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RESUMO
Os produtos químicos estão presentes no nosso dia-a-dia, sendo de
suma importância para o desenvolvimento humano e tecnológico, contudo,
podem causar danos ao meio ambiente e a saúde das pessoas. Os acidentes
ambientais, com produtos químicos perigosos, ocorridos no final do século
XX, foram os responsáveis pela criação de vários movimentos internacionais
no sentido da valorização e da preservação da vida. Neste contexto foi
introduzida a necessidade da criação de mecanismos para a gestão segura
de produtos químicos. Uma das ferramentas desenvolvidas foi o Sistema
Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos (GHS, sigla em inglês). Publicado em 2003, já sofreu revisões, mas
ainda mantém questões a serem discutidas, como é o caso de sua eficiência,
do ponto de vista ocupacional, em relação aos outros sistemas de
comunicação de perigos adotados pelas indústrias farmacêuticas, e os
mecanismos para utilizá-lo como base para implementação de um Programa
de Comunicação de Perigos Químicos. Como resultado do estudo realizado
sobre as vantagens do GHS na implementação de um programa de
comunicação de perigos químicos, mostra que o sistema agrega valor, uma
vez que identifica e comunica de forma eficiente os perigos à saúde do
trabalhador, associados ao manuseio de produtos químicos perigosos, que
até então, não eram identificados pelos sistemas utilizados no país.
Entretanto, sem um programa de capacitação adequado que envolva
governo, empregadores e profissionais da área existe uma grande
possibilidade do sistema não ter êxito, em virtude de sua complexidade, e do
baixo nível de conhecimento em relação as ferramentas de gestão segura de
substâncias químicas perigosas no país. O presente documento reúne os
assuntos GHS e comunicação de perigos em uma só perspectiva visando
estabelecer um guia para elaboração de um Programa de Comunicação de
Perigos Químicos, em indústrias farmacêuticas.

Palavras Chave: GHS. Produtos Químicos. Classificação de Perigos.
Rotulagem. Comunicação de Perigos. Diamante de Hommel. Sistema de
classificação ONU. Gestão de Segurança Química.

ABSTRACT
Implementation of a Chemical Hazard Communication Based on the
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals (GHS)
The chemicals are present in our day-to-day, which is extremely
important for the human and technological development, however, can harm
the environment and human health. The environmental accidents with
hazardous chemicals occurring in the late twentieth century, were responsible
for the creation of several international movements towards the recovery and
preservation of life. In this context it was introduced to require the creation of
mechanisms for the safe management of chemicals. One of the tools
developed was the Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals (GHS). Published in 2003, has already undergone
revisions, but still has issues to be discussed, as is the case for its efficiency in
terms of occupational, compared to other systems of hazard communication
adopted by the pharmaceutical industry, and the mechanisms to use as the
basis for implementation of a Hazard Communication Program for Chemicals.
As a result of the study on the benefits of GHS implementation of a program
for hazard communication, shows that the system adds value, since it
identifies and communicates effectively the hazards to workers health
associated with the handling of chemicals dangerous, until then, were not
identified by the systems used in the country. However, without an adequate
training program involving government, employers and professionals there is a
high possibility of the system will not succeed because of its complexity, and
the low level of knowledge about the tools for safe management of hazardous
chemicals in the country. This document brings together the issues of hazard
communication and GHS in perspective to establish a guide for preparation of
a Hazard Communication Program, Chemical, pharmaceutical industries.

Key words: GHS. Chemicals. Hazard rating. Labeling. Hazard
Communication. Diamond Hommel. UN classification system. Management of
Chemical Safety.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

CONTEXTUALIZAÇÃO
Inúmeras substâncias químicas estão presentes em nosso dia-a-dia, seja na

forma pura ou na composição dos mais diversos produtos, sendo usadas em todos
os segmentos industriais, comerciais e de prestação de serviços.
A indústria química é de suma importância para economia mundial, sendo
que, em termos de faturamento líquido, o mercado brasileiro está em 10º colocado
no mundo.
No Brasil, a indústria química é o terceiro maior segmento industrial,
representando 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB).
Outro fator que demonstra a relevância deste setor na economia brasileira é
observado no volume anual de produtos químicos importados, os quais
representaram 20,5% do total de mercadorias importadas pelo país e 6,8% do total
exportado em 2009.
Com o advento da globalização da economia mundial, houve, em âmbito
nacional, um aumento gradativo e significante de importações e exportações dos
produtos químicos, conforme demonstra a Figura 1. Contudo, o volume importado
pelo Brasil em 2009 foi 151% superior ao total exportado, tendo a União Européia
como o principal fornecedor de produtos químicos ao Brasil, com negociações na
ordem de US$ 8,4 bilhões neste ano.
A indústria química tem papel de destaque também nos investimentos
nacionais para pesquisa e desenvolvimento, sendo responsável por grande parte do
avanço tecnológico que vemos hoje, seja no campo da informática, automotivo,
farmacêutico ou de construção civil.
Contudo, assim como em outros segmentos, as atividades de fabricação,
armazenagem, distribuição e uso de produtos químicos podem apresentar riscos
para a saúde humana e ao meio ambiente (ABIQUIM, 2010).
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Figura 1. Balança comercial de produtos químicos.
Fonte: ABIQUIM (2010).

Desde a Revolução Industrial, diversos acidentes tecnológicos têm ocorrido
ao redor do mundo, principalmente nas décadas de 70, 80 e 90. Na Tabela 1
podemos ver um resumo dos maiores acidentes registrados nestas décadas,
envolvendo substâncias químicas, bem como seus impactos ambientais e sociais.
Tabela 1. Principais Acidentes Ambientais ocorridos no Mundo.
Data
1947

Cidade, País
Texas City,
USA

1966 Feyzin, França

1973

Potchefstroom,
África do Sul

1974

Flixborough,
UK

1976 Seveso, Itália

1978 Portsall, UK
1978

San Carlos,
Espanha

1984 México City

1984 Bhopal, Índia

Local
Navio

Produto

Causa

Nitrato de Amônio Explosão

Conseqüências
552 mortes
3000 feridos

BLEVE (explosão 18 mortes, 81 feridos
catastrófica de um Perdas de US$ 68
reservatório)
milhões
18 mortes
Estocagem
Amônia
Vazamento
65 intoxicados
28 mortes, 104
Explosão
Planta de
feridos
Ciclohexano
Caprolactama
Perdas de US$ 412
Incêndio
milhões
TCDD (2,3,7,8Contaminação de
Planta de
tetraclorodibenzo- Explosão
grande área, devido
processo
p-dioxina)
a emissão de dioxina
230.000 ton.
Navio
Petróleo
Encalhe
Perdas de US$ 85,2
milhões
CaminhãoVCE (explosão de 216 mortes, 200
Propeno
tanque
nuvem de vapor)
feridos
650 mortes, 6400
GLP (gás
BLEVE
feridos
Estocagem
liquefeito de
Perdas de US$ 22,5
petróleo)
Incêndio
milhões
4000 mortes
Isocianato de
200000 intoxicados
Estocagem
Emissão tóxica
metila
continua
Estocagem

Propano
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Continuação da Tabela 1. Principais Acidentes Ambientais ocorridos no Mundo.
Data

Cidade, País
Chernobyl,
1986
Rússia

Local

Produto

Causa

Usina nuclear Urânio

Explosão

1989 Ufa, Rússia

Duto

Gás natural

VCE

1989 Alasca, USA

Navio

Petróleo

1991 Catzacoala

Planta de
processo

Cloro

Guadalajara,
1991
México

Duto

1996 Mill Bay, UK

Navio

Encalhe

Conseqüências
135.000 pessoas
evacuadas
645 mortes
500 feridos
40.000 ton.
100.000 aves

Vazamento

Perdas de

Explosão

US$ 150 milhões

Gasolina

Explosão

300 mortes

Petróleo

Falha operacional

70.000 ton.
2300 pássaros

Fonte: Adaptado pelo autor de MACHADO (2007).

Estes acidentes foram responsáveis pela intensa degradação da imagem da
indústria química, conforme demonstra uma pesquisa realizada no EUA a respeito
da percepção da opinião pública em relação à indústria química (Figura 2), pois além
dos óbitos e danos ambientais imediatos, estes acidentes causaram efeitos
temporais, como desenvolvimento de doenças e efeitos teratogênicos.
Resultados similares a este foram observados em pesquisa realizada na
cidade de Salvador (BA), no início da década de 90, onde se procurava saber da
comunidade qual a visão da população com relação à indústria química. As
respostas, em sua maioria, traziam visões negativas, face as lembranças dos
acidentes que geraram grandes danos às pessoas, à comunidade, ao meio
ambiente e ao patrimônio (ABIQUIM, 2010).
Apesar da maioria das pessoas associarem as substâncias químicas com
grandes acidentes, muitos acidentes podem ser menos dramáticos e não tão óbvios
e causarem danos em longo prazo à saúde das pessoas expostas, principalmente
no ambiente ocupacional (WALLACE, 2002).
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Figura 2. Opinião do público em geral sobre a indústria química nos EUA.
Fonte: MARTINI E GUSMÃO (2003).

Conforme OIT (2004), muitas substâncias presentes no ambiente ocupacional
podem causar danos, se não forem manuseadas de maneira adequada, com o
devido monitoramento ambiental e biológico. Levantamento realizado por esta
organização em 2004 estimou que, dos 2 milhões anuais de acidentes de trabalho,
439.000 mil estejam relacionados ao manuseio de produtos químicos e que, dos 160
milhões de casos de doenças profissionais, 35 milhões são causadas por esses
produtos.
A Tabela 2 apresenta uma média anual estimada, por gênero, do número de
mortes atribuíveis à exposição profissional a substâncias perigosas em todo o
mundo.
Este é um dos motivos do aumento da preocupação, principalmente nos
países em desenvolvimento, com acidentes e doenças profissionais decorrentes do
uso de produtos químicos.
Estes fatos, aliados a preocupação com o meio ambiente e com o
desenvolvimento sustentável, levaram o poder público a voltar sua atenção aos
impactos ambientais decorrentes do uso e manipulação de substâncias químicas.
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Tabela 2. Média anual estimada, por gênero, do número de mortes atribuíveis à exposição
profissional a substâncias perigosas em todo o mundo.
Causas de morte

Número de mortes

Percentual estimado atribuído
a substâncias químicas

Número de mortes
atribuídas a substâncias
perigosas

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Total

Câncer de pulmão e
mesotelioma

996.000

333.000

15%

5%

166.050

Câncer de fígado

509.000

188.000

4%

1%

22.240

Câncer de bexiga

128.000

42.000

10%

5%

149.000

Leucemia

117.000

98.000

10%

5%

16.600

Câncer de próstata

253.000

Câncer de boca

250.000

127.000

1%

0,50%

3.135

Câncer de esôfago

336.000

157.000

1%

0,50%

3.517

Câncer de estômago

649.000

360.000

1%

0,50%

8.290

Câncer de cólon e reto

308.000

282.000

1%

0,50%

4.490

Câncer de pele

30.000

28.000

10%

2%

3.560

Câncer de pâncreas

129.000

99.000

1%

0,50%

1%

2.530

1.785
314.939

Câncer (total)
Doenças cardiovasculares,
entre 15 e 60 anos

3.074.000

1%

1%

30.740

658.000

1%

1%

6.580

Doenças renais, de 15 anos
em diante

7.100.000

1%

1%

7.100

Doenças respiratórias
crônicas, de 15 anos em
diante

3.550.000

1%

1%

35.500

Estimativa de
Pneumoconioses

36.000

100%

100%

36.000

Asma, de 15 anos em diante

179.000

2%

2%

3.580

Doenças do sistema nervoso,
de 15 anos em diante

Outras doenças (total)

438.489

Fonte: OIT (2004).

É neste contexto que a indústria química se vê forçada a mudar sua postura e
implementar um modelo de gestão que minimize os impactos de suas atividades e
demonstre transparência em relação aos riscos associados a utilização de seus
produtos (FONTOURA, 2010).
A gestão das empresas teve de se adaptar às mudanças no cenário da
Química. A melhoria de desempenho nas questões ligadas à saúde, segurança e
meio ambiente passou a ocupar posição prioritária. A preocupação com os produtos
químicos trouxe o reconhecimento de que a gestão segura só pode ser conseguida
com a participação de toda a cadeia produtiva (ABIQUIM, 2010).
A tabela 3 apresenta um resumo histórico das ações decorrentes das
preocupações com a evolução da segurança química.
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Tabela 3. Histórico das ações decorrentes das preocupações com a evolução da segurança
química.
Ano

Evento

Foco / Resultado

1960

Poluição industrial e acidentes

Poluição: Início da preocupação com a poluição e com os
acidentes nas fábricas.

1972

1ª Conferência Mundial das Nações
Unidas para o Meio Ambiente –
UNCE (Estocolmo)

Poluição e esgotamento de recursos naturais: Foi divulgado
o "Relatório de Roma", que destacou a crescente
degradação ambiental, a poluição e a possibilidade de
esgotamento de recursos naturais.

1992

Conferência Mundial das
Nações Unidas para o
Meio Ambiente e o
Desenvolvimento – UNCED (Rio 92)

Desenvolvimento Sustentável e segurança dos produtos
químicos: Foi divulgado o "Relatório Brundland" que
consolidou o conceito de: "Desenvolvimento Sustentável" é
adotado a "Agenda 21", cujo capítulo 19 trata do tema de
Segurança Química.

1994

Criação do Fórum
Intergovernamental de Segurança
Química – IFCS.

Segurança Química: Missão: promover a implementação do
capítulo 19 da Agenda 21.

1996 a
1998

Negociação da Convenção de
Roterdã

Segurança de produtos. A convenção estabeleceu regras
para o Consentimento Previamente Informado de Produtos
Químicos no Comércio Internacional – PIC.

1997 a
2000

Negociação da
A Convenção estabeleceu as regras para a eliminação de
Convenção de Estocolmo Segurança uma lista de produtos organoclorados e para o controle da
Química
geração de dioxinas e furanos.

2000

3ª Reunião do IFCS em
Salvador
Segurança Química.

Criação da ―Declaração da Bahia‖ e das ―Prioridades de
Ação para Além do ano 2000‖.

2001

Proposta do "White
Paper" da Comunidade
Européia para produtos químicos.

Controle de produtos químicos. Sistema de controle baseado
no "Reauthorization and Evaluation of
Chemicals" – REACH, que prevê o registro de substâncias
químicas e de suas aplicações para permitir sua
comercialização na Comunidade Européia

2002

Conferência Mundial das
Nações Unidas sobre
Desenvolvimento
Sustentável – WSSD, na
África do Sul

Produção e consumo sustentáveis. Aprovação do
―Plano de Ação de Johannesburgo‖ cujo parágrafo 23 trata
de produtos químicos e estabelece que [...] em 2020 os
produtos químicos devem ser fabricados de modo tal que
levem à minimização de efeitos adversos à saúde e ao meio
ambiente [...]

