares graves/irritação 

ocular e aerossóis) e complementar os dados que devem 

ser incluídos na SDS; revisão e simplificação das tabelas de 

classificação e rotulagem; nova codificação para 

pictogramas de perigo e revisão e racionalização das frases 

de precaução. 
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6ª revisão - 2015 Adição de nova classe para explosivos não sensibilizantes e 

nova categoria para gases pirofóricos; adição de diversas 

provisões visando a facilitar o entendimento dos critérios de 

algumas classes de perigo (explosivos, toxicidade para 

órgãos-alvo específicos – exposição única, perigo por 

aspiração e perigoso ao meio ambiente aquático); inclusão 

de informações a serem declaradas na seção 9 da SDS; 

revisão e racionalização das frases de precaução e inclusão 

de novo exemplo sobre rotulagem de pequenas 

embalagens. 

Fonte: ONU, [201?]. 

 

No Brasil, os critérios para classificação de misturas e substâncias estão 

descritos na ABNT NBR 14725 - parte 2.   

 

 A classificação dos produtos químicos permite que estes sejam enquadrados 

em classes e categorias de acordo com suas propriedades intrínsecas. As classes 

existentes podem ser divididas em três grandes grupos: perigos físicos, perigos ao 

meio ambiente e perigos à saúde humana.   

 

3.2.1. Perigos Físicos  

 

Resultante do trabalho em conjunto entre a Organização Internacional do 

Trabalho e o Comitê de Especialistas em Transporte de Produtos Químicos da ONU, 

as definições utilizadas para a classificação de misturas e substâncias nas classes de 

perigos físicos são baseadas em testes presentes no Manual de Ensaios e Critérios 

da ONU.  Pretendendo-se diminuir a quantidade de ensaios realizados, aqueles 

previamente utilizados permanecem aceitos, sem a necessidade de serem repetidos, 

salvo em situações onde alterações ou inclusões foram feitas (ABIQUIM, 2005; ONU, 

2015).  

 

São 16 classes de perigos físicos analisados pelo GHS: 
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 Explosivos 

 Gases inflamáveis 

 Aerossóis inflamáveis 

 Gases oxidantes 

 Gases sob pressão 

 Líquidos inflamáveis 

 Sólidos inflamáveis 

 Substâncias e misturas auto reativas – Sujeitas a 

combustão espontânea 

 Líquidos pirofóricos 

 Sólidos pirofóricos 

 Substâncias e misturas que apresentam auto 

aquecimento 

 Substâncias e misturas que, em contato com a água, 

desprendem gases inflamáveis 

 Líquidos oxidantes 

 Sólidos oxidantes 

 Peróxidos orgânicos 

 Substâncias e misturas corrosivas aos metais 

Para a classificação de misturas de acordo com os critérios de perigos físicos, 

a realização de ensaios é necessária, não sendo possível utilizar técnicas de 

extrapolação a partir de dados disponíveis para a substância. Dispensam-se os 

estudos para misturas de propriedades relativas à inflamabilidade, combustão e 

explosividade, nos casos em que nenhum dos ingredientes apresentarem estas 

propriedades ou quando a alteração na composição da mistura, em relação a uma 

mistura conhecida, não modificar a classificação da mesma (ABIQUIM, 2005; ONU, 

2015). 

3.2.2. Perigos ao Meio Ambiente  

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) foi 

responsável pelo desenvolvimento dos critérios do Sistema Globalmente 

Harmonizado dos perigos ao meio ambiente e à saúde. Esta elaboração foi baseada 

no estudo de sistema de definições de perigos existentes e na sugestão de parâmetros 

harmonizados, para misturas e substâncias (ABIQUIM, 2005; ONU, 2015). 
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A determinação da toxicidade de um produto químico para o meio ambiente é 

fundamentada em suas propriedades ecotoxicológicas e o uso de informações 

disponíveis a partir de testes realizados por outros sistemas devem ser considerados, 

objetivando prevenir a utilização excessiva de animais de laboratório.   

 

As classes existentes para a classificação de misturas e substâncias referentes 

aos perigos do meio ambiente são: 

 

  Perigoso ao meio ambiente aquático – Agudo 

  Perigoso ao meio ambiente aquático – Crônico 

 

Contrariamente aos perigos físicos, a classificação em perigos ao meio 

ambiente para misturas pode ser realizada utilizando-se dados disponíveis dos 

ingredientes ou princípios de analogia (ABIQUIM, 2005; ONU, 2015). 

 

3.2.3. Perigos à Saúde  

 

Onze classes pertencentes aos perigos à saúde são abordadas pelos critérios 

do GHS: 

 

 Toxicidade aguda (oral, dérmica, inalatória) 

 Corrosão/irritação à pele 

 Lesões oculares graves/ irritação ocular 

  Sensibilização à pele 

 Sensibilização respiratória  

 Mutagenicidade em células germinativas 

 Carcinogenicidade 

 Toxicidade à reprodução 

 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição 

única 

 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição 

repetida 

 Perigo por aspiração 
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Do mesmo modo que os perigos ao meio ambiente, a classificação de perigos à 

saúde para misturas pode ser feita utilizando-se os dados disponíveis para 

substâncias. Neste caso, é recomendável, fazer o uso de dados toxicológicos do 

ingrediente para alcançar uma estimativa da toxicidade do produto (ABIQUIM, 2005; 

ONU, 2015).  

 

Novos testes também são dispensados em ocasiões em que se pode provar, por 

meio de estudos anteriores, que a modificação na mistura não irá acarretar em 

mudanças na classificação (ABIQUIM, 2005; ONU, 2015).  

 

3.3. Norma ABNT NBR 14725  

 

O conteúdo compreendido na ABNT NBR 14725 “Produtos químicos – 

Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente”, atende a algumas 

necessidades estabelecidas pelo Decreto nº. 2657. Datado de 03 de julho de 1998, 

este decreto promulgou a Convenção 170 da Organização Internacional do Trabalho, 

relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em 

Genebra, em 25 de junho de 1990 (BRASIL, 1998; OIT, 1990). 

 

 Os artigos nº. 06 (Sistemas de Classificação), 07 (Rotulação e 

Marcação) e 08 (Ficha de Segurança) do decreto citado acima, são relativos, 

respectivamente, aos tópicos “Sistema de Classificação”, “Rotulação e Marcação” e 

“Ficha de Segurança”.  Abaixo estão destacadas partes destes textos, onde se nota a 

obrigatoriedade de se seguir uma norma, justificando a criação da norma técnica NBR 

14725 (BRASIL, 1998). 

