
Globally Harmonized System for Classification 
and Labeling of Chemicals

Globally = Geral ou Global? ou ambos?

Harmonized= Harmonizado (e não padronizado)

Chemicals= Produtos Químicos

• Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos

Tradução para o português do Purple Book (MS)



Implementação do GHS no Brasil

GT-GHS Brasil
- Atividades (reuniões, eventos, cursos) desde 2001
- Estruturado por Decreto Presidencial: MDIC 

(coordenador), MTE e MS (vices)
- Preparando Decreto para implementação do GHS

ANVISA
- CONSULTA PÚBLICA Nº 102, DE 3 DE NOVEMBRO 

DE 2010, DOU de 04/11/2010
Art. 2º Este regulamento possui o objetivo de elaborar, revisar, alterar, 

consolidar, padronizar, os procedimentos e requisitos técnicos para 
rotulagem de produtos saneantes, de forma a gerenciar o risco à saúde e 
implementar a adequação com o Sistema Globalmente Harmonizado 
(Global Harmonized System – GHS) para a Rotulagem e Classificação de 
Produtos Químicos.



Implementação do GHS no Brasil

NBR 14725 – partes 1 a 4
Entra em vigor para substâncias em 27.02.2011

Norma Regulamentadora 20 (Inflamáveis)
Revisão do texto alinhada com o GHS

Norma Regulamentadora 26 (Rotulagem)
Proposta encaminhada para a CTPP 





Obrigações do fornecedor

• Competências requeridas da equipe para 
atender essas obrigações

Conhecimentos básicos sobre:
• composição química e propriedades 

físico‐químicas
• segurança química, toxicologia, higiene e saúde 

ocupacional, ecotoxicologia,etc.
• legislação relacionada a produtos químicos

• Isso, às vezes, só é possível ser alcançado em 
equipe multiprofissional



Obrigações do fornecedor

Competências específicas requeridas da 
equipe para avaliar perigos e classificar 
produtos

• Conhecer o GHS + Métodos de ensaios recomendados
• Buscar, sistematizar e analisar criticamente as 

informações já disponíveis para o produto químico
• Decidir que informações adicionais são necessárias
• Selecionar prestadores de serviços (ensaios exigidos) e 

interpretar resultados obtidos
• A partir dos dados já disponíveis e obtidos em ensaios, 

aplicar os critérios do GHS para classificar o produto e 
definir o conteúdo do rótulo.



Obrigações do fornecedor

Competências específicas requeridas da 
equipe para analisar possíveis riscos 
relacionados aos usos previstos

• Conhecer bem os possíveis usos para os produtos
• Identificar possíveis situações de emergência no 

transporte, armazenamento e manuseio
• Indicar procedimentos para dar resposta às 

emergências identificadas.
• Estabelecer cenários de possíveis exposições 

(esperadas e incidentais) nos usos previstos
• Indicar medidas de prevenção e controle das exposições 

(de engenharia e proteção individual).



Obrigações do fornecedor

Competências específicas requeridas da 
equipe para preparar fichas de dados de 
segurança

‐Todas as competências anteriores
‐ Conhecimento de requisitos legais aplicáveis ao produto
‐Capacidade de redação para público leigo e 

especializado.

Observação: No caso de contratação de serviços externos, 
mesmo assim, há necessidade de capacitação de 
profissionais internos à organização. O serviço 
externo não substitui a responsabilidade do fornecedor.



Obrigações do usuário (organizações)

Capacitação de equipe técnica (Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente) para as seguintes competências:

–Analisar criticamente as informações recebidas do 
fornecedor (classificação, rotulagem e FDS)

–No caso de informações precárias, providenciar 
alternativas para suprir deficiências.

–Classificar e rotular produtos intermediários.
–Identificar, avaliar, controlar e comunicar riscos 

específicos.
–Habilidades de comunicar riscos.



Estratégias para capacitação

• EQUIPES TÉCNICAS

• Requisito: boa formação básica / inglês 
instrumental (leitura).

• Cursos de extensão específicos sobre o GHS
• Estudo independente e compartilhamento de 

experiências