Abordagem Estratégica para a
Gestão
Internacional de Produtos Químicos
– SAICM (Strategic Approach to
International Chemicals
Management)

Segurança Química. A negociação da SAICM destina-se a
desenvolver a estratégia para garantir o atendimento do
parágrafo 23 do Plano de Johannesburgo. Foram produzidos
3 documentos: a Declaração Política de Alto Nível (HLD),
assinada por
Ministros de Estado; a Estratégia Política Ampla (OPS) e o
Plano de Ação Global (GPA).

2003 a
2006

Fonte: MACHADO (2007).

Além da participação de toda cadeia produtiva na gestão segura dos
produtos, as empresas foram forçadas a adotar uma postura de maior transparência
em relação aos impactos ambientais e a saúde das pessoas associados ao
manuseio de seus produtos, pois só através da informação adequada dos perigos
intrínsecos de cada substância química que se obtêm êxito na implementação de
medidas preventivas para evitar acidentes, doenças ocupacionais e minimizar o
risco de danos ao meio ambiente (OIT, 2004 e FAGOTTO & FUNG, 2003).
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A Comunicação de perigos aparece neste cenário como uma ferramenta para
auxiliar as empresas na gestão eficiente de seus produtos químicos perigosos (ROY,
2010).
Atualmente existe vários sistema de classificação de substâncias com
diferentes categorias de perigos e diferentes critérios de enquadramento, esta
realidade torna difícil a tarefa de instruir de maneira adequada os trabalhadores,
criando um sistema de comunicação de perigos pouco eficiente (SANTOS et al,
2009).
No Brasil, as questões ambientais começaram a ser percebidas e discutidas
nos anos 70 e somente na década de 80 foram incluídas como temas prioritários no
cenário Político, sendo impulsionadas pela criação das Secretarias Estaduais de
Meio Ambiente e pela promulgação dos diplomas legais: Lei Federal 6938/81,
Resolução CONAMA nº 0001/86 e a Constituição Federal de 1988 (FREITAS et al,
2000a).
Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (UNCED - RIO 92), aprovou a harmonização dos sistemas de
classificação de produtos químicos e criou comitês incumbidos de desenvolver o
novo sistema de classificação e de rotulagem. Este trabalho foi concluído em 2002
e endossado pelo Conselho Econômico e Social da ONU em 2003, ocasião em que
foi publicada a primeira versão do "Livro Púrpura".
O GHS (Globally Harmonized System of classification and labelling of
chemicals) aparece neste cenário como uma ferramenta fundamental para minimizar
os riscos decorrentes do uso crescente de substâncias químicas e garantir que
todos os envolvidos na produção, armazenagem, manipulação e transporte das
substâncias químicas tenham conhecimento dos riscos aos quais estão expostos.
O GHS é uma recomendação das Nações Unidas cuja inclusão nas
normativas nacionais é de caráter voluntário. Deste modo, sua adoção depende da
conscientização e do comprometimento dos governos nacionais e do setor privado
para que sejam feitas as mudanças legais necessárias em cada país.
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O Brasil participou do processo de construção do GHS, através da
participação de especialistas da FUNDACENTRO e do Ministério do Trabalho e
Emprego, colaborando com informações e a experiência brasileira sobre o assunto
e, quando da instituição do Sub-Comitê em 2001. Nesta ocasião, o Brasil
candidatou-se a participar do evento e foi eleito para ocupar a Vice-Presidência
deste comitê.
O Brasil ratificou a Convenção 170 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) em 1998, que trata do "Uso seguro de produtos químicos no local de trabalho"
e formou um Grupo de Trabalho interministerial e interinstitucional para a
implementação do GHS (MTE, 2009).
O GHS foi implementado no Brasil, em 26 de setembro de 2009, a partir da
publicação da série de normas NBR 14725, que adapta o GHS ao cenário brasileiro.
Mesmo com estes avanços e apesar da dificuldade da implantação de um
sistema padronizado de comunicação de perigos químicos, existe pouca literatura
disponível sobre este assunto.
Aliado a tudo isto, existe um total desconhecimento dos profissionais em
relação ao GHS, e da indústria, em relação á importância do seu papel no processo
de adequação ao GHS, uma vez que, serão as principais geradoras de informações
para o sistema.
Tendo em mente o exposto acima, o presente estudo, através da comparação
entre os sistemas mais utilizados na indústria, apresenta os benefícios de adoção de
um sistema harmonizado mundialmente e a importância da implementação de ações
planejadas para comunicar o perigo de forma adequada.
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1.2

OBJETIVO

1.2.1

Geral
O presente estudo tem como objetivo geral analisar criticamente as

vantagens, do ponto de vista ocupacional, para as indústrias farmacêuticas, da
adoção de um Programa de Comunicação de Perigos Químicos baseado no sistema
globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos.

1.2.2

Específicos
Como objetivos específicos buscam-se:

a. Comparar com o GHS, o sistema de comunicação de perigo da ONU para
transporte de produtos perigosos, e o sistema NFPA americano, que são os
sistemas utilizados pelas indústrias pesquisadas.
b. Propor, através da análise critica da operação com substâncias perigosas de
uma indústria farmacêutica americana de grande porte, que será utilizada
como base para o estudo, um guia para elaboração de um Programa de
Comunicação de Perigos Químicos, baseado no GHS.
1.3

METODOLOGIA
Neste trabalho foi utilizada a pesquisa exploratória aplicada, conforme

definido por Selltiz et al (1967), que a considera como sendo um processo de
pesquisa baseada na experiência, com o objetivo de solucionar problemas
específicos.
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa foi dividida em três
etapas, conforme representado na Figura 3.
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Figura 3. Procedimento metodológico do presente estudo.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010).

2

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

2.1

PERIGO E RISCO
Os conceitos de risco e perigo geram muita confusão, sendo normalmente

empregados de maneira errônea por tradução incorreta dos termos em inglês.
O significado da palavra perigo (hazard) é confuso, pois, muitas vezes, os
dicionários não dão definições específicas ou confundem as definições com a
expressão "risco" (risk).
Existem muitas definições para o perigo (hazard), mas a definição mais
comum quando se trata da saúde e segurança no ambiente ocupacional é:
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Um perigo é uma fonte potencial de prejuízos, danos ou efeitos adversos à saúde
em algo ou alguém em determinadas condições de trabalho (CCOSHA 1, 2009).
Conforme Machado (2007), se relacionado a uma substância química, o
perigo (hazard) é a capacidade de uma substância causar danos. A dimensão do
dano vai depender de suas propriedades intrínsecas: propriedades físico-químicas,
toxicológicas e ecotoxicológicas.
Abaixo segue o quadro 1, que apresenta alguns exemplos de perigos
existentes nos locais de trabalho.

Objeto

Exemplos de
perigos
Faca

Corte

Substância

Benzeno

Câncer

Material

Asbestos

Doenças respiratórias

Fontes de energia

Energia elétrica

Choque

Condições

Chão molhado

Quedas

Processos

Soldagem

Febre

Tipos de perigos

Danos potenciais

Quadro 1. Exemplos de perigos existentes no ambiente ocupacional.
Fonte: Adaptado pelo autor de CCOSHA (2009).

Conforme NBR 14725-1 (2009), perigo é definido como sendo fonte potencial
de dano e característica intrínseca de um produto.
Por sua vez, o risco (risk) está ligado à probabilidade dos danos e/ou efeitos
nocivos ocorrer que está associado à possibilidade de contato com essa substância
química. A figura 4 expressa a relação entre o risco e a exposição, mostrando que
para uma mesma substância (mesmo perigo) o risco vai aumentar de acordo com o
aumento da exposição (MACHADO, 2007).
RISCO = PERIGO X EXPOSIÇÃO 
RISCO = PERIGO X EXPOSIÇÃO 

Figura 4. Relação entre perigo e risco.
Fonte: MACHADO (2007).

1

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) – Centro canadense de
saúde ocupacional e segurança.
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Conforme NBR 1475-1 (2009), risco é definido como sendo probabilidade de
ocorrência de perigos que causem danos.
Produto químico perigoso é definido como sendo um produto considerado
perigoso por um sistema específico de classificação de perigos (MACHADO, 2007).
Por exemplo, o ETANOL (CAS 64-17-5) é considerado perigoso pelo GHS,
pois apresenta as seguintes características perigosas, conforme o sistema (SANTOS
et al, 2009):
• Líquidos inflamáveis – Categoria 2 - Frase de perigo: Líquido e vapores
altamente inflamáveis;
• Prejuízo sério aos olhos/ irritação aos olhos – Categoria 2A – Frase de
perigo: Causa irritação ocular séria;
• Mutagenicidade – Categoria 1B – Frase de perigo: Pode causar defeitos
genéticos;
• Tóxico à reprodução – Categoria 1A – Frase de perigo: Pode prejudicar a
fertilidade ou o feto;
• Toxicidade sistêmica ao órgão alvo após única exposição – Categoria 3 –
Frase de perigo: Pode causar irritação respiratória; e
• Toxicidade sistêmica em órgão alvo após exposição repetida – Categoria 1
e 2 – Frase de Perigo: Pode causar danos ao fígado, através da exposição
repetida ou prolongada; Pode causar danos ao sistema nervosa, através da
exposição repetida ou única.

2.2

HISTÓRICO DO GHS
A força mais importante que motivou a criação do GHS foi o Mandato

Internacional, adotado na Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (UNCED), a Eco 92 – Agenda 21, Capítulo 19.
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"19.27. Até o ano 2000 deve-se dispor, se exeqüível, de um sistema
de classificação de riscos e rotulagem compatível mundialmente
harmonizado, comportando folhas de dados sobre a segurança e
símbolos facilmente compreensíveis. (MMA, 2011)"

O GHS está descrito no chamado Livro Púrpura (Purple Book) – Manual
Oficial da ONU para o GHS, atualmente em sua 3 a edição, que está dividida em 4
capítulos e 10 anexos, disponível em papel, CD-ROM e no endereço eletrônico que
armazena o sítio da UNECE2.
O primeiro capítulo trata de uma introdução com os propósitos, alcance e
aplicação, abreviaturas e definições, classificação de substâncias e misturas
perigosas, comunicação de perigos com etiquetas e fichas de segurança.
O segundo capítulo trata de perigos físicos, o terceiro trata de perigos para
saúde e o quarto para o meio-ambiente.
Os anexos do GHS tratam de definição dos elementos das etiquetas, das
tabelas que resumem as classificações e etiquetas, textos de alertas de atenção e
pictogramas de aviso, modelo de etiquetas de produtos de consumo, metodologias
de avaliação da inteligibilidade dos instrumentos de comunicação de perigos,
exemplos de etiquetagem, exemplos de classificação no GHS e guias para os
perigos para o meio ambiente aquático e sobre transformação de metais em
compostos no meio aquoso. A Figura 5 mostra a evolução do GHS ao longo dos
anos.

2

Disponível em: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev03/03files_e.html
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Figura 5. Evolução do GHS.
Fonte: MACHADO (2007).

2.3

DESCRIÇÃO DO SISTEMA, OBJETIVOS E BENEFÍCIOS
O GHS é considerado, atualmente, o sistema mais lógico e abrangente para

classificação de produtos químicos quanto suas propriedades perigosas e
comunicação destes perigos através do uso da rotulagem e da FISPQ (FONTOURA,
2010).
Através de uma abordagem sistematizada e de fácil compreensão o GHS
consegue comunicar de maneira direta os perigos associados as propriedades
intrínsecas de cada substâncias, utilizando para tanto, rótulos, frases de perigo e
precaução padronizadas e fichas de dados de segurança (PUIATTI, 2010).
Conforme Figura 6, o GHS foi elaborado para atender as necessidades de públicosalvo distintos, isto o torna bem mais completo que os outros sistemas que foram
desenvolvidos para um público específico (FONTOURA, 2010).

33

Figura 6. Públicos alvo do GHS.
Fonte: Machado, (2007).

O GHS não é uma regulamentação, é uma recomendação das Nações
Unidas cuja inclusão nas normativas nacionais é de caráter voluntário.
Foi elaborado para ser aplicado nos regulamentos conhecidos, sendo
estruturado de forma que sejam selecionados apenas os elementos apropriados
para classificação e comunicação que interessem a um público alvo específico, ou
seja, o sistema pode ser encarado como sendo uma coleção de blocos onde cada
país monta de acordo com os blocos que lhe interesse.
Os países podem optar, por exemplo, a:
• Não usar uma classe do GHS (por exemplo, cancerígeno, perigoso para o
ambiente aquático etc.);
• Não usar uma categoria do GHS (normalmente no início ou fim de uma
classe, por exemplo, Toxicidade Aguda, categoria 5);
• Combinar categorias (por exemplo, toxicidade aguda, categoria 1 e 2;
Corrosão da pele, Categorias 1A, 1B e 1C) (ABIQUIM, 2005).
Este é o item do GHS que está gerando maior controvérsia, pois abre
caminho para que os países adotem classes ou categorias diferentes, ferindo com
isto um dos princípios básicos do GHS, que é justamente a padronização da
comunicação de perigos. Com essa abertura, pode ocorrer de uma substância ser
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considerada perigosa em um país e em outro não, pois foram adotadas classes de
perigos diferentes.
A Figura 7 apresenta a classificação e respectivos pictogramas do Selenito de
Sódio de acordo com as categorias e classes adotadas pelo Japão e Comunidade
Européia.

Figura 7. Selenito de Sódio (CA 10102-18-8).
Fonte: Adaptado pelo autor de ENHESA (2010).

Apesar destas lacunas, a implementação efetiva do GHS trará benefícios a
todos os envolvido no sistema.
Os benefícios gerais da harmonização são:
• Minimizar os riscos para os seres humanos e ao meio ambiente;
• Facilitar o comércio internacional de produtos químicos;
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• Servir de plataforma aos países na implementação da gestão segura de
produtos químicos; e
• Reduzir a necessidade de testes em animais e avaliações, pois um dos
princípios

gerais

experimentais

já

estabelecidos

pelo

gerados

classificação

para

GHS

determina
em

que

outros

dados

sistemas,

internacionalmente reconhecidos devem ser aceitos.
Outro grande diferencial é que o GHS determina que quando possível e
apropriado sejam preferidos métodos de ensaios que não façam uso de animais
vivos ou utilizem um número menor de animais.
Para este fim, em algumas categorias de perigo, como irritação e corrosão de
olhos e pele, são incluídos, como parte da classificação, esquemas de ensaios que
iniciam com observações e medições, para quais não são necessários o uso de
animais vivos.
Os benefícios tangíveis aos governos são:
• Minimizar o número de incidentes e acidentes com produtos químicos;
• Diminuir os gastos com a saúde pública;
• Aumentar a proteção dos trabalhadores e do público em relação aos
perigos químicos; e
• Disponibilidade de uso de um sistema internacional, sem a necessidade de
desenvolver toda a infra-estrutura necessária para a construção e
manutenção de um sistema dessa magnitude.
Os benefícios para as empresas incluem:
• Melhoria das relações com os funcionários e um ambiente de trabalho mais
seguro;
• Redução de custos com rotulagem e treinamentos;
•

Aplicação de sistemas desenvolvidos por especialistas resultando em
maximização dos recursos especializados e minimização de custos;

• Facilitação de transmissão eletrônica;
• Redução de custos em função da diminuição de acidentes e doenças; e
• Melhoria da imagem e credibilidade da corporação.
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Os benefícios aos trabalhadores e para o público incluem:
• Melhoria da segurança por meio de comunicação consistente e simplificada
sobre os perigos químicos e práticas seguras para o uso e o manuseio dos
produtos; e
• Aumento da consciência sobre os perigos, resultando no uso seguro de
produtos químicos no local de trabalho e em casa.