 

Elaborada pelo Comitê Brasileiro de Química, Petroquímica e Farmácia (CB-

10) e pela Comissão de Estudos de Informações sobre Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente Relacionados a Produtos Químicos, a primeira edição da ABNT NBR 14725, 

foi publicada em 28 de julho de 2001, após o processo de criação que se iniciou em 

junho de 1999. Esta norma técnica se tornou vigente apenas no ano seguinte, em 28 

de janeiro de 2002. A terceira e mais recente versão, de 2009, apresenta quatro partes 

como mostrado na tabela 7. 
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Tabela 7. Divisão da ABNT NBR 14725, nas 4 partes, separadas por assunto. 

Divisão da ABNT NBR 14725 Assunto 

Parte 1 Terminologia 

Parte 2  Sistema de classificação de perigos 

Parte 3  Rotulagem 

Parte 4 Ficha de informações de segurança de 

produtos químicos (FISPQ) 

Fonte:  

A parte 1 da Norma Técnica supracitada foi elaborada com base na primeira 

revisão do Purple Book e reúne, em seu conteúdo, definições sobre termos presentes 

nas partes seguintes da mesma (ABNT, 2010).  

 

A parte 2 “Sistema de classificação de perigo”, também fundamentada na 

primeira revisão do livro oficial do GHS, discorre sobre os critérios para a classificação 

de perigos de produtos químicos.  Nesta seção da Norma Técnica 14725 são 

encontrados os parâmetros que norteiam a classificação de substâncias e misturas. 

Sua elaboração apresentou como referências normativas o manual oficial do GHS, o 

“Purple Book”, Recomendações sobre o Transporte de Produtos Perigosos e o Manual 

de Ensaios e Critérios, sendo os três documentos de autoria das Nações Unidas 

(ABNT, 2010). 

 

A segunda edição da terceira parte, relativa à rotulagem, publicada em 2012 e 

corrigida em 2013 apresenta, em seu conteúdo, os dados referentes à segurança que 

devem estar contidos no rótulo de um produto químico perigoso. A ANBT NBR 7500 

intitulada de “Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 

armazenamento de produtos” é considerada, junto às outras partes da norma técnica 

ABNT NBR 14725 como a referência normativa utilizada como base para criação 

desta seção, sendo aplicada ao transporte (ABNT, 2013).  

 

A quarta e última parte que compõe a ABNT NBR 14725 “Ficha de Informações 

de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)”, foi revisada, publicada em 2012 e 



24 

 

corrigida em 2014, está baseada na quarta revisão do Purple Book. Nela, são 

compiladas as instruções que devem ser seguidas no processo de elaboração de uma 

ficha e o conteúdo que deve estar presente em suas 16 seções (ABNT, 2014). 

 

3.3.1. FISPQ  

 

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) é um 

documento que engloba diversos dados sobre o produto químico. Em seu conteúdo, 

entre outras informações, estão descritos dados sobre suas propriedades físico-

químicas, meio ambiente e medidas de primeiros-socorros. A elaboração de uma 

FISPQ deve seguir as diretrizes listadas na quarta parte da Norma Técnica ABNT NBR 

14725 nomeada de “Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio 

ambiente: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)”. 

 

A FISPQ é um meio utilizado pelo fabricante de produtos químicos para 

fornecer aos seus empregados e consumidores de seus produtos, informações sobre 

os perigos inerentes dos produtos químicos, com o intuito de minimizar as chances de 

acidentes. É tarefa indispensável aos fornecedores dos produtos químicos, 

disponibilizar e manter atualizadas estas fichas. Por sua vez, os usuários 

(empregadores e trabalhadores) têm o dever de agir de modo responsável, 

considerando as recomendações pertinentes ao uso dos produtos. 

 

A seguir estão listadas as 16 seções que devem compor obrigatoriamente uma 

FISPQ (ABNT, 2014): 

 

Seção 01 – Identificação ou Identificação do produto e da empresa 

Dados relativos ao fornecedor como: nome da empresa, endereço, telefone 

para contato e emergências, devem ser incluídos nesta seção. Informações sobre a 

identificação do produto: nome e principais usos recomendados também devem 

aparecer neste campo.  

 

Seção 02 – Identificação de perigos 

Dividida em três subseções nomeadas de “Classificação da substância ou 

mistura”, “Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução” e 
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“Outros perigos que não resultam em uma classificação”, esta seção apresenta em 

seu conteúdo os perigos inerentes de misturas e substâncias. A classificação destes 

perigos deve estar de acordo com os critérios estabelecidos na ABNT NBR 14725-2.   

 

Seção 03 – Composição  

Neste campo, é necessário indicar se o produto químico é uma mistura ou 

substância e quais o(s) ingrediente(s) que o compõe(m), incluindo-se as impurezas e 

aditivos perigosos para o meio ambiente ou para a saúde.  

 

Para substâncias, deve-se informar o nome químico comum ou nome técnico e 

o número CAS, quando disponível. Podem ser mencionados os nomes comuns e os 

sinônimos, além de outros meios de identificação, como por exemplo, o número da 

Comunidade Europeia. Impurezas que contribuam para a classificação da substância 

devem ser indicadas neste campo.  

No caso de misturas, é preciso informar o nome químico comum ou nome 

técnico e o número CAS. Também deve ser fornecida a concentração ou intervalo de 

concentração dos ingredientes que contribuem para a classificação do produto, 

quando estes estiverem em concentração superior ao valor de corte estabelecido ou 

quando apresentarem limite de exposição ocupacional estabelecidos.  

  

O fornecedor do produto químico não é obrigado a fornecer dados relativos a 

segredos industriais que componham seu produto químico, porém é necessário 

informar sua faixa de concentração e os perigos do mesmo. 

  

 

Seção 04 – Medidas de primeiros-socorros 

As informações sobre as medidas de primeiros socorros que devem ser 

tomadas em caso de acidentes devem ser indicadas nesta seção. Estas orientações 

são destinadas a pessoas sem treinamento e que não estejam equipadas de maneira 

adequada e devem estar indicadas em função da via de exposição ao produto (contato 

com a pele, contato com os olhos, ingestão e inalação). É necessário fornecer 

informações acerca da imprescindibilidade de se procurar auxílio médico, além de 

sintomas imediatos e tardios e antídotos. 
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Seção 05 – Medidas de combate a incêndio 

Nesta seção devem ser indicadas as providências necessárias para extinguir o 

fogo, perigos resultantes do incêndio, como gases liberados na decomposição do 

produto, e medidas de proteção para combatentes do incêndio. 

 

Seção 06 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

Visando a minimizar os danos causados por vazamentos ou derramamentos, 

esta seção deve instruir sobre as ações necessárias para proteger pessoas e o meio 

ambiente.  

 

Seção 07 – Manuseio e armazenamento 

Esta seção da FISPQ deve apontar as melhores condições para se 

acondicionar o produto e quais as condições devem ser evitadas. As informações 

contidas neste campo devem estar coerentes com os dados da seção 09 

“Propriedades físicas e químicas”. Ademais orientações sobre os cuidados durante a 

manipulação constituem o conteúdo deste campo.  