2.3.1

O GHS no Brasil
No Brasil a necessidade de classificar o perigo dos produtos químicos e

informá-los por meio de rótulos e fichas de segurança foi introduzida pelo Decreto nº
02.657/1998, que ratificou a Convenção 170 da Organização Internacional do
Trabalho.
Conforme definido no decreto, os critérios para atender as exigências desta
Convenção devem ser estabelecidos "pela autoridade competente ou por organismo
aprovado ou reconhecido pela autoridade competente em conformidade com as
normas nacionais ou internacionais".
Em agosto de 2009 a ABNT baseada na 1 a versão do Livro Púrpura (Purple
Book de 2005)3 publica a série de normas NBR 14725, que traduz para realidade
brasileira o GHS. Esta série foi dividida em quatro partes sendo:
• NBR 14725-1:2009 – Informações sobre segurança, saúde e meio
ambiente – Parte 1: Terminologia;
• NBR 14725-2:2009 – Sistema de classificação de perigo;
• NBR 14725-3:2009 – Informações sobre segurança, saúde e meio
ambiente – Parte 3: Rotulagem; e
• NBR 14725-4:2009 – Informações sobre segurança, saúde e meio
ambiente – Parte 4: Ficha de informação de segurança de produtos
químicos (FISPQ).
3

Como esta série de normas foram baseadas na 1ª emissão do Livro Púrpura o perigo para
a camada de ozônio não foi considerado, pois ele foi introduzido na 3ª emissão do Livro
púrpura, em 2009.
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As normas tornaram-se válidas a partir de 26 de setembro de 2009 e
estabelecem que até 20 de fevereiro de 2011 possam ser utilizados outros sistemas
de classificação para substâncias e até 01 de junho de 2015 para misturas.
Em 26 de janeiro de 2010 a ABNT publica a 1 a errata da norma e em 26 de
julho de 2010 a 2a errata que trazem principalmente pequenas mudanças nos textos
e de configuração.
De acordo com a Resolução 07/1992, do Conselho Nacional de Metrologia,
Normatização e Qualidade Industrial, a ABNT4 é o único Fórum Nacional de
Normatização. Assim, na ausência de dispositivos legais que estabeleçam estes
critérios, os órgãos oficiais podem exigir o cumprimento da série NBR 14725:2009.
Além das normas da ABNT publicadas em 2009, existe uma iniciativa estatal
de implementar o GHS no Brasil a partir da formação do Grupo Interministerial
denominado GT/GHS – Brasil, com a importante função de mobilizar o Governos
Federal para introduzir as premissas no GHS no escopo de trabalho regulador e
fiscalizador (FONTOURA, 2010).
Finalizada esta etapa, diversos pontos listados no Livro Púrpura e previstos
nas normas da ABNT poderão ser exigidos de forma explicita pelas autoridades
reguladoras de cada tipo de produto.

2.3.2

Aplicação e escopo do GHS
O GHS se aplica na classificação e rotulagem de produtos químicos, que são

a base da pirâmide da gestão segura de produtos químicos, conforme ilustrado na
Figura 8 abaixo.

4

Conforme CRQ-IV (2009), isoladamente, as normas editadas pela ABNT não possuem
força de lei, contudo, passam a ter essa característica quando são referenciadas em
dispositivos legais.
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Figura 8. Pirâmide de uso seguro de produtos químicos.
Fonte: ABIQUIM (2005).

O GHS não possui um sistema formal de gerenciamento de riscos, como
outros sistemas5 que objetivam minimizar a exposição nos locais de trabalho, mas
foi desenhado para promover o uso seguro de produtos químicos a todos os
públicos alvos (trabalhadores, consumidores, transportadores e profissionais
responsáveis pelo atendimento a emergências).
O GHS se aplica a todos os produtos químicos perigosos, sendo eles:
substâncias químicas, soluções diluídas, preparados, misturas ou quaisquer outros
termos usados nos sistemas existentes. Porém, de forma intencional, devido à
existência de regulamentação específica, não estão cobertos pelo GHS para o fim a
que se destinam os medicamentos, cosméticos, aditivos para alimentos e resíduos
de defensivos agrícolas em alimentos, exceto nos locais de trabalho e no transporte,
onde os trabalhadores possam ser expostos aos perigos destes produtos.

5

Como exemplo de outros sistemas, temos: 29 CFR 1910.1200 – Programa Americano;
WHMIS (Workplace hazardous materials information system – Sistema de informação de
materiais perigosos no local de trabalho) – Programa Canadense.
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A classificação pelo GHS é baseada em critérios, não sendo utilizadas listas.
As listas atualmente existentes, como por exemplo da IARC 6, podem ser usadas em
conjunto com o GHS para se obter harmonização.
Dados experimentais gerados por sistemas de classificação de produtos
existentes serão aceitos no processo de reclassificação de acordo com as premissas
do GHS, eliminando gastos e o uso de animais para novos testes.

2.3.3

Critérios para classificação
Abaixo seguem os critérios para classificação de perigo de um produto

químico, conforme GHS7:
• Misturas: quando disponível a classificação deve se basear nos ensaios
disponíveis para mistura, na ausência destes pode-se utilizar dados
ensaiados para misturas similares ou dados dos ingredientes ativos da
mistura;
• Métodos de ensaio e confiabilidade dos dados obtidos: devem ser utilizados
métodos de ensaio conduzidos de acordo com as Boas Práticas de
Laboratório - BPL, reconhecidos internacionalmente e validados;
• Produtos químicos previamente classificados: serão aceitos os dados e
classificações

de

outros

sistemas,

desde

que

reconhecidos

internacionalmente;
• Substâncias puras ou misturas apresentando problemas especiais: uma
substância pura ou mistura não precisa ser classificada quando se pode
demonstrar, por dados experimentais conclusivos, obtidos com ensaios
aceitos internacionalmente que a mistura não é biologicamente disponível
(ex. polímeros e metais);

6

Agência Internacional de pesquisa sobre Câncer (IARC - International Agency for Research
on Cancer) faz parte da Organização Mundial da Saúde. A missão da IARC é coordenar e
conduzir pesquisas sobre as causas de câncer em seres humano. A Agência está envolvida
na investigação epidemiológica e laboratorial e divulgação de informação científica através
de publicações, reuniões, cursos e bolsas de estudo.
7
Para informações detalhadas dos critérios para classificação de perigo de um produto
químico, conforme GHS, consultar a ABNT NBR 14725-2:2009 ou 3º edição do Livro
Púrpura.
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• Utilização de animais: quando possível e apropriado, adotar metodologias
que não utilizem animais vivos. Para esse fim, algumas categorias de
perigo (irritação e corrosão a pele e olhos) apresentam esquemas para
classificação que iniciam com observações/ medições sem o uso de
animais;
• Julgamento por especialistas: necessária aplicação de conhecimentos de
várias áreas para obter a classificação de misturas por meio de
informações existentes visando à proteção à saúde humana e ao meio
ambiente;
• Evidências em seres humanos: dados epidemiológicos confiáveis e
experimentais (dados ocupacionais e banco de dados de acidentes) devem
ser levados em consideração;
• Peso

das

evidências:

confiabilidade

e

consistência

dos

dados

(confiabilidade das fontes de dados);
• Valores de corte/ limites de concentração: ao classificar uma mistura por
meio dos perigos de seus ingredientes, devem ser utilizados valores de
corte/ limite de concentração já estabelecidos no GHS. Caso existam
informações indicando que os perigos estejam abaixo do valor de
concentração/ corte ou ao contrário o não uso do valor de corte/
concentração do GHS deve ser justificado;
• Efeitos sinérgicos ou antagônicos: levar em consideração informações
sobre o potencial sinérgico ou antagônico entre ingredientes da mesma
mistura, podendo aumentar ou reduzir a classificação final da mistura;
• Determinação das propriedades das substâncias e de suas misturas:
avaliação dos perigos com base na determinação das propriedades que
resultem efeitos à saúde, ao meio ambiente e propriedades físico-químicas;
e
• Registros: todos os procedimentos utilizados e registros gerados devem ser
arquivados para eventuais consultas.
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2.3.4

Classificação de perigos
Para classificação de perigos8 são usadas apenas as propriedades

intrinsecamente perigosas das substâncias e misturas, por meio de três passos:
• Identificar os dados relevantes dos perigos de uma substância ou mistura;
• Confirmar os perigos associados à substância ou mistura pela revisão
desses dados;
• Decidir a classificação da substância ou mistura como perigosa e o grau de
perigo, quando apropriado, pela comparação dos dados com os critérios de
classificação de perigo.
Os perigos levantados pelo GHS são:
• Perigos físicos;
• Perigos à saúde humana; e
• Perigos ao meio ambiente.
Os critérios de perigos físicos do GHS foram baseados nos critérios
existentes utilizados pelas Nações Unidas nas Recomendações para o Transporte
de Produtos Perigosos, portanto, muitos já são mundialmente reconhecidos. No
entanto, algumas mudanças e adições foram necessárias, uma vez que o escopo do
GHS inclui outros públicos-alvo.
Em geral, os critérios do GHS para perigos físicos são quantitativos ou semiquantitativos, com múltiplos níveis de perigo dentro de uma classe.
Sendo que para os estados físicos foram definidos da seguinte forma:
• Gás é uma substância ou mistura que, a 50°C, tem uma pressão de vapor
maior do que 300 kPa; ou é completamente gasoso a 20°C sob uma
pressão padrão de 101,3 kPa;

8

Para informações detalhadas da classificação de perigo de um produto químico, conforme
GHS, consultar a ABNT NBR 14725-2:2009 ou 3º edição do Livro Púrpura.
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• Líquido é uma substância ou mistura que não é um gás e tem um ponto de
fusão ou ponto inicial de fusão de 20°C ou menos a uma pressão padrão de
101,3 kPa; e
• Sólido é uma substância ou mistura que não se encaixa nas definições de
líquido e de gás.
Os perigos físicos9 foram divididos, conforme quadro 2.

Quadro 2. Perigos físicos.
Fonte: Elaborado pelo autor

Os critérios do GHS para perigos ao meio ambiente e à saúde foram
baseados em uma abordagem harmonizada dos sistemas de classificação
existentes.
Os perigos à saúde10 foram divididos, conforme quadro 3.

9

Para informações detalhadas da classificação dos perigosos físicos, conforme GHS,
consultar a ABNT NBR 14725-2:2009 ou 3º edição do Livro Púrpura.
10
Para informações detalhadas da classificação dos perigosos à saúde, conforme GHS,
consultar a ABNT NBR 14725-2:2009 ou 3º edição do Livro Púrpura.
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Quadro 3. Perigos à saúde.
Fonte: Elaborado pelo autor

Os perigos ao meio ambiente11 foram divididos conforme quadro 4.

Quadro 4. Perigos ao meio ambiente.
Fonte: Elaborado pelo autor

2.3.5

Comunicação de perigos
Após classificar o produto químico os perigos relacionados precisam ser

comunicados. O GHS utiliza como ferramentas de comunicação de perigos rótulos e
SDS's.

11

Para informações detalhadas da classificação dos perigosos ao meio ambiente, conforme
GHS, consultar a 3º edição do Livro Púrpura, pois a NBR 14725-2:2009 não contempla o
perigo a camada de ozônio.
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O GHS estabelece um sistema harmonizado de comunicação de perigos,
incluindo rótulos, fichas de dados de segurança e símbolos facilmente identificáveis,
baseado no sistema de classificação.
Alguns elementos dos rótulos do GHS foram normalizados e estão
diretamente relacionados aos parâmetros e nível de perigo. Outros elementos dos
rótulos são harmonizados com definições e/ou princípios comuns.
Os elementos de rótulos do GHS são:
• Símbolos (pictogramas de perigos): Transmitem informações sobre os
perigos físicos, ambientais e à saúde, designados para uma classe e
categoria de perigo do GHS, conforme pode ser visto na figura 9. Para
transportes, os pictogramas tem o fundo, símbolos e cores atualmente
usados nas Recomendações para Transporte de Produtos Perigosos da
ONU.

Figura 9. Símbolos de perigo.
Fonte: ABNT NBR 14725-3 (2009).
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• Palavras de advertência: "Perigo" ou "Aviso" são usadas para enfatizar os
riscos e indicar o nível relativo de severidade do risco, designado para uma
classe e categoria de perigo do GHS. As palavras de advertência são
normatizadas e designadas para categorias de perigo de cada item.
Algumas categorias de perigo de níveis mais baixos não usam palavras de
advertência. Apenas uma palavra de advertência correspondente à classe
do perigo mais severo deve ser usada em um rótulo;
• Frase de perigo: Frases normalizadas e designadas para descrição dos
perigos de acordo com as determinações da classificação de perigo 12.
• Frases precaução13: Medidas para minimizar ou prevenir efeitos adversos;
• Identificação do produto (relação de ingredientes): Nome ou número
utilizado para um produto;
• Identificação do fornecedor: Nome, endereço e telefone devem ser
fornecidos no rótulo;
• Composição química: O rótulo deve conter os nomes de todos os
ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo; e
• Outras informações: informações não harmonizadas.
A figura 10 traz um exemplo do rótulo de uma substância química perigosa
conforme GHS.

Figura 10. Modelo de rótulo de acordo com o GHS.
Fonte: Merck, (2010).

12

Os pictogramas de perigos e palavras de advertência adotadas pelo GHS estão disponíveis no
Apêndice A.
13

Para obter as frases de precaução, conforme GHS, consultar a ABNT NBR 14725-3:2009
ou 3º edição do Livro Púrpura.
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A Ficha de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ) 14,
conforme NBR 14725-4:2009, deve prover informação facilmente compreensível
sobre a substância química ou mistura, de forma a facilitar a gestão da segurança
química no local de trabalho.
A norma é dividida em 16 seções, conforme, quadro 1, sendo similares às
exigências de outras normas internacionais e regionais15.
2.4

OUTROS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DE PERIGOS
Conforme experiência profissional do autor os sistemas de comunicação de

perigos químicos mais comumente adotados pelas empresas farmacêuticas no
Brasil são, conforme ordem de importância:
• Classificação da ONU para transporte terrestre; e
• Sistema da NFPA16.

2.4.1

Classificação da ONU para produtos perigosos
O transporte de cargas perigosas no Brasil segue critérios de classificação da

ONU (Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações
Unidas, 11ª Edição com atualizações da 12ª Edição), publicados na Resolução nº
420/04 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que se baseia no
14

Na 3ª emissão do Livro Púrpura, de julho de 2009, a FISPQ é denominada de SDS Safety data sheet (folha de informação de segurança) e aparece no anexo 4 - Orientações
sobre a elaboração das fichas de segurança (Annex-4 - Guidance on the preparation of
safety data sheets)
15
Outras normas internacionais:
• ISO 11014, de 23/02/2009, Safety data sheet for chemical product (fichas de segurança
para produtos químicos), elaborada pela ISO (International Organization for
Standardization), a norma define seções, conteúdo e formato geral das SDS (safety
data sheet) fichas de segurança; e
• 29 CFR 1910.12.00, de 1983, a MSDS - Material Safety Data Sheet (ficha de
segurança), elaborado pela OSHA - Segurança Ocupacional e Administração de Saúde
– Departamento do trabalho dos Estados Unidos (Occupacional Safety e Heath
Administration – United States Departamental of Labor), a regulamentação define
seções, conteúdo e formato geral das MSDS, difere-se da ISO 11014 e da NBR 147254 apenas pela disposição de algumas informações.
16
Nationan Fire Protection Association (associação nacional americana para proteção contra
incêndios).
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tipo de risco que estes produtos apresentam. Apesar de esta resolução ser voltada
para o transporte, muitos empregadores utilizam esse sistema para comunicar à
seus funcionários e consumidores os perigos inerentes do produtos químicos.

2.4.1.1 Classificação de perigos
A classificação17 de um produto considerado perigoso é feita pelo fabricante
ou transportador, tomando como base as características físico-químicas do produto
alocando-o numa das classes ou subclasses descritas abaixo.
Classe 1- Explosivos:
• Subclasse 1.1: Substâncias e artigos com risco de explosão em massa;
• Subclasse 1.2: Substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco
de explosão em massa;
• Subclasse 1.3: Substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno
risco de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão
em massa;
• Subclasse 1.4: Substâncias e artigos que não apresentam risco
significativo;
• Subclasse 1.5: Substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em
massa; e
• Subclasse 1.6: Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão
em massa.
Classe 2 - Gases:
• Subclasse 2.1 - Gases inflamáveis;
• Subclasse 2.2 - Gases não-inflamáveis, não-tóxicos; e
• Subclasse 2.3 - Gases tóxicos.
Classe 3: Líquidos inflamáveis

17

Para informações detalhadas da classificação de perigo de um produto químico, conforme
Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas, consultar a
Resolução Nº 420/04 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
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Classe 4: Sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea,
substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis:
• Subclasse 4.1- Sólidos inflamáveis;
• Subclasse 4.2 - Substâncias sujeitas à combustão espontânea; e
• Subclasse 4.3 - Substâncias que, em contato com água, emitem gases
inflamáveis.
Classe 5: Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos:
• Subclasse 5.1 - Substâncias oxidantes; e
• Subclasse 5.2 - Peróxidos orgânicos.
Classe 6: Substâncias tóxicas e substâncias infectantes:
• Subclasse 6.1 - Substâncias tóxicas; e
• Subclasse 6.2 - Substâncias infectantes.
Classe 7: Material radioativo.
Classe 8: Substâncias corrosivas.
Classe 9 – Substâncias e artigos perigosos diversos.

2.4.1.2 Comunicação de perigos
Após classificar o produto químico os perigos relacionados são comunicados
através da rotulagem de todos os volumes, conforme Figuras 11 e 12 e NBR
7500:200918.

18

Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de
produtos.
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Modelo do rótulo de risco

Marcação do volume

*

*

**

**

****

*
Símbolo de identificação do risco
**
Texto indicativo da natureza do risco
***** Número de classe ou subclasse

* Nome apropriado para embarque
**
ONU mais o número correspondente

Figura 11. Rótulo de risco e marcação do volume.
Fonte: ABNT 7500 (2009).

Figura 12. Modelo de rótulo de risco.
Fonte: Elaborado pelo autor.

2.4.2

Sistema da NFPA19
A NFPA é uma organização privada sem fins lucrativos, é considerada nos

Estados Unidos a principal fonte oficial de informações técnicas, dados e orientação
sobre a proteção contra incêndios.
O principal objetivo da NFPA é reduzir a carga mundial de incêndios e outros
riscos, através da elaboração de procedimentos e a realização de treinamentos.
Um dos mais importantes e conhecidos códigos elaborados pela NFPA é o
NFPA 704 Hazard Identification Ratings System for Health, Flammability, and
Instability (Sistema de identificação e avaliação de perigos de inflamabilidade,
instabilidade e para saúde) também conhecido com "hazard diamond" (diamante de
19

Nationan Fire Protection Association (associação nacional americana para proteção contra
incêndios). endereço eletrônico: http://www.nfpa.org/.
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perigo) ou diamante de Hommel. Apesar de esse sistema ter sido desenvolvido para
auxiliar os profissionais no atendimento a emergência, principalmente envolvendo
incêndios é amplamente utilizado pelas indústrias para informar seus funcionários
sobre os perigos inerentes de cada substância química.

2.4.2.1 Classificação de perigos
A classificação20 de um produto considerado perigoso é feita tomando como
base as características físico-químicas do produto alocando-o numa das classes
descritas abaixo. A avaliação de risco necessária para determinar a correta
avaliações para um produto deve ser realizada por pessoas tecnicamente
competentes e experientes na interpretação dos critérios de risco estabelecidos na
norma.
(1) Saúde
(2) Inflamabilidade
(3) Instabilidade
O sistema indica o grau de severidade de acordo com uma classificação
numérica que varia de quatro, indicando perigo grave, a zero, indicando um risco
mínimo.
A informação deve ser apresentada por um arranjo espacial da classificação
numérica, com a classificação de severidade. Os dados devem obedecer a seguinte
ordem no diamante:
A avaliação relativa a saúde deve ser disposta na posição nove horas, a
avaliação de inflamabilidade sempre na posição de doze horas, e a avaliação de
instabilidade sempre na posição das três horas.

20

Para informações detalhadas da classificação de perigo de um produto químico neste
sistema, consultar o NFPA 704 Standard System for the Identification of the Hazards of
Materials for Emergency Response, 2007.
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Cada avaliação deve ser colocada em um dos losangos, cada um dos quais é
atribuída uma cor da seguinte forma:
(1) Azul para perigo á saúde
(2) Vermelho para o perigo de inflamabilidade
(3) Amarelo para o perigo de instabilidade
Os riscos específicos dos materiais que agem violentamente com a água ou
tem propriedades oxidantes e por suas características podem causar problemas no
atendimento a emergência devem ser alocados no quarto losango, na posição de
seis horas, conforme definido abaixo:
• Materiais que reagem violentamente ou de forma explosiva com a água
(avaliação da reatividade de água 2 ou 3 devem ser identificados pelo letra
"W", com uma linha horizontal que passa pelo centro (W);
• Materiais que possuem propriedades oxidantes devem ser identificados
com as letras "OX";
• Para os produtos que exigem tanto perigos "especiais" símbolos (W e OX),
o W será exibido dentro do quarto losango, e a OX será exibido abaixo; e
• Para os gases asfixiantes simples é permitido identificar com as letras "SA",
sendo limitado para os seguintes gases: nitrogênio, hélio, neônio, argônio,
criptônio e xenônio.

2.4.2.2 Comunicação de perigos
Após classificar o produto químico, os perigos relacionados são comunicados
através da rotulagem com o diamante Hommel, conforme Figuras 13.
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Figura 13. Diamante de Hommel.
Fonte: NFPA (2010).

2.5

PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO DE PERIGOS QUÍMICOS
Existem vários Programas de Comunicação de Perigoso implementados no

mundo, foram escolhidos os dois mais conhecidos para serem estudados neste
trabalho.

2.5.1

Sistema Americano
O Sistema de Comunicação de Perigos Químicos Americano possui uma

base sólida e continua em vigor sendo utilizado também por outros países.

2.5.1.1 Histórico e contextualização
Em 1983 a OSHA impulsiona o movimento "Direito de saber"21 com a
promulgação da Norma de Comunicações de Condições Perigosas (29 CFR
1910.1200), que exige entre outras coisas, a rotulagem dos contêineres de
substâncias químicas perigosas e elaboração da MSDS (Material Safety Data
Sheets) pelos fabricantes e importadores, além de atribuir responsabilidade a
indústria que manipula esta substância, de manter programas de comunicação de
condições perigosas (ASFAHL, 2005).

21

Movimento que reconheceu a incapacidade do empregador de eliminar completamente
condições inseguras no ambiente de trabalho e transferiu uma parcela dessa
responsabilidade para o trabalhador.
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Conforme 29 CFR 1910.12.00 (1983), todos os fabricantes de produtos
químicos e os importadores devem avaliar os riscos dos produtos químicos que
produzem e importam e passar essa informação aos compradores através de rótulos
e das MSDS's. As entidades patronais cujos trabalhadores podem estar expostos a
produtos químicos perigosos devem implementar um programa escrito de
comunicação de perigos. Esta norma também exige que o empregador mantenha
uma lista de todos os produtos químicos perigosos utilizados no local de trabalho, e
que as MSDS's destes produtos químicos devem ser mantidas atualizadas e devem
estar disponíveis e acessíveis aos funcionários em seu local de trabalho.
A Norma abrange todas as substâncias químicas que ofereçam riscos físicos,
tais como: incêndio e explosão e riscos à saúde. Essa norma não define uma lista de
substâncias perigosas.
Conforme a norma, todos os recipientes de produto químico perigoso deve
ser rotulada pelo fabricante ou pelo distribuidor antes de ser enviado aos usuários.
Não há nenhum formato padrão para os rótulos, mas cada etiqueta deve conter, no
mínimo:
• A identidade dos produtos químicos perigosos (pelo nome comum ou
químico); e
• O nome e endereço do fabricante, do distribuidor, ou o responsável.

2.5.1.2 Requisitos do Programa de Comunicação de Perigos Americano
Segue os requisitos do Programa de Comunicação de riscos, conforme 29
CFR 1910.12.00 (1983):
• Detalhamento de todas as operações que envolvam os materiais perigosos;
• Localização e forma de acesso ao programa escrito de comunicação de
perigo;
• Lista de todos os produtos químicos perigosos utilizados;
• Disponibilidade no local de trabalho de todas as MSDS's atualizadas;
• Definição dos métodos para detectar a presença de produtos químicos
perigosos mesmo em tubulações tanques ou fracionados;
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• Métodos de reposição de rótulos estragados durante o manuseio,
armazenagem ou transporte;
• Medidas de proteção, incluindo as práticas de trabalho, ventilação, equipamentos de proteção individual e os procedimentos de emergência;
• Como ler e entender os rótulos e MSDS;
• Definição dos perigos de tarefas não rotineiras, tais como a limpeza de
tanques ou outros recipientes, ou quebrar em linhas que contêm
substâncias químicas;
• Escopo dos treinamentos e levantamentos dos funcionários a serem
treinados. Os empregadores devem realizar o treinamento em uma
linguagem compreensível para os trabalhadores e devem realizar
treinamento no momento da atribuição inicial e sempre que um novo perigo
for introduzido em sua área de trabalho22;
• As MSDS devem incluir: Identidade do produto e os ingredientes por
denominação química ou comum; Características físicas e químicas; Riscos
físicos, tais como incêndio e explosão; Perigos para a saúde, incluindo
sintomas; Principais vias de entrada dos produtos químicos no corpo;
Limites de exposição Legal (OSHA e outros limites recomendados); Se o
produto químico pode causar câncer; Precauções para manuseio seguro e
uso;

As

medidas

de

controle,

incluindo

sistemas

de

ventilação,

equipamentos de proteção individual, etc.; Procedimentos de emergência e
primeiros socorros; A data de emissão da MSDS; Nome, endereço e
número de telefone do fabricante; Se o produto químico é listado como um
material perigoso pela EPA;
• Procedimentos de emergência.
Outros estados americanos promulgaram leis sobre o uso de produtos
químicos na indústria. Uma legislação que merece destaque é a do estado de
Oregon, Lei 453, 307-372 SRO que recolhe informações sobre as substâncias

22

O objetivo disso é que os trabalhadores possam compreender os perigos que enfrentam e
para que eles estejam cientes das medidas de proteção que devem adotar. Quando o
inspetor da OSHA realiza uma inspeção, o mesmo avalia a eficácia da formação, verificando
os registros dos treinamentos e entrevistando os funcionários sobre os perigos a que estão
expostos e as medidas preventivas que devem adotar.
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perigosas e torna disponível para equipes de emergência e ao público em geral.
Entre as informações que as empresas devem relatar estão:
• Os estoques de quantidades e os tipos de substâncias perigosas
armazenadas em suas instalações;
• Inventários anuais de produtos químicos tóxicos liberados durante a
operação normal; e
• Notificação de emergência de lançamentos acidentais de certos produtos
químicos listados pela Agência de Proteção Ambiental.

2.5.2

Sistema Canadense
O Sistema de Comunicação de Perigos Químicos Canadense possui uma

base sólida e continua em vigor sendo utilizado também por outros países.

2.5.2.1 Histórico e contextualização
Em 31 de outubro de 1988 entra em vigor no Canadá a WHMIS23 que
estabelece um padrão de comunicação de perigo no país.
A necessidade de criar um sistema padronizado que pudesse controlar os
produtos perigosos no local de trabalho já havia sido identificada e existiam leis
provinciais e territoriais de saúde ocupacional e segurança no trabalho (SST), mas
era necessário estabelecer uma legislação federal que definisse um padrão nacional
de informação, especialmente para materiais importados (MINISTRY OF LABOUR,
2008).
Em 1982, a Associação Canadense de Administradores da Legislação
Laboral aceitou o relatório de uma força-tarefa federal/provincial, que estudou a
viabilidade de rotulagem das substâncias perigosas no local de trabalho. O projeto
23

WHMIS - Workplace Hazardous Materials Information System (Sistema de informação de
materiais perigosos no local de trabalho). O regulamento WHMIS, 644/88 Regulamento
Ontário (atualmente Regulamento 860 RRO de 1990) entrou em vigor em 31 de outubro,
1988. Este regulamento estabelece o modelo do sistema canadense de rotulagem, fichas de
segurança e treinamento dos trabalhadores. Todas as províncias e territórios do Canadá
devem seguir este modelo, a fim de assegurar a consistência em todo o país.
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WHMIS foi elaborado pelo Partido Trabalhista do Canadá através de um Comitê
tripartite com representantes dos trabalhadores organizados, da indústria e do
governo federal. O projeto envolveu a consulta tripartite sem precedentes sobre
complexas questões técnicas e sociais.
Embora o processo tenha consumido recursos e esforços significativos, ele
também produziu resultados inéditos e valiosos para a saúde e segurança
ocupacional no país. Os participantes concordaram que o tempo foi bem gasto, pois
o projeto final foi aceito pelo governo, indústria e trabalhadores e passou a ser
adotado por empresas em outros países.