 

Seção 08 – Controle de exposição e proteção individual 

Nesta seção, são indicados os limites de exposição ocupacional ambiental e 

biológico da substância ou dos ingredientes da mistura. São utilizadas como 

parâmetro de controle para este campo, as NR 15 “Atividades e Operações 

Insalubres” e a NR 7 “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 

respectivamente. Informações sobre equipamentos de proteção individual (EPI) e 

medidas de controle de engenharia devem compor o restante do conteúdo deste 

campo. ” Os parâmetros de controle indicados na NR7 são importantes para ratificar 

a necessidade da adoção de PCMSO por parte de empresas e empregadores, 

visando a prevenção de doenças causadas pela atividade do trabalhador.21 

 Seção 09 – Propriedades físicas e químicas 

A nona seção de uma FISPQ contém dados experimentais sobre as 

propriedades físico-químicas do produto químico. Na ausência de informações para a 

mistura, dados sobre ingredientes da mesma devem ser mencionados. Os valores 

apresentados precisam estar conforme o Sistema Internacional de Unidades (SI) e os 



27 

 

métodos de estudo mencionados quando pertinentes. A listagem abaixo indica as 

informações que obrigatoriamente devem estar contidas no campo 9: 

 

 Aspecto – estado físico, cor etc; 

 Odor e limite de odor; 

 pH; 

 Ponto de fusão/ ponto de congelamento;  

 Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de 

ebulição; 

 Ponto de fulgor; 

 Taxa de evaporação; 

 Inflamabilidade (sólido; gás); 

 Limite inferior/superior de inflamabilidade ou 

explosividade; 

 Pressão de vapor; 

 Densidade de vapor; 

 Densidade relativa; 

 Solubilidade (s); 

 Coeficiente de partição n-octanol/água; 

 Temperatura de autoignição; 

 Temperatura de decomposição; 

 Viscosidade. 

 

 Seção 10 – Estabilidade e reatividade 

 Seis subseções constituem o conteúdo deste campo. São elas: “Reatividade”, 

“Estabilidade química”, “Possibilidade de reações perigosas”, “Condições a serem 

evitadas”, “Materiais incompatíveis” e “Produtos perigosos de decomposição”.  

 

 Seção 11 – Informações toxicológicas 

 Os itens que devem estar contidos na décima primeira seção de uma FISPQ 

estão listados abaixo: 

 Toxicidade aguda (oral, dérmica e inalatória); 

 Corrosão/irritação da pele;  

 Lesões oculares/irritação ocular; 

 Sensibilização respiratória ou à pele; 
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 Mutagenicidade em células germinativas; 

 Carcinogenicidade; 

 Toxicidade à reprodução; 

 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição 

única; 

 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição 

repetida; 

 Perigo por aspiração. 

Na ausência de dados relativos à mistura, é necessário apontar informações 

referentes a cada ingrediente da mistura descrito no campo 03.  

 É indispensável que, nesta seção, sejam indicados dados sobre os efeitos 

adversos à saúde causados pela mistura/substância, visto que estas informações 

serão utilizadas, principalmente, por profissionais de saúde e segurança do trabalho.  

 Seção 12 – Informações ecológicas 

 Nesta seção são fornecidos dados que auxiliam os estudos sobre as 

consequências, para o meio ambiente, da liberação de misturas/substâncias. Cinco 

subseções compõem a estrutura deste campo: “Ecotoxicidade”, “Persistência e 

degradabilidade”, “Potencial bioacumulativo”, “Mobilidade no solo” e “Outros efeitos 

adversos”.  

 

 Seção 13 – Considerações sobre destinação final 

São mencionados, nesta seção, os meios recomendados para a destinação de 

embalagens utilizadas e dos resíduos do produto químico. Além disto, são indicadas 

as regulamentações locais pertinentes ao tema.  

 

 

 Seção 14 – Informações sobre transporte 

Nesta seção é informada a classificação da mistura/substância para os três 

modais de transporte: terrestre, hidroviário e aéreo. Em casos onde o produto químico 

é classificado como perigoso ao transporte, é necessário informar: número ONU, 

nome apropriado para o embarque, classe/subclasse de risco principal e subsidiário 
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(quando pertinente), número de risco, grupo de embalagem e se apresenta perigo ao 

meio ambiente.  

 

As regulamentações utilizadas para a classificação de transporte dos produtos 

químicos podem apresentar critérios diferentes e, com isto, podem apresentar 

números    ONU distintos para os diferentes modais (item 3.3.1.1) 

 

 Seção 15 – Informações sobre regulamentações 

 Regulamentações específicas acerca de saúde, segurança e meio ambiente e 

devem estar compreendidas na penúltima seção. 

 

 Seção 16 – Outras informações 

Legendas, abreviações e referências bibliográficas devem estar contidas neste 

campo.  Dados que não se enquadram em outras seções devem estar disponíveis 

nesta última.  

3.3.1.1. Transporte de Produtos Perigosos 

 

O transporte de produtos químicos perigosos deve respeitar regras pertinentes 

ao diferentes modais: terrestre, aéreo e marítimo. Cada meio de transporte dispõe de 

critérios próprios para a classificação dos produtos para o transporte. Ao contrário do 

sistema harmonizado, que trata também dos perigos crônicos, para a classificação de 

transporte apenas os perigos agudos são considerados. O número ONU corresponde 

a uma sequência numérica sequencial de 4 algarismos e é utilizado para identificar o 

risco do produto podendo estar associado a um grupo que apresenta características 

em comum ou a um único produto químico.  

 

No Brasil, a resolução n. º420 da Agência Nacional de Transporte Terrestre 

(ANTT), de 12 de fevereiro de 2004, apresenta instruções e definições necessárias 

para a classificação de produtos químicos no modal terrestre (BRASIL, 2004). 

 

 O código IMDG (International Maritime Dangerous Goods code) é específico 

para o transporte marítimo. A primeira edição deste documento foi publicada em 1965 

e bianualmente ocorrem revisões para atualização de seu conteúdo. O conteúdo deste 
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documento abrange entre suas informações, dados sobre documentação, 

acondicionamento e categorização de produtos perigosos (IMDG, 2014; MARINHA 

DO BRASIL, [201?]). 

 

O modal aéreo é regido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo. No 

manual “Dangerous Goods Regulations” publicado por este órgão estão definidos os 

critérios utilizados para a classificação de produtos químicos perigosos e é o único 

padrão reconhecido pelas companhias aéreas. Anualmente, é publicada uma nova 

revisão deste documento, que apresentou sua 57ª edição em 2016 (IATA, 2016). 