2.5.2.2 Requisitos do Programa de Comunicação de Perigos Canadense
Um produto é controlado pelo sistema se ele se enquadrar em uma das seis
classes ou subclasses definidas. Deve se consultar a Parte IV do Regulamento do
WHMIS (seções 32-66) que define detalhadamente os critérios de classificação de
cada classe e com base nas características do produto deve definir se o mesmo é
controlado e em qual classe.
Classe A - Gás comprimido
Classe B - Materiais inflamáveis e combustíveis:
• Divisão 1 – Gases Inflamáveis;
• Divisão 2 – Líquidos Inflamáveis;
• Divisão 3 – Combustíveis líquidos;
• Divisão 4 – Sólidos Inflamáveis; e
• Divisão 5 – Aerossóis inflamáveis.
Classe C - Materiais oxidantes
Classe D - Materiais tóxicos e infecciosos:
• Divisão 1 - Material que causa imediato e sério efeito tóxico:
o

Subdivisão A Material muito tóxico;

o

Subdivisão B Material tóxico;
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• Divisão 2 – Materiais que causam outros efeitos tóxicos;
o

Subdivisão A Material muito tóxico;

o

Subdivisão B Material tóxico; e

• Divisão 3 – Materiais infectantes (perigo biológico).
Classe E - Corrosivos
Classe F - Materiais que reagem perigosamente
Conforme a Lei, todos os recipientes de produto químico perigoso deve ser
rotulado pelo fabricante ou pelo distribuidor antes de ser enviado aos usuários.
Existe um formato padrão para os rótulos24(Figura 14) que deve conter:
• Nome do fabricante;
• Nome do fornecedor;
• Informações para consultar a MSDS do produto;
• Os símbolos de perigo, conforme figura 15;
• Frases de risco padronizadas, como por exemplo:
o

Rapidamente absorvido pela pele;

o

Irritantes dos olhos;

o

Causa queimaduras graves;

o

Explosivo quando seco; e

o

Reage violentamente com água.

• Medidas de precaução, como por exemplo:
o

Utilizar roupa de proteção;

o

Evite contato prolongado com a pele;

o

Armazene longe de calor;

o

Quando em uso, não fumar; e

o

Mantenha o recipiente seco.

• Medidas de primeiros socorros;

24

Para informações detalhadas de rótulo, consultar a WHMIS, 2008.
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Figura 14. Modelo de rótulo.
Fonte: Adaptado pelo autor do MINISTRY OF LABOUR, 2008.

Figura 15. Classes e símbolos de perigo.
Fonte: Adaptado pelo autor do MINISTRY OF LABOUR, 2008.

Além da rotulagem dos produtos classificados como perigosos, a Lei
Canadense do WHMIS determina que:
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• Deve ser fornecida uma MSDS padronizada, com os seguintes campos:
o

Informação do produto;

o

Ingredientes perigosos;

o

Informações físicas;

o

Perigo de fogo ou explosão;

o

Informações de reatividade;

o

Propriedades tóxicas;

o

Medidas de prevenção;

o

Medidas de primeiros socorros; e

o

Informações de contato e data de publicação da MSDS.

• As MSDS devem ser atualizadas sempre que aparecer uma informação
nova, ou no mínimo a cada três anos;
• As MSDS podem ser disponibilizadas eletronicamente, desde que, todos os
funcionários tenham acesso ao computador e seja definido um local para
arquivo em papel, próximo aos locais de manipulação dos produtos perigos;
• Definição dos métodos para detectar a presença de produtos químicos
perigosos mesmo em tubulações tanques ou fracionados;
• Métodos de reposição de rótulos estragados durante o manuseio,
armazenagem ou transporte; e
• Deve ser desenvolvido um programa de treinamento para os funcionários25
e assegurada sua reciclagem anual, ou a qualquer momento caso ocorra
mudanças significativas no processo ou na legislação de produtos
perigosos. Não é exigido que o trabalhador seja treinado para cada produto
perigoso que manipula, mas saiba reconhecer os símbolos, as classes de
perigo e principalmente saiba interpretar e seguir as recomendações de
segurança disponíveis na MSDS ou em qualquer outro procedimento de
segurança da empresa. O programa de treinamento deve conter no mínimo
os itens abaixo:
o

Como deve ser o rotulo de uma embalagem de produto perigoso e qual
é o significado de cada campo;

o
25

O padrão requerido para as MSDS e o significado de cada item;

Apesar de a Lei ser muito abrangente em sua definição (requires that the employer educate "a
worker exposed or likely to be exposed to a controlled product" - necessita de treinamento do
empregador os trabalhadores expostos ou susceptíveis a serem expostos a produto perigoso), o
MINISTRY OF LABOUR, 2008 sugere alguns pontos para definir quem realmente deve ser treinado.
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o

Procedimento para uso, armazenagem, manuseio e disposição segura
de produtos perigosos, incluindo os armazenados em tanques ou em
tubulações;

o

Procedimento a serem seguidos no caso de vazamentos, ou emissões
acidentais; e

o

Procedimento de emergência envolvendo produtos perigosos.

3

ESTUDO DE CASO

3.1

A CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO
Face ao crescente número de substâncias perigosas introduzidas no

ambiente ocupacional e ao também crescente episódios de acidentes e doenças
relacionadas ao manuseio destas substâncias, se identificou a necessidade de
implementar um sis-tema de comunicação de perigos que possa alertar de forma
clara e direta os trabalhadores envolvidos nestas atividades.
Tendo em vista, que atualmente existem vários sistemas de comunicação de
perigos, e por este motivo não há uma uniformidade nas informações transmitidas
aos funcionários o que torna árdua a tarefa das empresas em implementarem um
programa de comunicação de perigosos eficiente.
O presente estudo tem o objetivo de auxiliar as empresas na escolha de um
sistema comunicação de perigos que seja melhor inteligível para seus funcionários,
através de uma análise de informações coletadas de trabalhadores de uma indústria
farmacêutica de grande porte, no que diz respeito aos símbolos e rótulos utilizados
como critérios nos 3 sistemas apresentados no levantamento bibliográfico26, onde se
comparam as vantagens e desvantagens de cada sistema.

26

Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS),
Classificação da ONU para transporte terrestre e Sistema da NFPA .
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3.2

PRESSUPOSTO METODOLÓGICO
A realização deste estudo está estruturada em alguns pressupostos

metodológicos diferenciados, focando todo o trabalho de campo, desde a sua fase
exploratória até a análise dos resultados.
A ênfase deste estudo está na comunicação de perigos em relação aos
produtos químicos perigosos utilizados em uma indústria farmacêutica de grande
porte e a realidade vivida pelos trabalhadores no seu dia-a-dia de trabalho. Para
tanto, reconhece-se que o trabalhador, detém opiniões, saberes que uma visão
tecnicista não é capaz de identificar. Em conseqüência, optou-se por tê-lo não só
como informante desse estudo, mas como condutor do mesmo, pois além de
responder perguntas, os próprios trabalhadores são oportunamente convidados a
expressarem seus anseios e necessidades.
Uma abordagem espontânea e o uso de uma linguagem acessível foi uma
importante medida levada em consideração permitindo que os aspectos subjetivos
do estudo como experiência e percepção de perigo fossem analisados. Para garantir
este pressuposto, foi aplicado um questionário mantendo-se o anonimato dos
participantes. De maneira mais relaxada, o trabalhador apresentava valiosas
respostas, provavelmente por não ter a inconsciente culpa do certo ou errado, pois o
foco não era diretamente nele, embora seja reconhecido que as respostas são
baseadas em suas vivências e que ele está inserido no grupo citado.
3.3

ÁREA DE ESTUDO
Para realização desse estudo de caso, o nome da empresa será preservado

por motivos de sigilo industrial, e a denominaremos apenas de "Empresa
farmacêutica de grande porte", todos os documentos, utilizados no estudo, que
constem o nome da empresa ou de seus colaboradores27, aparecerá encoberto por
um quadro com a frase ―Informação sigilosa‖.

27

Estamos definindo como colaboradores todos os funcionários, estagiários e terceiros
contratados pela empresa.
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3.3.1

Descrição da empresa
Empresa multinacional de grande porte do ramo farmacêutico com

faturamento anual de R$ 395 milhões, sediada em São Paulo, capital, na região sul.

3.3.2

História da empresa
As atividades iniciaram se em 1938 com a produção de produtos

farmacêuticos (insulina, injetáveis, líquidos orais e cremes). Após a Segunda Guerra
Mundial, começou a produção de antibióticos (penicilina e tetraciclina). Na década
de 70 foram incluídas as vitaminas, medicamentos para problemas cardíacos, dor de
cabeça e Pós Nutricionais. Antibióticos e vitaminas do complexo B injetáveis foram
produzidos a partir de 1990. Os medicamentos de Oncologia foram trazidos de
outras instalações e re-embalados na empresa a partir de 1970. A produção de
Cefalosporina iniciou-se em 1995.

3.3.3

Layout da empresa
O terreno de forma irregular ocupa uma área total de aproximadamente

54.646 m2, dos quais 38.987 m2 são ocupados por edifícios. As demais áreas da
empresa são dedicados às estradas de acesso de veículos (concreto pavimentada),
passarelas de pedestres (concreto pavimentadas) e áreas de estacionamento (tijolo
e concreto pavimentada), que representam cerca de 10% da área total da empresa.
Menos de 5% da área total da empresa é dedicada ao paisagismo (áreas verdes).

3.3.4

Operações atuais da empresa
A instalação emprega atualmente cerca de 340 funcionários em atividades

administrativas, 150 funcionários em atividades operacionais e 100 terceiros
contratados em atividades operacionais. A empresa opera em um turno (7 horas até
18 horas), cinco dias por semana.
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A empresa atualmente fabrica cremes e pomadas, sólidos orais, líquidos
(gotas, xaropes e suspensões orais) e Cefalosporinas. A empresa não fabrica
insumos farmacêuticos ativos (API).
As áreas de produção incluem as seguintes atividades:
• Sólidos Orais: O processo inclui o recebimento de matérias-primas,
pesagem, granulação, secagem, mistura de comprimidos, embalagem e
armazenamento;
• Líquidos, Cremes e Pomadas: O processo inclui o recebimento de
matérias-primas,

pesagem,

mistura

enchimento,

embalagem

e

armazenamento; e
• Cefalosporina: O processo inclui o recebimento de matérias-primas,
pesagem, a manipulação, a mistura, enchimento, encapsulamento,
embalagem, expedição e armazenamento.
Além das atividades acima, a empresa conta com as seguintes áreas de
apoio a produção:
• Garantia, Controle de Qualidade e Desenvolvimento de Produto é
responsável pela amostragem, inspeção, análise e liberação de todos os
insumos utilizados e produtos acabados. Também é responsável pela
verificação do cumprimento de todos os programas que asseguram a
qualidade dos produtos fabricados, como a validação de processos e
equipamentos, programa de estabilidade, auditorias internas, investigação
de reclamações de clientes, cumprimento de leis e regulamentos locais,
treinamento de boas práticas de fabricação, implementação de ações
corretivas e preventivas e o estabelecimento dos processos de produção a
serem utilizados, pela definição do acondicionamento mais apropriado ao
produto e pela prestação de assessoria técnica às áreas de fabricação e
aos terceiros contratados. Fazem parte desta área a seguintes seções:
Laboratório Químico, Laboratório Microbiológico, Laboratório de Controle
de Processo, Laboratório de Desenvolvimento de Produtos, Validação e
Documentação Técnica;
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• Engenharia é responsável por proporcionar as utilidades básicas para as
áreas de produção e controle, os serviços de manutenção preventiva e
corretiva, pela revisão de processos industriais, elaboração de projetos
para novas instalações ou reformas e também preparar e implementar o
programa de calibração e aferição de todos os instrumentos da empresa.
Fazem parte desta área as seguintes seções: Utilidades, Oficina Mecânica,
Oficina Elétrica e de instrumentação, Civil e Projetos;
• Materiais é responsável pela aquisição de todos os insumos utilizados pela
empresa, pelo planejamento da produção, pelo serviço de atendimento a
vendas, pela administração do inventário e dos estoques, bem como em
expedir e exportar os produtos comercializados. Fazem parte desta área as
seguintes seções: Almoxarifado, Expedição, Compras, Planejamento de
produção e Importação e exportação;
• Segurança Corporativa é responsável pela supervisão das empresas que
prestam serviços de Segurança Patrimonial, pela observância quanto às
fraudes

e

falsificações

dos

medicamentos

da

companhia,

pelo

desenvolvimento de procedimentos visando a proteção dos bens: da
companhia e dos funcionários, e também em providenciar e supervisionar
escoltas para transporte de produtos, gerenciar o controle de acesso a
empresa e em caso de grandes acidentes tomar as primeiras medidas; e
• Meio ambiente, saúde e segurança é responsável pela implantação e
cumprimento dos procedimentos de proteção da segurança, da saúde dos
funcionários e do meio ambiente, também é responsável pela elaboração
dos relatórios periódicos enviados aos órgãos de controle ambiental e das
Polícias Civil e Federal e Exército Brasileiro. Fazem parte desta área as
seguintes seções: Limpadora, Meio Ambiente, Segurança, Medicina
Ocupacional, e Setor de Recebimento e Disposição de Resíduos (SRDR).

3.3.5

Detalhamento das atividades que manipulam produtos químicos
Com objetivo de identificar o público alvo do estudo, foi realizado um

levantamento de quais áreas manipulam substâncias químicas perigosas e para
quais atividades, o quadro 5 traz um resumo das informações coletadas.
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Áreas / seções

Cefalosporina

Descrição das atividades envolvendo substâncias
quím icas perigosas

% do total de
substâncias quím icas
m anipuladas pela
em presa

Fabricação de cefalosporínicos e lavagem de
equipamentos.

Laboratório de
Análises de controle em processo (pH, espessura,
Controle de Processo temperatura, dureza, etc..)
Laboratório
Análises microbiológicas
Microbiológico
Almoxarifado

Civil

Expedição
Laboratório de
Desenvolvimento de
Produtos
Laboratório Químico

Limpadora

Líquidos, cremes e
pomadas
Oficina Elétrica e
instrumentação
Oficina Mecânica

Armazenamento

2,0% Ativos farmacêuticos e
detergentes.
0,5% Ácido e base.
8,0% Reagentes químicos
(solventes, ácidos, bases e
detergentes)
1,0% Ativos farmacêuticos,
detergentes, base e ácidos

Pintura

1,0% Tintas e solventes

Expedição de produtos perigosos

0,3% Produtos farmacêuticos
perigosos
0,1% Ativos farmacêuticos,
detergentes, base e ácidos

Desenvolvimento de novos processos

Análises químicas

Remoção de cera dos pisos

80,0% Reagentes químicos
(solventes, ácidos, bases e
detergentes)
0,1% Removedores

Perfil dos colaboradores
envolvidos nestas
atividades

Operadores farmacêuticos
(ensino médio ou superior na
área de farmácia ou química)
Farmacêuticos
Analistas (farmacêuticos,
químicos e biólogos)
Empilhaderista (ensino médio)
sendo uma parte terceiros
contratados
Pintores, pedreiros e
encanadores sendo todos
terceiros contratados
Empilhaderista (ensino médio)
Farmacêuticos

Analistas (farmacêuticos e
químicos)

Fabricação de medicamentos e lavagem de equipamentos.

2,0% Ativos farmacêuticos,
detergentes, base e ácidos

Utilização de óleo diesel em geradores e solventes para
limpeza de peças
Utilização de solventes para limpeza de peças

0,2% Solventes, ácido, base e
combustível.
0,1% Solventes

Ajudantes gerais, faxineiros,
auxiliares de laboratório e
prensistas (ensino fundamental
ou médio) sendo todos terceiros
contratados
Operadores farmacêuticos
(ensino médio ou superior na
área de farmácia ou química)
Técnicos em elétrica ou
instrumentação
Técnicos em mecânica

0,1% Combustíveis

Técnicos de segurança

1,0% Resíduos de ativo
farmacêutico, solventes,
bases e ácidos.
2,0% Ativos farmacêuticos e
detergentes

Técnico em meio ambiente

Segurança

Utilização de óleo diesel em geradores de emergência e
atividades de controle de vazamentos de produtos
químicos perigosos.
Setor de Recebimento Armazenamento e despacho de resíduos de produtos
e Disposição de
químicos perigosos.
Resíduos (SRDR).
Sólidos Orais
Fabricação de medicamentos e lavagem de equipamentos.

Utilidades

Tipo de substâncias
perigosas m anipuladas

Utilização de ácido e base para tratamento de água e
efluentes.

1,5% Ácido e base.

Totais

100%

Operadores farmacêuticos
(ensino médio ou superior na
área de farmácia ou química)
Caldeireiro, refrigerista, técnico
em química sendo uma parte
terceiros contratados

Quadro 5. Descrição das atividades envolvendo substâncias químicas perigosas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4

PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
Como ponto de partida para elaboração do questionário final, foi elaborado

um questionário inicial que trazia um modelo de rótulo de risco, de acordo com cada
um dos sistemas comparados (GHS, NFPA e ONU) e foram feitas perguntas diretas
aos entrevistados. Todos os 13 participantes eram colaboradores que estavam
participando de um treinamento de atendimento a emergências químicas e faziam
parte da brigada de emergência da empresa.

A Figura 16 traz o modelo do

questionário aplicado e o Apêndice B um exemplo do questionário preenchido.

66

Figura 16. Questionário inicial.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Continuação

Figura 16. Questionário inicial.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados demonstraram (gráfico 1) que os participantes tiveram mais
facilidade em interpretar o rótulo conforme o sistema de Classificação da ONU para
transporte de produtos perigosos, provavelmente por estarem familiarizados com
este sistema, pois era o sistema adotado pela empresa atualmente para
comunicação do perigo químico. Apesar do maior número de acertos no item 2 a
maioria dos participantes acharam o Sistema GHS mais fácil para identificar o
produto e os seus perigos, principalmente porque adverte sobre os perigos para
quem vai manipular os produtos (gráfico 2).
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Este primeiro levantamento foi de suma importância para o sucesso do
estudo, pois através da analise dos resultados foi possível identificar alguns pontos
de melhoria para a elaboração do questionário final:
• O anonimato é um fator importante, pois o entrevistado fica mais a vontade
em expressar sua opinião;
• As questões devem ser entregue por ordem de respostas de maneira que
não seja possível o entrevistado se basear em uma questão posterior para
responder uma questão inicial;
• É importante incluir dados sobre sexo, escolaridade, área para que seja
possível uma interpretação mais objetiva dos resultados; e
• Necessidade de estruturar de maneira mais objetiva os grupos participantes
do estudo e as questões.

Gráfico 1. Total de respostas certas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 2. Sistema de Comunicação de Perigos escolhido.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a análise qualitativa deste primeiro levantamento, foi possível definir
alguns critérios a serem abordados no questionário final:
• A eficiência dos símbolos utilizados nos rótulos;
• A linguagem adotada nas mensagens;
• E a facilidade de entendimento das informações contidas nos rótulos
(escrita/ símbolo) pelo trabalhador.
Além do material citado acima, foram utilizados como base dois documentos,
de forma a dar maior embasamento nas discussões dos resultados encontrados no
estudo:
• Annex 6 Comprehensibility testing methodology – Purple book 3rd, 2009
(Anexo 6 da 3a edição do Livro Púrpura, 2009 – Metodologia de teste de
compreensão);
• Analysis of the level of comprehension of chemical hazard labels: A case for
Zambia, 2005 (Análise do nível de compreensão dos rótulos de perigo
químico: O caso da Zâmbia, 2006).
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3.4.1

Processo final de elaboração e Aplicação dos questionários
A partir das observações da fase inicial, foi possível elaborar o instrumento

para coleta dos dados do estudo. Optou-se pela elaboração de um questionário
semi-estruturado para recepção de informações, baseado em questões discutidas
na análise dos símbolos e rótulos.
Para determinar o grupo alvo do estudo, bem como a porcentagem de
participantes por grupo foi adaptada a tabela A6.2 do Annex 6 Comprehensibility
testing methodology, Purple book 3rd, 2009 para realidade da empresa alvo do
estudo de caso, conforme quadro 6.
Categoria

Sub-categoria

Gerente / Supervisor

Total de
Total de
Total de
Total de
Total de
Total de
funcionários participantes participantes
participantes participantes participantes
por subrequeridos requeridos pelos requeridos
no Teste
no Teste Final
categoria pelo Modulo 1 módulos 2, 9 e 10 pelos Módulos
Inicial
3,4 e 5
11
3
3
1
4
3

Laboratório, Engenharia e Produção

64

32

32

16

32

32

Prestadores de serviços (limpeza e engenharia)

60

30

30

15

30

25

Grupo Alvo 2

Logística e SRDR

20

5

5

1

5

5

Grupo Alvo 3

Áreas administrativas

4

2

2

1

4

4

Grupo Alvo 4

EHS, brigada de emergência

15

4

4

1

5

6

Grupo Alvo 5

Security

15

4

4

1

5

6

Totais

189

79

36

85

81

Grupo Alvo 1

79

Quadro 6. Total de participantes requeridos por Grupo Alvo.
Fonte: Adaptado pelo autor do UNITED NATIONS ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE (2008).

O grupo alvo 1 foi formado pelo gerentes e supervisores das áreas de
laboratórios, produção, limpadora e engenharia e os colaboradores destas áreas, o
objetivo deste grupo é englobar todos os colaboradores que lidam diretamente com
os produtos perigosos em suas atividades laborais ou os funcionários que
supervisam ou gerenciam estes trabalhadores.
O grupo alvo 2 foi formado pelos funcionários de expedição, almoxarifado e
Setor de Recebimento e Disposição de Resíduos – SRDR, o foco deste grupo é
abranger todos os funcionários que lidam com o transporte destes produtos, seja no
recebimento da mercadoria ou no seu despacho.
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O grupo alvo 3 foi formado por funcionários de áreas administrativas ligados a
compra ou recebimento dos produtos perigosos, é um grupo formado por
colaboradores que tem pouco ou nenhum contato com o produto químico perigoso.
O Grupo alvo 4 foi formado pelos funcionários de segurança e brigada de
emergência que é responsável pelo gerenciamento dos produtos químicos perigosos
e pelo atendimento a possíveis emergências envolvendo estes produtos.
O grupo alvo 5 foi formado pelos colaboradores da área de segurança
corporativa que são responsáveis pelos ativos da empresa.
Para determinar as questões foi adaptada a tabela A6.1 do Annex 6
Comprehensibility testing methodology, Purple book 3rd, 2009 para realidade da
empresa alvo do estudo de caso, conforme quadro 7.
Módulos

Módulo 1
Módulo 2

Objetivos
Determinar quais são as interpretações de
cada grupo alvo para os sistemas de
comunicação de perigos.

Correspondência nos questionários
elaborados
Teste inicial - Dados Básicos

Determinar qual é o papel da experiência
profissional na compreensão das informações,
bem como o papel da a escolaridade e do
sexo.
Compreensão dos pictogramas e símbolos de
perigo de cada sistema.

Teste inicial - Dados Básicos

Módulo 4

Avaliar a compreensão dos níveis de perigo de
cada categoria de acordo com símbolos.

Teste inicial - Questão 2.1 e 3.1

Módulo 5

Avaliar a compreensão dos níveis de perigo de
cada categoria de acordo com símbolos e
frases.

Teste inicial - Questão 2.2, 2.3 e 3.2

Módulo 9

Simulação de um rótulo de um produto, com
Teste inicial - Questão 4
etiqueta de acordo com o GHS, para verificar a
interpretação dos símbolos e medidas de
segurança a serem adotadas para minimizar o
risco e a exposição.
Avaliar o grau de aprendizado após treinamento Teste final
de cada um dos sistemas apresentados.

Módulo 3

Módulo 10

Teste inicial - Questão 1

Quadro 7. Teste de compreensibilidade – Objetivos por módulo.
Fonte: Adaptado pelo autor do UNITED NATIONS ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE (2008).

O teste inicial foi aplicado a 85 colaboradores e o final a 81, conforme quadro
4. A participação de todos foi voluntária e manifestada através do preenchimento do
questionário inicial. Os questionários foram identificados apenas por número, de
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modo a diminuir constrangimentos e garantir maior transparência e credibilidade ao
estudo.
Para reconhecer o processo de comunicação de perigos, o instrumento
divide-se em dois momentos:
a. Primeiro, são abordadas questões gerais referentes à escolaridade e uso de
substâncias químicas.
b. Na segunda parte, são utilizadas símbolos e frases de cada um dos três
sistemas comparados (GHS, NFPA e ONU), e suas interpretações a cerca do
conteúdo mostrado.
A aplicação dos questionários foram feitas em duas etapas, durante 5
sessões de treinamentos com carga horária de 2 horas cada em dezembro de 2010.
Na primeira etapa do treinamento o instrutor apresentava as instruções gerais
para participação do teste e a regras, conforme lista abaixo:
Instruções para participação do teste.
• Sua participação neste teste é voluntária e todos os participantes ganharão
um brinde;
• O único propósito deste teste é meramente estatístico, portanto seu
anonimato será garantido e suas informações pessoais não serão
registradas;
• Após a finalização do teste será feita uma explanação dos objetivos do
estudo estatístico e da definição dos conceitos abordados;
• Um novo teste será realizado após a explanação acima mencionada, para
avaliar a assimilação dos conceitos apresentados; e
• Todos os participantes receberão um certificado pessoal, não arquivado ou
controlado pela empresa.
Regras
• Não será permitido consultar colegas ou qualquer tipo de material auxiliar
como cadernos, livros e equipamentos eletrônicos;
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• Não será permitido o uso de telefones, rádios ou outros dispositivos de
acesso a internet;
• Os dados básicos deverão ser preenchidos com informações verdadeiras e
reais;
• As questões deverão ser respondidas baseadas em sua interpretação, de
acordo com a sua experiência pessoal sobre o tema;
• O teste deve ser respondido na seqüência numérica indicada no formulário,
na ordem apresentada;
• O participante deverá responder uma única questão por vez, sem observar
as questões posteriores, de maneira a não alterar os critérios de avaliação
estatística;
• As questões deverão ser respondidas à caneta e não serão aceitas rasuras
para alteração da resposta de questões anteriores.
Após apresentar as instruções gerais e as regras o instrutor distribuía a
primeira folha do teste e assim sucessivamente até a finalização do teste inicial. A
média de tempo gasto pelas turmas para finalização do teste inicial foi de 30
minutos, sendo que, a turma com os funcionários do laboratório levou menos tempo,
cerca de 20 minutos, e a turma com funcionários da limpadora levou mais tempo,
cerca de 40 minutos. A Figura 17 apresenta o modelo do teste inicial e o Apêndice C
um exemplo de questionário preenchido.
Teste inicial
Instruções para participação do teste.
•
•
•
•
•

Sua participação neste teste é voluntária e todos os participantes ganharão um brinde;
O único propósito deste teste é meramente estatístico, portanto seu anonimato será garantido e suas informações pessoais não serão registradas;
Após a finalização do teste será feita uma explanação dos objetivos do estudo estatístico e da definição dos conceitos abordados;
Um novo teste será realizado após a explanação acima mencionada, para avaliar a assimilação dos conceitos apresentados;
Todos os participantes receberão um certificado pessoal, não arquivado ou controlado pela empresa.

Regras
•
•
•
•
•
•
•

Não será permitido consultar colegas ou qualquer tipo de material auxiliar como cadernos, livros e equipamentos eletrônicos;
Não será permitido o uso de telefones, rádios ou outros dispositivos de acesso a internet;
Os dados básicos deverão ser preenchidos com informações verdadeiras e reais;
As questões deverão ser respondidas baseadas em sua interpretação, de acordo com a sua experiência pessoal sobre o tema;
O teste deve ser respondido na seqüência numérica indicada no formulário, na ordem apresentada;
O participante deverá responder uma única questão por vez, sem observar as questões posteriores, de maneira a não alterar os critérios de avaliação estatística;
As questões deverão ser respondidas à caneta e não serão aceitas rasuras para alteração da resposta de questões anteriores.

Dados básicos - Marque um x na opção mais adequada
Sexo

Feminino

Escolaridade

Masculino

v Sem escolaridade

Ensino fundamental

Ensino Médio / Técnico

Superior

Pós-graduação / Mestrado / Doutorado

Manipula substâncias químicas?
v Sim
Área

v

Cargo

v Gerente / Supervisor

Laboratório, Engenharia e
Produção

v Não Se sim, qual é a freqüência?
v

Logística e SRDR

v Operacional

Figura 17. Teste inicial.
Fonte: Elaborado pelo autor.

v Administrativo

v EHS, brigada de
emergência

v diária
v

Security

v semanal

v mensal

v Áreas administrativas

v esporádica
v Prestadores de Serviços
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Continuação

Continuação Figura 17. Teste inicial.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Continuação

Continuação Figura 17. Teste inicial.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Após finalização do teste inicial foi ministrada um treinamento de uma hora,
conforme Apêndice D, referente os conceitos abordados no teste inicial. Após
finalização do treinamento foi aberto uma sessão de 10 minutos para esclarecer
dúvidas e debater os conceitos, finalizada esta etapa foi iniciado a aplicação do teste
final que seguiu as mesmas instruções e regra da primeira parte. As turmas levaram
em média 20 minutos para finalizar o teste. A Figura 18 apresenta o modelo do teste
final e o Apêndice F um exemplo de questionário preenchido.
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Teste final
Instruções para participação do teste.
•
•
•

Sua participação neste teste é voluntária e todos os participantes ganharão um brinde;
O único propósito deste teste é meramente estatístico, portanto seu anonimato será garantido e suas informações pessoais não serão registradas;
Todos os participantes receberão um certificado pessoal, não arquivado ou controlado pela empresa.