 

Devido às diferenças apresentadas pelas regulamentações supracitadas, um 

único produto pode ser enquadrado em classes diferentes. As figuras 2 e 3 

apresentam os critérios utilizados para classificar o produto de acordo com os valores 

de toxicidade aguda oral, dérmica ou inalatória. 

 

Tabela 8. Critérios para classificação de produtos - ANTT n. º 420. 

Grupo de 

embalagem 

Toxicidade Oral 

DL50 (mg/kg) 

Toxicidade 

Dérmica       

DL50 (mg/kg) 

Toxicidade por inalação de 

pós e neblinas                 

CL50 (mg/litro) 

I ≤ 5 ≤ 40 ≤ 0,5 

II > 5 - 50 > 40 - 200 > 0,5 – 2,0 

III (a) Sólidos: > 50 – 200 

Líquidos: > 50 – 500 

> 200 - 1000 > 2 - 10 

(a) Substâncias lacrimogêneas gasosas devem ser incluídas no Grupo de Embalagem II, mesmo que 

seus dados toxicológicos correspondam a valores do Grupo de Embalagem III. 

Fonte: BRASIL, 2004. 
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Tabela 9. Critérios para classificação de produtos – IMDG Code e IATA. 

 

Grupo de 

embalagem 

Toxicidade Oral Toxicidade 

Dérmica 

Toxicidade 

Inalatória de 

poeiras e névoas 

DL50 (mg/kg) DL50 (mg/kg) CL50 (mg/kg) 

I ≤ 5,0 ≤ 50 ≤0,2 

II > 5,0 - ≤ 50 >50 - ≤ 200 >0.2 - ≤2,0 

III >50 - ≤ 300 >200 - ≤1000 >2,0 - ≤4,0 

Fonte: IMDG, 2014; IATA, 2016. 

 

Pode-se utilizar como exemplo um produto químico cujo valor de toxicidade 

aguda inalatória (LC50) seja igual à 4,8 mg/l, em um tempo de exposição de 1 hora.  

Esta situação prevê que o produto seja classificado na classe 6.1 – Substâncias 

tóxicas, para o transporte terrestre em território brasileiro, mas não para os demais 

modais.   

 

A divergência relativa à classificação dos produtos é devida à desatualização da 

legislação brasileira em relação ao Orange Book, livro publicado pelas Nações Unidas, 

que reúne o trabalho do Comitê de Especialistas de Transporte de Produtos 

Perigosos. A revisões das legislações brasileiras, em geral, não acompanham a 

atualização do Orange Book, que ocorre bianualmente.  

 

A resolução 420/04 da ANTT está baseada nas 11ª e 12ª revisões do Orange 

Book. Após o levantamento de dados para este estudo, foi publicada, em 14 de 

dezembro de 2016, a resolução n. º 5232 que substitui a 420/04. Esta nova resolução 

está baseada na 18ª edição do Orange Book e, com isto estará alinhada com os 

critérios internacionais de classificação de produtos químicos para o transporte. 

 

3.4. Rotulagem  

 

As definições acerca do conteúdo do rótulo de produtos estão dispostas na 

parte 3 da norma técnica 14725 da ABNT. As informações contidas no rótulo são de 

suma importância, pois constituem o canal de transmissão dos dados do produto mais 
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próximo dos consumidores, transportadores ou de qualquer parte interessada que 

mantenha contato com o mesmo (ABNT, 2013).  

 

Os dados informados na rotulagem dos produtos químicos são variáveis de 

acordo com a parte 02 da ABNT NBR 14725, como mostrado abaixo: 

 

Tabela 10. Elementos da rotulagem de acordo com classificação da ABNT 14725-2. 

Produtos perigosos Produtos não perigosos 

 Identificação do produto 

 Composição química 

 Pictograma (s) de perigo  

 Palavra de advertência 

 Frase (s) de perigo 

 Frase (s) de precaução 

 Outras informações 

 Identificação do produto 

 Frase: “Produto não classificado 

como perigoso de acordo com a 

ABNT BNR 14725-2” 

 Diretrizes de precaução quando 

obrigatórias ou indicadas 

 Outras informações 

Fonte: ABNT, 2010. 

 

Não existe layout específico para a elaboração do rótulo, mas algumas 

indicações são feitas com o intuito de garantir que a informação seja claramente 

repassada ao público-alvo. É exigido que todos os elementos do GHS sejam 

colocados fisicamente próximos, podendo, os pictogramas, estarem impressos 

diretamente na embalagem do produto, mas próximos ao rótulo. A dimensão das 

letras deve ser suficiente para manter a legibilidade das informações, não podendo 

ser inferior a 1mm e dos pictogramas não deve ser menor que 1 cm x 1cm ou ter 

diâmetro mínimo de 1 cm, sendo aceitável um tamanho inferior em situações onde a 

embalagem não comporta itens deste tamanho (ABNT, 2013). 

 

O rótulo de produtos químicos perigosos comercializados em território nacional 

deve ser confeccionado em idioma nacional. Para importações, até o momento de 

chegada ao importador, não é mandatório que este atenda às normas da ABNT NBR 

14725, enquanto que, em casos de exportações, a embalagem externa deve atender 

a esta norma técnica, assim como as embalagens simples. O idioma da embalagem 

interior, no caso de exportações, deve ser a língua portuguesa ou outro qualquer, 

sendo permitido manter rótulos de mais de um idioma (ABNT, 2013).  
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Os pictogramas de perigo devem estar contidos numa borda vermelha; de cor 

preta e em fundo branco. Em embalagens que não serão exportadas, a borda 

vermelha pode ser substituída por uma preta. Para produtos onde a classificação GHS 

e a classificação de transporte são equivalentes, é indicado o uso de apenas do 

pictograma de transporte na embalagem externa, visando a prevenir a duplicidade de 

informação e o uso do pictograma do GHS, apenas na embalagem interna (ABNT, 2013).  

 

A limitação na quantidade de frases de precaução apresentadas no rótulo é uma 

dessemelhança do rótulo em relação ao conteúdo da FISPQ, onde todas as frases 

podem ser listadas na seção 2. Excetuando situações onde é necessário apontar a 

magnitude do perigo e fornecer mais informações, seis frases de precaução devem 

ser usadas ao máximo. 

 

O campo onde são dispostas outras informações deve compreender dados 

provenientes da FISPQ que não se enquadram em nenhuma outra seção do rótulo, 

mas são importantes para o público-alvo, assim como é impreterível a indicação da 

forma de obtenção da FISPQ do produto.  

 

3.5. Elementos do GHS  

 

Os elementos do GHS indicam as classes de perigo em que o produto químico 

se enquadra, apresentando os perigos físicos, perigos à saúde e perigos ao meio 

ambiente e a categoria adequada. Os pictogramas são imagens que transmitem os 

perigos referentes a cada classe, como representado na tabela 9. 
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Tabela 11. Pictogramas e classes de perigo do GHS  

   

 Carcinogênico 

 Sensibilizante à 

respiração 

 Toxicidade à 

reprodução 

 Toxicidade em 

órgão-alvo 

 Mutagenicidade 

 

 Irritante 

 Sensibilizante 

dérmico 

 Toxicidade aguda 

(perigoso) 

 

 Inflamáveis 

 Auto reativos 

 Pirofóricos 

 Auto aquecíveis 

 Emite gás 

inflamável 

   

 Perigoso ao meio 

ambiente 

 Corrosivo  Gás sob pressão 

   

 Explosivos  

 Reativos 

 Peróxidos 

orgânicos 

 Toxicidade aguda 

(severa) 

 Oxidantes 

 Peróxidos 

orgânicos  

Fonte: ABIQUIM, 2005. 

As palavras de advertência utilizadas podem ser “perigo” ou “atenção”, a 

primeira representando um perigo maior que a segunda. Categorias diferentes de uma 

mesma classe podem exigir o uso de palavras de advertência diferentes, como 

apresentado na figura 4. Por exemplo: se um produto é enquadrado na classe 

“Toxicidade Aguda Oral – Categoria 4”, a palavra de advertência utilizada será 

“Atenção”. Supondo outro produto de categoria 3 desta mesma classe, a palavra 
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“Perigo” deveria ser usada. Pode-se observar que há uma mudança também no 

pictograma designado. 

Figura 2. Classificação de Toxicidade Aguda Oral – Pictogramas e Palavra de Advertência.  

Frases de perigo são únicas para cada categoria e classe e indicam o perigo 

associado à exposição ao produto químico. Por exemplo, para um produto classificado 

na classe “Toxicidade Aguda – Inalação” na categoria 1, a frase de perigo pertinente 

é identificada como H330 “Fatal se inalado”. Caso a categoria de perigo fosse a 3, 

para esta mesma classe, a frase de perigo é H331 “Tóxico se inalado”. As categorias 

indicam a severidade do perigo, sendo 1 o grau de maior perigo e 5 o de menor perigo. 

 

As frases de precaução são divididas em quatro segmentos: prevenção, 

resposta à emergência, armazenamento e disposição. As frases de prevenção e 

resposta à emergência fornecem orientações sobre as medidas preventivas e 

corretivas, respectivamente, que devem ser tomadas em caso de exposição ao 

produto químico. No campo direcionado ao armazenamento encontram-se 

orientações para a conservação do produto e na última classe das frases de 

precaução, encontram-se as diretrizes sobre a destinação final do mesmo.  

 

A norma técnica ABNT NBR 14725 dispõe de tabelas onde são compiladas 

informações sobre cada classe de perigo e suas categorias. O conteúdo presente nas 

frases também é indicado nesta norma, no anexo E da parte 3 e cada uma pode ser 

identificada por meio de um código composto por uma letra seguida por 3 números. 

Visando a transmitir uma informação mais completa, em alguns casos, utiliza-se a 

combinação de duas ou três frases, que se complementam. Estes arranjos também 

estão indicados na norma, não podendo acontecer de maneira aleatória.  A figura 5 

mostra um exemplo, onde há a combinação de três frases para fornecer informações 

acerca de resposta à emergência para produtos classificados na classe “Lesões 
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oculares graves/ irritação ocular”. A frase P305 + P351 + P338, utilizada no campo de 

frases de precaução – resposta à emergência, reúne, em seu conteúdo, diversas 

informações pertinentes a produtos classificados nesta classe (ABNT, 2013). 

 

Figura 3. Quadro informativo da classe ““Lesões oculares graves/ irritação ocular” (ABNT, 2013). 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DO GHS NO BRASIL 

 

4.1. Histórico e Cronograma 

 

Normas regulamentadoras (NRs) são documentos cuja elaboração e revisão são 

de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego (M.T.E.). Atualmente, estão 

vigentes trinta e seis NRs que reúnem diretrizes acerca de comportamentos de saúde 

e segurança do trabalho. A aplicação destas normas é obrigatória para todas as 

empresas, privadas ou públicas, cujos funcionários sejam regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho.20 

 

A NR 26 “Sinalização e Segurança” dispõe de informações sobre o uso de cores 

na segurança do trabalho e classificações, rotulagem preventiva e FISPQ. A 

implementação do GHS no Brasil foi exigida conforme portaria n. º 229 de 24 de maio 

de 2011 que determina, conforme descrito nos itens 26.2.2. e 26.2.3.1. , que a 

rotulagem e conteúdo e formato da FISPQ do produto químico devem estar de acordo 

com os critérios do Sistema Globalmente Harmonizado (M.T.E., 2015). 

 

O processo de implementação do novo sistema harmonizado é atribuído ao 

grupo de trabalho GT/GHS coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior e vice coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Representantes do Governo, de instituições de ensino, de indústrias, do comércio e 

dos trabalhadores formam este grupo de trabalho. A participação efetiva dos 

segmentos que constituem o grupo de trabalho é devida aos inúmeros benefícios 

alcançados com a implementação do GHS (M.T.E., 2015). 

 

Destaca-se para os governos que a existência de um sistema globalmente 

harmonizado ao fornecer uma maior segurança aos trabalhadores minimiza a 

quantidade de acidentes e consequentemente reduz os gastos com saúde pública. 

Além disto, elimina a necessidade de criação de sistemas de classificação nacionais.  

 

Para as empresas, as vantagens associadas a criação e implementação do GHS 

incluem a atenuação de custos com doenças e acidentes, aumento de treinamentos 
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focados nas áreas de saúde e segurança, funcionários mais satisfeitos e maior 

confiabilidade na instituição.  

 

Por sua vez, os trabalhadores constatam os maiores benefícios devido à 

ampliação e simplificação dos conhecimentos sobre os perigos que acarreta em uma 

gestão segura de produtos químicos. 

 

O cronograma de adequação às normas ABNT NBR 1475 no Brasil era 

composto de duas fases. As substâncias seriam cobertas na primeira etapa e as 

misturas na segunda. 27 de fevereiro de 2011 e 31 de maio de 2015 eram as datas 

contidas na proposta inicial para o processo de implementação do sistema 

harmonizado estar concluído. Em abril de 2015 foi colocado em Consulta Nacional 

pela ABNT uma proposta de emenda para a parte referente a rotulagem desta norma 

técnica. A aprovação desta emenda resultou na extensão, de seis meses, do prazo 

final para a adequação das misturas (INTERTOX, 2015). 

 

A tabela 10 apresenta os prazos para adequação ao sistema harmonizado em 

alguns países, para substâncias e misturas. Neste contexto, pode-se afirmar que a 

evolução deste processo, no Brasil, é maior frente a outros países da América Latina. 