Regras
•
•
•
•
•
•
•

Não será permitido consultar colegas ou qualquer tipo de material auxiliar como cadernos, livros e equipamentos eletrônicos;
Não será permitido o uso de telefones, rádios ou outros dispositivos de acesso a internet;
Os dados básicos deverão ser preenchidos com informações verdadeiras e reais;
As questões deverão ser respondidas baseadas em sua interpretação, de acordo com a sua experiência pessoal sobre o tema;
O teste deve ser respondido na seqüência numérica indicada no formulário, na ordem apresentada;
O participante deverá responder uma única questão por vez, sem observar as questões posteriores, de maneira a não alterar os critérios de avaliação estatística;
As questões deverão ser respondidas à caneta e não serão aceitas rasuras para alteração da resposta de questões anteriores.

Dados básicos - Marque um x na opção mais adequada
Sexo

Feminino

Escolaridade

Masculino

v Sem escolaridade

Ensino fundamental

Ensino Médio / Técnico

Superior

Pós-graduação / Mestrado / Doutorado

Manipula substâncias químicas?
v Sim

Área

v

Cargo

v Gerente / Supervisor

v Não Se sim, qual é a freqüência?

Laboratório, Engenharia e
Produção

v

Logística e SRDR

v Operacional

v EHS, brigada de
emergência

v diária

v

Security

v semanal

v mensal

v Áreas administrativas

v esporádica

v Prestadores de Serviços

v Administrativo

1 - Explique qual a sua interpretação para o significado do símbolo apresentado nas figuras abaixo.

2 - Assinale com um X, em cada uma das questões abaixo, o símbolo que, de acordo com sua interpretação, está associado a uma categoria de perigo maior.

2.1
a) v

b) v

2.2
a) v

b)

v

PERIGO

CUIDADO

3 - Com base nas figuras abaixo coloque em ordem do mais perigoso para o menos perigoso, de acordo com sua interpretação.

a)

b)

c)
Ordem do mais perigoso para o menos:

PERIGO
Fatal se ingerido

CUIDADO
Nocivo se ingerido

Figura 18. Teste final.
Fonte: Elaborado pelo autor.

PERIGO
Tóxico se ingerido
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Continuação

Continuação Figura 18 Teste final.
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
Para análise dos dados coletados, utilizou-se técnica de análise do conteúdo,

por meio da categorização do material, seguida da análise dos significados das
respostas para cada item. Esta técnica constitui uma abordagem antropológica,
onde o material escrito é cuidadosamente analisado, ordenado, classificado e
finalmente, tabulado. Em resumo, a análise dos dados busca a compreensão da
mensagem para subsidiar a modificação da ação. E este é um dos objetivos da
pesquisa, da escolha do método, da escolha do grupo envolvido até a própria
mudança de ação.
Vale ressaltar, que muito mais que analisar dados, esse estudo pretende
contribuir também para futuras mudanças.
A tabulação das respostas foi registrada na íntegra no Apêndice E.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO DO QUESTIONÁRIO
A questão 1 do teste inicial tinha dois objetivos, o primeiro era levantar quais

eram os símbolos mais conhecidos e o segundo objetivo era descobrir quais eram
interpretados de maneira correta pelos participantes.

Gráfico 3. Teste inicial questão 1.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico 3 demonstra que os símbolos mais conhecidos são, em ordem
crescente, os símbolos de tóxicos, inflamáveis e corrosivos, sendo que, quando se
avalia a interpretação correta do significado dos símbolos a ordem muda,
aparecendo primeiro o símbolo de inflamáveis, seguido por corrosivos e por último o
de tóxico. O que foi percebido na análise dos resultados é que a interpretação dada
ao símbolo de tóxico está na maioria das vezes relacionada ao risco elétrico.
Os símbolos menos conhecido são os símbolos do GHS de perigo a saúde,
seguido pelo símbolo da ONU de substâncias perigosas diversas, GHS de perigo ao
meio ambiente e ponto de exclamação e por último o diamante de Hommel, quando
se avalia a interpretação incorreta do significado dos símbolos a ordem permanece
igual.
O que se pode concluir é que os símbolos introduzidos pelo GHS são pouco
conhecidos pelos participantes, e que, sem esse conhecimento prévio, não é
possível associar o símbolo ao perigo que ele representa.
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Apesar de quase 50% dos participantes já terem visto o símbolo do diamante
de Hommel, menos de 20% conseguiram interpretar de forma adequada o
significado, o que demonstra que apesar de ser conhecido o seu significado é pouco
assimilado.
Em relação ao sistema da ONU para o transporte de substâncias perigosas
podemos concluir que pelo fato de ser o sistema adotado pela empresa, e o mais
consagrado no país, é o sistema mais conhecido pelos participantes do estudo,
sendo que, os símbolos mais conhecidos do sistema da ONU, também foram
adotados pelo GHS (chama e crânio e osso cruzados). Apesar disto um fato chamou
a atenção, alguns participantes, principalmente os com escolaridade mais baixa,
associaram o símbolo de corrosivo ao ato de lavar as mãos, ou seja, utilizariam o
produto para lavar as mãos, este fato é preocupante, pois a interpretação incorreta
deste símbolo pode ocasionar sérios danos à saúde.
As questões 2 e 3 do teste inicial tinham dois objetivos, o primeiro era verificar
se o método de informar o nível de perigo de cada sistema era interpretado de
maneira adequada pelos participantes e se quando inseria as palavras de
advertências e frases de perigo do GHS, os participantes, mesmo sem o
conhecimento prévio do sistema, conseguiam classificar o perigo de maneira
adequada.
Analisando o gráfico 4 podemos chegar a três conclusões distintas:
• O GHS foi o sistema que apresentou o maior número de acertos na
interpretação adequada da hierarquia do perigo;
• O NFPA foi o sistema que apresentou mais dificuldade na interpretação
adequada na sua hierarquia de perigo, sendo que, foi percebido que muitas
respostas certas foram aleatórias, ou seja, pura sorte; e
• Apesar de o GHS ter sido o sistema com o maior número de acertos, o uso
das frases de perigos e palavras de advertência, sem um prévio
entendimento do contexto, não foi eficiente na comunicação do grau de
perigo.

80

Gráfico 4. Teste inicial questões 2 e 3.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A questão 4 do teste inicial tinha os seguintes objetivos:
• Avaliar se os participantes conseguiam relacionar os símbolos, frases de
perigo e palavras de advertência, com os perigoso associados a
substância;
• Verificar se os participantes, através da leitura do rótulo, conseguiam
empregar as medidas básicas para armazenar a substância de maneira
segura; e
• Verificar se os participantes sabiam o significado da FISPQ e que essa é
uma fonte de informação importante para conhecer os perigos da
substância e os meios para minimizar o risco de danos a saúde e ao meio
ambiente.
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Gráfico 5. Teste inicial questão 4.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme pode ser visto no gráfico 5, item a, menos de 7% dos participantes
conseguiram relacionar de maneira correta os perigos associados à substância
química, com as informações constantes nos rótulos. Em relação aos cuidados para
armazenar a substância, item b, apenas 15% dos participantes conseguiram
interpretar de maneira adequada as informações constantes no rótulo. O item c, que
se relacionava com a FISPQ foi o item com maior acerto, porém não atingiu 50% dos
participantes.
Em linhas gerais podemos concluir que a maioria dos participantes, ou seja,
mais de 50% do total, não conseguiram interpretar de maneira adequada as
informações e símbolos constantes no rótulo.
O objetivo da última questão, questão 5, era identificar se os participantes já
tinham recebido informações sobre o GHS e se sabiam o seu significado, tendo em
vista que, o sistema foi publicado no Brasil em setembro de 2009, ou seja, mais de
uma ano havia passado desde a sua publicação.
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Gráfico 6. Teste inicial questão 5.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico 6 demonstrou que o GHS é totalmente desconhecido para os
participantes do estudo, ou seja, apenas 2% dos participantes conheciam realmente
o significado da sigla, muitos dos 27% que disseram já ter ouvido falar do GHS,
confundiram a sigla com outra sigla bastante usada na empresa, EHS, que significa
Departamento de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (Environment, Health and
Safety).
O teste final, após treinamento de 1 hora, tinha os seguintes objetivos:
• Avaliar o grau de entendimento dos funcionários dos conceitos do GHS;
• Identificar se a forma e a carga horária foram suficientes para que os
participassem assimilassem os conceitos;
• Identificar quais os grupos alvos que necessitam de uma carga maior de
treinamento;
• Identificar qual é o papel da escolaridade, sexo e experiência profissional
na assimilação dos conceitos;
• Avaliar quais medidas podem ser tomadas para aumentar a eficiência dos
programas de comunicação de perigos; e
• Identificar qual é o sistema de comunicação de perigos mais vantajoso, do
ponto de vista ocupacional, na visão dos participantes.
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Gráfico 7. Totalização do número de acertos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico 7 demonstra que o objetivo principal do treinamento foi alcançado,
pois o número de acertos nas questões subiu 30% atingindo uma média de quase
70% de respostas certas.
Porém como podemos ver no gráfico 8, os participantes continuaram sem
conseguir associar de forma correta os símbolos, frases de perigo e palavras de
advertência constantes no rótulo do produto, de acordo com o GHS, com o perigo
associado, e que, os símbolos introduzidos pelo GHS, principalmente o de Perigo à
saúde, não foram adequadamente assimilados. Estes resultados demonstram, entre
outras coisas, que o método de treinamento não deve ficar restrito apenas a
palestras e que outras técnicas de ensino precisam ser adotadas.
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Gráfico 8. Teste final - Total de acertos por questão.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Em relação aos grupos alvos, podemos verificar, de acordo com o gráfico 9,
que o grupo 5 é o que teve o menor rendimento, o motivo, que será comprovado nos
próximos gráficos, é que este grupo, é formado por pessoas de baixa escolaridade e
que não manipulam substâncias químicas.

Gráfico 9. Total de acertos por Grupo Alvo.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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O gráfico 10 demonstra que a variação entre o conhecimento prévio de
homens e mulheres está bem próximo do desvio padrão calculado, que foi de 1%, e
que assimilação do conhecimento foi maior para o grupo de homens, mas ficou bem
próximo do valor do desvio padrão.

Gráfico 10. Total de acertos por Sexo.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico 11 só vem comprovar uma realidade que já era esperada, os
participantes com mais escolaridade detém conhecimento prévio maior e tiveram
mais facilidade em assimilar os conceitos. Uma peculiaridade apontada foi que, os
participantes com o curso superior tiveram mais facilidade em assimilar os conceitos
do que os participantes com pós-graduação, mestrado ou doutorado. Este fato deve
estar associado ao aspecto que estes conceitos são abordados com maior ênfase
na faculdade e que os participantes que já fizeram cursos de pós-graduação,
mestrado ou doutorado tenham feito a faculdade há mais tempo e por este motivo
esqueceram estes conceitos, ou até nem tenham aprendido.
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Gráfico 11. Total de acertos por escolaridade.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 12. Total de acertos por experiência profissional.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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O gráfico 12 trás uma surpresa, os participantes que manipulam substâncias
tiveram rendimento menor no primeiro teste do que os participantes que não
manipulam substâncias químicas, talvez por falta de atenção nas respostas ou por
excesso de confiança. Já o teste final demonstra o resultado que se esperava, os
funcionários que manipulam substâncias químicas tiveram mais facilidade em
assimilar as informações, este fato demonstra que a experiência profissional com a
manipulação de substâncias químicas perigosas é um fator que auxilia a
comunicação de perigos.
Por fim a questão cinco do questionário final perguntava aos participantes
qual o sistema, dos três apresentados, na opinião deles, é mais eficiente, do ponto
de vista ocupacional, para comunicar os perigos das substâncias químicas. Uma
parte dos participantes não entendeu a pergunta ou não respondeu, mas dos que
responderam 45% considera o GHS como sendo o melhor sistema, 27% escolheu o
Sistema da ONU e 27% o NFPA.
Tanto o teste inicial como o final demonstrou que o GHS é um sistema que
facilita a comunicação de perigos no ambiente ocupacional, porém sem um
programa de capacitação dos colaboradores, para que entendam o sistema de
maneira adequada e saibam ler os rótulos dos produtos perigosos, é impossível
implementar um Programa de Comunicação de Perigos Químicos.
As três importantes lições identificadas com o estudo de caso são:
• O Programa de Comunicação de Perigos Químicos deve ser um processo
continuo e dinâmico;
• Um Programa de Comunicação de Perigos Químicos, independente do
sistema adotado, só terá sucesso se o enfoque for dado à capacitação e
continua reciclagem de conhecimentos dos colaboradores; e
• O GHS é uma ferramenta de grande valia para que se tenha um Programa
de Comunicação de Perigos Químicos no ambiente ocupacional bem
sucedido, mas para tanto, é necessário que seja implementado um
programa estruturado de comunicação de perigos químicos, que defina
claramente a responsabilidade do empregador e dos empregados e
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estabeleça requisitos para um processo continuo de comunicação,
aprendizado e melhoria.
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5

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
DE PERIGOS QUÍMICOS, BASEADO NO GHS
Conclui-se que a Ciência não é capaz de dar conta isoladamente de
problemas complexos como os riscos tecnológicos ambientais. Para
se avançar sobre esses limites, diversas propostas integradoras do
nível teórico-metodológico vêm sendo desenvolvidas nos campos
das análises de riscos e da saúde do trabalhador. Dentre estas,
destacam-se
sistêmicas

aquelas
e

trabalhadores

sobre

participativas,
e

interdisciplinaridade,
que

comunidades,

incorporam

formando

a

o

abordagem
saber

interação

dos
entre

conhecimento e diálogo como condição fundamental da prevenção e
controle dos riscos tecnológicos ambientais (PORTO; FREITAS,
1997, p. 59).