Tabela 12. Prazo para adequação ao GHS, em misturas e substância, para países da América 

Latina  

País Prazo para substâncias Prazo para misturas 

Argentina 1/1/2017 1/6/2017 

Brasil 27/2/2011 1/12/2015 

Uruguai  12/12/2012 31/12/2017 

Equador 1/1/2017 1/1/2017 

Fonte: TOVAR, 2016. 

4.2. Limitações do estudo 

 

No que concerne à obtenção de informações sobre o desenvolvimento do 

estudo da implementação do novo sistema harmonizado, pode-se considerar que a 

quantidade de pessoas consultadas para responder aos questionários, nos quatro 
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grupos, foi um fator limitante para a obtenção de dados estatísticos consistentes. 

Devido a este fato, a pesquisa utilizada foi de caráter qualitativo e não quantitativo.  

  

4.3. Avaliação das pesquisas 

 

4.3.1. Público alvo: Produtor 

 

A análise pretendida para o público alvo produtor busca compreender as 

dificuldades encontradas durante o processo de implementação do GHS no Brasil e 

apontar as ações tomadas para divulgação do mesmo. O questionário destinado ao 

público alvo produtor (apêndice 1) foi respondido pela responsável pela área de 

Gestão de Produtos de uma das divisões da Bayer, e colaboradora do processo de 

implementação do sistema harmonizado na empresa.  

 

Foi apontado pela entrevistada que o principal obstáculo enfrentado durante a 

etapa de implementação do sistema harmonizado consistiu no curto prazo para a 

execução de tarefas e a quantidade limitada de pessoas aptas para conduzir e realizar 

o processo, enquanto que os gastos financeiros foram identificados como o fator 

menos desafiante.  

 

Treinamentos presenciais e divulgações online foram os principais meios 

encontrados para levar ao conhecimento dos colaboradores da empresa as noções 

básicas sobre o tema ao longo do processo. A disponibilização de informativos físicos 

nas áreas de trabalho, foi considerado o modo menos utilizado para a divulgação de 

informações sobre GHS durante e após a etapa de implementação do sistema 

harmonizado. É notório também, que apesar da disponibilidade de informações, ainda 

existe a dificuldade por parte dos funcionários em reconhecer os locais onde é 

possível encontrá-las. O acesso a documentos como FISPQs e rótulos de produtos, 

por parte dos funcionários, foi destacado como uma barreira.  

 

Outro tema abordado no questionário é relativo à frequência e ao modo de 

reciclagem sobre o GHS após o processo de implementação na empresa. Devido às 

alterações constantes em legislações e leis aplicáveis sobre o tema, é importante que 

a atualização das informações seja realizada de maneira periódica. Foi declarado que 
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esporadicamente, em intervalos maiores que um mês, o tema é tratado, 

principalmente por meio de treinamentos periódicos e diálogos diários de segurança 

(DDS).  

 

As informações colhidas por esta pesquisa elucidam, através do ponto de vista 

da pessoa entrevistada, que a principal dificuldade para a implementação do GHS no 

ambiente industrial no Brasil é a limitação de recursos humanos, desde o 

desenvolvimento deste processo até as etapas subsequentes, relativas ao uso destas 

informações no ambiente de trabalho. 

 

4.3.2. Público alvo: Neutro 

O objetivo principal do questionário voltado ao público alvo neutro foi obter 

informações relativas ao status atual de conhecimento sobre o sistema globalmente 

harmonizado no local de trabalho. A pesquisa direcionada a este público alvo 

encontra-se no apêndice 2.  

 Os dados coletados em pesquisa realizada com um professor do Instituto de 

Química da Universidade Federal Fluminense evidenciaram queno seu ponto de vista, 

o tema é desconhecido para a maior parte das pessoas da instituição de ensino. Pode-

se reforçar este dado ao afirmar que na UFF não são oferecidos meios, como aulas e 

palestras, para fornecer informações por parte da Universidade. Além disto, a 

abordagem do assunto é feita de maneira esporádica, induzindo, àqueles que se 

interessam a buscar informações de maneira independente.  

 A clareza do conteúdo fornecido pelo GHS foi um dos pontos tratados no 

questionário. Um dos objetivos da adoção do GHS é possibilitar a fácil compreensão 

das informações sobre os perigos inerentes aos produtos químicos. Para isto, utiliza 

de recursos como linguagem escrita e visual (pictogramas).  A necessidade de 

procurar apoio para o completo entendimento das informações dos perigos inerentes 

disponibilizadas nos rótulos e evidenciada no questionário, indicou a escassez de 

espaço dedicado ao tema por parte da instituição.  
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4.3.3. Público alvo: ABNT 

A pesquisa qualitativa foi enviada ao coordenador da Comissão da ABNT 

responsável pela elaboração e revisão da norma ABNT NBR 14725 encontra-se no 

apêndice 3 e, pretendeu avaliar o incentivo governamental e abordar a efetividade da 

divulgação ABNT NBR 14725 por parte do órgão responsável.  

O reconhecimento do governo frente a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas como fonte de informações sobre o GHS no Brasil é notório, assim como a  

importância de disponibilizar material online sobre o tema em suas páginas do 

governo, em páginas ministeriais (como por exemplo Ministério do Trabalho e 

Emprego), objetivando apoiar o processo de implementação do sistema harmonizado.  

 

O entrevistado apontou como as principais dificuldades para a efetividade da 

implementação do sistema harmonizado a falta de recursos humanos capacitados e 

a falta de apoio do governo. A carência da atuação dos Ministérios nesta frente de 

trabalho, dificulta a evolução da implementação e atualização do GHS no Brasil, que 

possui a comissão de estudos da ABNT como um dos únicos meios para discussão 

do tema. 

 É indiscutível a importância da articulação do governo para apoiar e fornecer 

meios que facilitem o processo de adoção do GHS. Guarnecer treinamentos que 

capacitem pessoas para auxiliar na implementação do sistema harmonizado e 

fornecimento de materiais são alguns exemplos de ações tomadas com este objetivo. 

Contudo, atualmente, ainda há a ausência de medidas que objetivem na 

implementação sistematizada do sistema harmonizado por diversos órgãos do 

governo, visto que, oficialmente o GHS é citado apenas na NR 26.  

 

4.3.4. Público Alvo: Consumidor 

 

O objetivo do questionário voltado aos consumidores era avaliar o 

entendimento das informações fornecidas nos rótulos e FISPQs de produtos. Além 

disto, seria realizada uma análise dos meios utilizados, pela empresa consumidora, 

de disponibilizar a informação sobre o sistema harmonizado para seus colaboradores. 
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Nenhuma resposta foi obtida após o envio da pesquisa, o que impossibilitou o 

estudo referente ao público alvo consumidor e a implementação do GHS. O não 

recebimento da resposta em tempo hábil para constar neste trabalho se deve ao 

pouco tempo disponibilizado após a entrega do questionário.  



43 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A necessidade da gestão segura de produtos químicos foi percebida em 

consequência do aumento do uso e da produção destes itens, além da preocupação 

em preservar o meio ambiente.  Em resultado disto, foi criado o Sistema Globalmente 

Harmonizado. 

 

Em suma, a harmonização dos critérios de classificação de perigos foi 

importante para minimizar a duplicidade de informações e com isto atenuar gastos 

com a elaboração de documentos e rótulos, além de facilitar o comércio exterior de 

produtos químicos. Para que seja feita a comercialização de produtos químicos para 

a União Européia, atendendo aos critérios de regulamentos locais, é preciso que os 

sejam registrados no bloco econômico, conforme as definições de perigo do GHS para 

a Classificação e Rotulagem (SANTOS, 2009). 

 

Os benefícios alcançados com o sistema harmonizado incluem também o 

aumento da proteção do trabalhador e a redução de gastos com acidentes e doenças 

relacionado ao uso de produtos químicos.  

 

 As principais dificuldades encontradas no processo, citadas na pesquisa 

qualitativa realizada, foram a falta de capacitação de pessoas para realizar esta etapa 

e a carência de ações governamentais neste sentido. Fica evidente a necessidade de 

se estabelecer um comitê interministerial responsável pelo processo de 

implementação do GHS.  

 

Evidenciou-se também que no ambiente universitário, este assunto é pouco 

conhecido pelos alunos, que devem buscar de maneira independente o conhecimento 

visto que o tema não tem sido abordado nas salas de aula com frequência.  
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6. SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS: 

A proposta deste trabalho visava a realizar um estudo qualitativo sobre a 

implementação do Sistema Globalmente Harmonizado no Brasil e apontar as barreiras 

encontradas durante o processo. Apesar de alcançado o objetivo, existem meios de 

aprofundar os conhecimentos sobre o tema, contornando as limitações do estudo 

apresentadas.  

Considerando como fator limitante de nossa pesquisa o número de pessoas 

capacitadas por parte interessada, sugere-se que, seja realizada uma avaliação, por 

meio de uma pesquisa quantitativa com o público-alvo de mais fácil acesso, o neutro, 

nas instituições de ensino, incluindo professores e alunos. É indicado que seja 

analisada a disponibilidade de informações acerca deste tema para os alunos e o nível 

de entendimento do assunto para discentes e docentes. 

Outra análise sugerida é a realização de um estudo sobre a implementação do 

GHS em uma indústria química específica. Neste cenário devem ser avaliados os 

meios de divulgação sobre o assunto, os treinamentos oferecidos, documentos como 

FISPQs e rótulos de produtos, além dos conhecimentos dos colaboradores sobre o 

conteúdo.  
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APÊNDICE 1 – FORMULÁRIO PARA PESQUISA SOBRE GHS - PÚBLICO ALVO: 

PRODUTOR. 

 

Pesquisa sobre Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) 

 

Público Alvo: Produtor 

Este questionário tem como objetivo verificar o atual status de conhecimento e 

abordar alguns tópicos relativos à implementação do GHS no seu local de trabalho. 

Caso de mais de uma resposta seja adequada à pergunta, marque ambas.  

Muito obrigada! 

 

01. Qual (is) a (s) maior (es) dificuldade enfrentada (s) no processo de 

implementação do GHS na empresa? Numere de 1 a 4, sendo 1 o maior desafio e 4 

o menor. 

( ) Falta de conhecimento por parte dos funcionários sobre definições de perigo. 

( ) Quantidade limitada de pessoas aptas para conduzir e realizar o processo de 

implementação do sistema. 

( ) Prazo curto estipulado para adequações. 

( ) Adequações exigem gastos financeiros muito grandes. 

 

02. Durante a implementação, qual (is) a (s) ações tomadas para levar ao 

conhecimento dos colaboradores as noções básicas sobre GHS? 

( ) Treinamentos presenciais. 

( ) Auto treinamento online. 

( ) Outras formas de divulgação online (e-mail, site etc.). 

( ) Informações disponíveis fisicamente nos locais de trabalho (cartazes, revistas). 

 

03. Após a etapa de implementação do GHS, é de domínio dos colaboradores os 

locais onde se encontram estas informações (FISPQs, rótulos)? 

( ) Sim, os colaboradores em sua maioria/totalidade conhecem e tem acesso aos 

locais onde se encontram disponíveis as informações sobre o GHS. 

( ) Sim, mas ainda há dificuldade, por parte do colaborador, ao acesso destes 

documentos. 
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( ) Sim, mas ainda há dificuldade, por parte da empresa, em disponibilizar destes 

documentos. 

( ) Não, os colaboradores não possuem conhecimento dos locais onde as informações 

estão disponíveis. 

 

04. Após o processo de implementação e o primeiro contato dos colaboradores 

com o GHS, são oferecidas outras fontes de informações sobre o sistema -

harmonizado? 

( ) Sim, esporadicamente (com intervalos maiores que 01 mês).  

( ) Sim, com frequência (mensalmente).  

( ) Não, não há qualquer meio de reciclagem sobre o assunto. 

 

Caso a resposta tenha sido “Sim”, favor responder à pergunta nº 05. 

 

05. Qual a maior forma de reciclagem/atualização destas informações sobre o 

GHS?  

( ) Treinamentos periódicos (presenciais ou online). 

( ) DDS (Diálogo Diário de Segurança). 

( ) Informativos online. 

( ) Informativos físicos no ambiente de trabalho. 

 

O espaço abaixo é destinado para comentários e observações. Sua opinião é 

muito importante para nós! 
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APÊNDICE 2 – FORMULÁRIO PARA PESQUISA SOBRE GHS - PÚBLICO ALVO: 

NEUTRO. 

 

Pesquisa sobre Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) 

 

Público Alvo: Neutro 

Este questionário tem como objetivo verificar o atual status de conhecimento e 

abordar alguns tópicos relativos à implementação do GHS no seu local de trabalho.  

Caso mais de uma resposta seja adequada à pergunta, marque ambas. 

Muito obrigada! 

 

01. Você considera que as pessoas no seu ambiente de trabalho (exemplo: 

laboratórios, depósito, fábrica) tem algum conhecimento sobre o GHS?  

( ) Todos têm conhecimento sobre o tema. 

( ) A maioria conhece o tema. 

( ) Cerca de metade dos funcionários/alunos conhecem o tema. 

( ) A minoria tem conhecimento sobre o tema. 

( )  Ninguém tem conhecimento sobre GHS. 

 

02.  Considerando aqueles que conhecem o sistema harmonizado, você considera 

que a principal fonte de informações é: 

 ( ) Treinamento/Palestras/Aulas oferecidas pela empresa/faculdade. 

 ( ) Busca na internet/Cursos a partir do interesse da própria pessoa. 

 ( ) Informações disponíveis fisicamente nos locais de trabalho (cartazes/ revistas). 

 

03.  Considerando aqueles que desconhecem o sistema harmonizado, você 

considera que a maior causa do desconhecimento é: 

 

( ) Falta de informação disponibilizada pela empresa/faculdade. 

( ) Falta de interesse quando disponibilizadas as informações. 

( ) Nenhuma das anteriores. Qual? 
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04.  Com que frequência o tema GHS é abordado em seu ambiente de trabalho 

(exemplo: palestra para os alunos, tema de aula, tema de DDS, treinamentos)? 

( ) Frequentemente.  

Para o caso de empresas considerar duas ou mais vezes ao mês. 

Para o caso de faculdade considerar que existem matérias ministradas sobre o 

assunto GHS ou segurança de produtos. 

( ) Esporadicamente.  

Para o caso de empresas considerar 1 vez ao mês, em média. 

Para faculdades, considerar que o assunto é abordado em disciplinas não especificas 

sobre o assunto.  

( ) Nunca. 

 

05.  Os pictogramas e frases encontrados nos rótulos de produtos são facilmente 

compreendidos por aqueles que manipulam os produtos (exemplo: solventes em 

laboratórios, movimentação de produtos em depósitos)? 

( ) Sim, os pictogramas e frases são claros em relação aos perigos inerentes do 

produto; 

( ) Em partes. É necessário buscar informações adicionais; 

( ) Não, há dificuldade em compreender o significados destas informações. 

 

O espaço abaixo é destinado para comentários e observações. Sua opinião é 

muito importante para nós! 
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APÊNDICE 3 – FORMULÁRIO PARA PESQUISA SOBRE GHS - PÚBLICO ALVO: 

PARTICIPANTES DA ABNT. 

 

Pesquisa sobre Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) 

Público Alvo: ABNT 

Este questionário tem como objetivo verificar o atual status de conhecimento e 

abordar alguns tópicos relativos à implementação do GHS no Brasil. 

Caso mais de uma resposta seja adequada à pergunta, marque ambas. 

Muito obrigada! 

 

01. O governo reconhece a ABNT como fonte de informações sobre o GHS no 

Brasil. 

( ) Concordo plenamente. 

( ) Concordo parcialmente. 

( ) Não concordo nem discordo. 

( ) Discordo parcialmente. 

( ) Discordo completamente. 

 

02. Qual (is) a (s) forma (s) usada (s) para a divulgação das normas da ABNT? 

( ) Boletins online na página da ABNT. 

( ) Divulgação por e-mail para empresas e pessoas chave para o tema. 

( ) Reuniões periódicas. 

( ) Outra. Qual? 

 

03. Governo tem ações articuladas entre os ministérios para auxiliar na 

implementação do GHS. 

( ) Concordo plenamente. 

( ) Concordo parcialmente. 

( ) Não concordo nem discordo. 

( ) Discordo parcialmente. 

( ) Discordo completamente. 
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04. Quais as maiores dificuldades para a atualização do GHS? 

( ) Recursos humanos limitados. 

( ) Recursos financeiros limitados. 

( ) Falta de apoio do governo. 

( ) Capacitação técnica restrita. 

( ) Outras. Qual? 

 

05. Quais as ações do governo para apoiar a implementação do GHS? 

( ) Disponibilizar recursos financeiros para empresas. 

( ) Oferecer treinamentos para capacitar pessoas sobre o assunto. 

( ) Disponibilizar material online sobre o tema em páginas do governo. 

( ) Oferecer apoio técnico para as empresas durante o processo de implementação. 

 

O espaço abaixo é destinado para comentários e observações. Sua opinião é 

muito importante para nós! 
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APÊNDICE 4 – FORMULÁRIO PARA PESQUISA SOBRE GHS - PÚBLICO ALVO: 

CONSUMIDOR. 

 

Pesquisa sobre Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) 

 

Público Alvo: Consumidor 

Este questionário tem como objetivo verificar o atual status de conhecimento e 

implementação do GHS no seu local de trabalho.  

Nas perguntas que julgar necessário, mais de uma alternativa pode ser 

marcada. 

Muito obrigada! 

 

01. As informações de GHS são autoexplicativas?  

( ) Concordo plenamente. 

( ) Concordo parcialmente. 

( ) Não concordo nem discordo. 

( ) Discordo parcialmente. 

( ) Discordo plenamente. 

 

02. Os pictogramas e frases são facilmente compreendidos sem a necessidade de 

buscar outra fonte? 

( ) Concordo plenamente. 

( ) Concordo parcialmente. 

( ) Não concordo nem discordo. 

( ) Discordo parcialmente. 

( ) Discordo plenamente. 

 

03.  Qual você considera o maior benefício da implementação do sistema 

harmonizado? Numere de 1 a 4, sendo 1 o mais importante e 4, o menos importante. 

( ) Informações mais facilmente compreensíveis. 

( ) Aumento da segurança do trabalhador. 

( ) Informações  integralmente disponíveis na FISPQ/rótulo do produto. 

( ) Auxilia a empresa ao fornecer diretrizes sobre armazenamento e destinação. 
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04.  Após a implementação deste sistema, o tema foi abordado com o intuito de 

instruir os colaboradores sobre o GHS? 

( ) Sim. Foram oferecidos treinamentos e outros meios de fornecer informação. 

( ) Não. O acesso aos conhecimentos sobre o novo sistema harmonizado foi de 

iniciativa dos funcionários. 

 

05. É conhecido o fato que a quantidade de informações contidas no rótulo de um 

produto é limitada. Considerando isto, você julga que as informações contidas 

no rótulo são suficientes para indicar os perigos intrínsecos dos produtos ou 

sente a necessidade de complementação com o uso da FISPQ? 

 

( ) As informações são claras e suficientes. 

( ) As informações são claras, mas incompletas.  

( ) As informações não são claras e estão incompletas. 

 

06. Após a etapa de implementação do GHS, é de conhecimento dos 

colaboradores os locais onde se encontram estas informações (FISPQs, 

rótulos)? 

 

( ) Sim, os colaboradores em sua maioria/totalidade conhecem e tem acesso 

aos locais onde se encontram disponíveis as informações sobre o GHS. 

( ) Sim, mas ainda há dificuldade, por parte do colaborador, de acessar destes 

documentos. 

( ) Sim, mas ainda há dificuldade, por parte da empresa, em disponibilizar 

destes documentos.( ) Não, os colaboradores não possuem conhecimento sobre os 

locais onde se encontram informações disponíveis. 

 

O espaço abaixo é destinado para comentários e observações. Sua opinião é 

muito importante para nós! 

 

 