O objetivo desta proposta é oferecer uma ferramenta que estabeleça os
requisitos básicos para que os perigos dos produtos químicos importados,
produzidos ou utilizados nos locais de trabalho sejam avaliados, e que essa
informação seja transmitida, de maneira consistente, aos trabalhadores expostos.
Essa proposta foi feita com base nas lições aprendidas durante o estudo de
caso e está alinhada aos requisitos da Convenção 170 da OIT, promulgada no Brasil
pelo Decreto 2657 de 03/07/1998.
Apesar da ABNT ter contemplado a maioria dos requisitos da Convenção 170
em sua série de Normas, NBR 14725, um modelo para elaboração de um programa
de comunicação de perigos químicos não foi normatizado.
Além dos Programas de Comunicação de Perigos Químicos dos Estados
Unidos28 e Canadá29 que foram apresentados no levantamento bibliográfico, foram
utilizados como base para elaboração deste guia, os seguintes documentos:

28

Promulgado pela Norma Americana de Comunicações de Condições Perigosas 29 CFR
1910.1200 de 1983
29
Promulgado pelo Regulamento Canadense 644/88 (atualmente Regulamento 860 RRO de
1990)
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• O P4.261 Manual de Orientação para elaboração de estudos de análises de
riscos da CETESB de 2003; e
• Artigo científico ―Tools for effective integrated chemical safety in a
laboratory‖ (Ferramentas para a segurança química integrada, eficaz em
um laboratório) de 2000.
5.1

ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DO GUIA
Com intuito de facilitar a elaboração do guia, o mesmo foi dividido em 12

etapas e, quando aplicável, foram inseridos exemplos.
Um aspecto importante para o sucesso do Programa de Comunicação de
Perigos Químicos é a definição formal e por escrito do mesmo, através de um
manual, procedimento ou outro tipo de documento que faça parte da sistemática da
empresa, para que seus funcionários utilizem o mesmo critério e saibam onde
consultar em caso de dúvidas.
È importante que este documento contenha todos os requisitos de
identificação, classificação, rotulagem e treinamento do programa ou pelo menos
faça menção a quais documentos devem ser consultados.
O primeiro passo antes de elaborar este documento é realizar um
levantamento de todos os produtos químicos existentes na empresa, o nome do
fornecedor, o local de armazenagem e o sistema de comunicação de perigosos
adotado por cada fornecedor, conforme Apêndice G.
No período de transição entre os sistemas anteriormente adotados e a série
de norma da ABNT NBR 14725 que implementa o GHS no Brasil é recomendado
que seja solicitado ao fornecedor, através de carta, a data em que o mesmo passará
a adotar o GHS. Um modelo da carta é fornecido no Apêndice H. Durante o período
de transição é recomendado que os colaboradores sejam capacitados para
identificar os perigos de acordo com todos os sistemas identificados no item anterior.
É importante que seja estabelecido um cronograma para implementação de
todas as etapas do guia e que este cronograma seja acompanhado para garantir a
correta implementação do Programa de Comunicação de Perigos Químicos.
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5.1.1

Etapa 1 – Definição dos Objetivos
A primeira etapa para elaboração de um Programa de Comunicação de

Perigo Químico é estabelecer o seu objetivo, segue um exemplo:
• Estabelecer um programa de comunicação de perigos químicos para
assegurar que qualquer colaborador, que esteja exposto, a substâncias
químicas perigosas presentes na empresa, tenham condições de identificar
e reconhecer o tipo de perigo inerente de cada substância por meio de uma
sinalização padrão.

5.1.2

Etapa 2 – Escopo
A segunda etapa é definir claramente o escopo do Programa de Comunicação

de Perigo Químico, ou seja, quais são as áreas ou funções da empresa que estão
sujeitas a seguir os critérios do programa, segue um exemplo genérico:
• Este procedimento aplica-se a todas as áreas e funções que armazenam,
movimentam ou utilizam substâncias químicas perigosas.
É importante que seja feito um levantamento prévio de todas as substâncias
químicas perigosas existentes na empresa e das áreas e funções que estão
expostas a estas substâncias, feito isto, é recomendado que seja inserido no escopo
do programa as áreas, funções de forma específica ou genérica.

5.1.3

Etapa 3 - Classificação de substâncias perigosas
A definição dos perigos associados a uma substância química deve ser feita

com base nas informações contidas em sua FISPQ (Ficha de informação de
segurança de produtos químicos) que deve ser solicitada ao fabricante ou
distribuidor.
Caso seja uma substância produzida pela empresa, as informações dos
perigos associados a esta substância deve ser levantado com base na literatura
existente, na ausência desta em testes laboratoriais.
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Após identificação dos perigos associados a cada substância química, a
mesma deve ser classificada, de acordo com os critérios definidos na NBR 14725 –
2-Sistema de classificação de perigos.

5.1.4

Etapa 4 - Rotulagem
Todo recipiente, tanque ou local de armazenamento de substância química

perigosa, deve identificar, no mínimo, os tipos de perigos associados à substância.
O rótulo de produto químico perigoso deve conter as seguintes informações, e
ser confeccionado de acordo com a NBR 14725-3-Rotulagem:
• Identificação do produto e telefone de emergência do fornecedor;
• Composição química;
• Pictogramas de perigo;
• Palavra de advertência;
• Frase de perigo; e
• Frase de precaução.
As etiquetas originais dos recipientes devem ser mantidas. Estas etiquetas
não devem ser removidas ou danificadas, a menos que alguma informação esteja
incorreta ou sem indicação de existência, ou não, de perigo, neste caso, deve ser
comunicado ao fornecedor para que o mesmo forneça uma nova etiqueta.
Quando a etiqueta se tornar ilegível ou estiver apagada, deve ser solicitada
uma nova etiqueta ao fabricante ou distribuidor.
Caso não seja possível identificar o produto, o mesmo deverá ser descartado,
após classificação adequada do resíduo.
Quando um produto perigoso for transferido de um recipiente etiquetado para
outro, este segundo recipiente deve ser etiquetado de acordo com o rótulo do
primeiro, exceto, se for feito o uso imediato do produto e o recipiente fique sob
supervisão da pessoa que efetuo a transferência.
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Se um recipiente for reutilizado, a etiqueta antiga deve ser removida ou
totalmente danificada e uma nova etiqueta deve ser confeccionada de acordo com
os perigos do novo produto.
Locais de armazenamento, incluindo armários sob pias, armários corta-fogo,
prateleiras, devem ser sinalizados com os perigos dos produtos armazenados.
Um índice com os nomes dos produtos armazenados deve ser fixado no
armário/ ou prateleira.
Todo o tanque para estocagem deve ser etiquetado com o nome do material
armazenado (sem abreviação). Se o produto for considerado perigoso, utilizar
também a identificação de perigo. As etiquetas devem ser dispostas nos tanques de
forma que sejam visíveis a uma distância segura.

5.1.5

Etapa 5 - Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
As FISPQ devem seguir o padrão definido pela NBR 14725-4 e serem

utilizadas como base na implementação do Programa de Comunicação de Perigos
Químicos.
Um arquivo contendo as FISPQ's de todos os produtos existentes na empresa
deve ser implementado, sendo que este arquivo deve ser revisado quando do
recebimento de uma nova versão da FISPQ, ou no mínimo a cada dois anos. Com
intuito de organizar e facilitar o controle das FISPQ's deve ser elaborado um índice
de todas as FISPQ's, com as seguintes informações:
• Nome do produto;
• Perigos associados;
• Áreas e/ou funções que utilizam;
• Fornecedor; e
• Data de emissão da FISPQ;
Todas as áreas e funções definidas no escopo do programa devem ter
acesso, de maneira rápida e fácil, as FISPQ's dos produtos existentes no local de
trabalho no idioma do país.
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O acesso pode ser feito por meio eletrônico, desde que, todos os
colaboradores tenham acesso, sendo recomendável que sejam feitos back-up deste
sistema em CDs e por meio de documentos impressos.

5.1.6

Etapa 6 – Controles
Deve ser elaborada uma lista geral com todas as substâncias perigosas

existentes na empresa com as seguintes informações:
• Nome do produto;
• Perigos associados;
• Áreas e/ou funções que utilizam;
• Locais de armazenagem (por produto, ou grupos) levando em consideração
a compatibilidade química;
• Limites de exposições ocupacionais e monitoramentos requeridos;
• Métodos

de

mitigação

de

exposição

(medidas

de

engenharia,

administrativas ou uso de EPI's); e
• Métodos de atendimento a emergências.
Caso não seja possível agrupar todas as informações acima, é recomendável
que pelo menos seja citado no Programa de Comunicação de Perigos Químicos
onde elas podem ser consultadas.
É recomendável, que seja afixado, nas áreas, um painel de informação de
perigos químicos contendo a relação de produtos perigos daquela área e os
respectivos pictogramas de perigo, palavras de advertência e frases de perigos.
Deve ser elaborado um controle de estoque, de forma a conseguir saber a
qualquer momento a quantidade de produto perigoso existente na empresa.
Caso

não

seja

possível

implementar um

controle

tão

rigoroso,

é

recomendável que, pelo menos anualmente, seja feito um inventário de todos os
produtos perigosos movimentados no período.
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5.1.7

Etapa 7 - Aquisição de Novos Produtos
Antes de adquirir novos produtos a empresa deve solicitar ao fornecedor a

FISPQ para avaliar os perigos associados e implementar medidas preventivas
adequadas e capacitação dos envolvidos. A FISPQ do novo produto deve ser
disponibilizada às áreas e o produto deve ser incluído na lista de produtos perigos
da empresa.
Caso a empresa tenha adotado o painel de informação de perigos químicos, o
produto deve ser incluído.

5.1.8

Etapa 8 - Controles adicionais
Alguns produtos perigosos precisam de cuidados especiais, como por

exemplo, os produtos que podem prejudicar a fertilidade ou o feto, para estes
produtos é recomendável controle adicional e programa de treinamento específico.

5.1.9

Etapa 9 – Recebimento de produtos perigosos
Deve ser conferido, no momento do recebimento, se os rótulos de perigos dos

produtos perigosos estão legíveis e em conformidade com a NBR 14725:3 e se o
produto faz parte da lista de produtos perigosos da empresa, para tanto, pode ser
criado um check-list para facilitar a conferência.

5.1.10

Etapa 10 – Capacitação e treinamento
Todo colaborador antes de iniciar atividade laboral em uma área que seja

escopo do Programa de Comunicação de Perigos Químicos, ser transferido de outra
área ou retornar ao trabalho após ter permanecido afastado por mais de 6 meses,
deve passar por um processo de capacitação, onde devem ser abordados os
seguintes itens:
• Objetivo e escopo do Programa de Comunicação de Perigos Químicos;
• Sistema de classificação de produtos químicos perigosos;
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• Sistema de rotulagem de produtos químicos perigosos;
• FISPQ;
• Interpretação adequada dos rótulos e FISPQ's;
• Medidas de higiene e segurança para manipular estes produtos;
• Limites de exposição, métodos de monitoramento biológico e cuidados
especiais requeridos;
• Utilização de EPC's30 e EPI's;
• Armazenamento e descarte;
• Medidas de atendimento a emergência e primeiros socorros; e
• Localização e acesso às FISPQ, listas e controles;
O treinamento deve ser ministrado por pessoa devidamente qualificada31.
Para comprovação da capacitação do colaborador é recomendável que seja
aplicado teste ou simulado e que após um período de 3 meses do treinamento seja
feito um novo teste, para garantir que as informações foram realmente assimiladas.
Anualmente, deve ser feito uma reciclagem do treinamento com, no mínimo,
os seguintes itens:
• Resumo do Programa de Comunicação de Perigos Químicos;
• Medidas de atendimento a emergência e primeiros socorros; e
• Interpretação adequada dos rótulos e FISPQ's.
É recomendável que colaboradores de áreas que não fazem parte do escopo
do programa tenham acesso no seu processo de integração a informações básicas
do Programa de Comunicação de Perigos Químicos.

5.1.11

Etapa 11 - Programa de Avaliação
Anualmente, ou quando algum acidente ou não-conformidade justifique, deve

ser realizada uma avaliação para verificar se o programa estabelecido está sendo
adequadamente atendido e se há necessidade de melhoria.

30
31

Equipamentos de proteção coletiva, tais como: capela, exaustores, filtros, etc.
Profissional com conhecimento em segurança do trabalho, química, biologia e no GHS.
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5.1.12

Etapa 12 - Informações de Contato
Deve ser disponibilizado um canal de comunicação onde os colaboradores

possam:
• Esclarecer dúvidas;
• Sejam incentivados a darem sugestões de melhoria; e
• Recebam o retorno de suas sugestões de melhoria.
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CONCLUSÕES
O GHS é sem dúvida uma ferramenta de grande valia para que os programas

de comunicação de perigos adotados pelas empresas tenham êxito.
O estudo demonstrou que no ponto de vista ocupacional, o GHS é o sistema
que apresenta mais benefícios aos funcionários e as empresas, pois informam de
maneira clara e direta os perigos intrínsecos de cada substância química.
A padronização da classificação e rotulagem das substâncias químicas
perigosas em âmbito mundial vai facilitar as importações e exportações e garantir
uma linguagem única.
Outro aspecto positivo identificado é que o sistema é bem mais abrangente
em relação aos perigos á saúde no ambiente ocupacional, isto porque dos três
sistemas avaliados (NFPA e transporte ONU) o GHS é o único que foi desenvolvido
para atender os trabalhadores durante suas atividades laborais. Conforme dados
levantados no estudo, os trabalhadores têm consciência desta vantagem e por este
motivo preferem a adoção do GHS no ambiente ocupacional.
Apesar das vantagens levantadas acima e apresentadas na dissertação, o
estudo demonstrou que existem vários pontos que precisam ser trabalhados para
que o sistema consiga atender o propósito para o qual foi criado.
O primeiro ponto é a divulgação efetiva desse novo sistema e a capacitação
de todos os envolvidos na produção, transporte, armazenamento e manipulação dos
produtos químicos perigosos, pois conforme as informações levantadas no estudo é
grande o desconhecimento do sistema, bem como difícil, a total assimilação de seus
conceitos, por pessoas com baixo nível de escolaridade.

É importante que os

governos criem mecanismos legais, para incorporar noções básicas de segurança
química no ensino fundamental, facilitando com isto a implementação do GHS.
O segundo ponto é em relação a necessidade de se rever a forma de como o
GHS foi estruturado, pois da forma atual, os países podem adotar classes diferentes
de perigo, podendo com isto,
rotulagens no mundo.

ter substâncias com diferentes classificações e
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O terceiro ponto, é em relação a necessidade de normatização de um
programa de comunicação de perigo químico no Brasil, pois sem essa ferramenta
legal, existe o risco das empresas não adotarem um sistema eficiente de
comunicação de perigos para minimizar os risco ocupacionais associados a
manipulação de substâncias químicas perigosas.
Com certeza o GHS é uma ferramenta que será de suma importância para
garantir cada vez mais à segurança química no mundo e minimizar com isto os
danos a saúde das pessoas e ao meio ambiente, mas para tanto, o governo precisa
fazer sua lição de casa e cada profissional da área química ou de áreas
relacionadas assumir o seu papel como agente da mudança.
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GLOSSÁRIO
Acidente do trabalho: Ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não,
relacionada com o exercício do trabalho, que provoca lesão pessoal ou de que
decorre risco próximo ou re-moto dessa lesão
Análise de riscos: É definida como sendo o estudo quantitativo de riscos numa
instalação industrial, baseado em técnicas de identificação de perigos, estimativa de
freqüência e conseqüência, análise de vulnerabilidade e na estimativa do risco,
CETESB (2003).
Epidemiologia: É o estudo das epidemias e o seu objetivo é estudar através do uso
de ferramentas estatísticas as causas de uma doença. Ela difere da toxicologia pelo
fato de que seus estudos tratam exclusivamente de pessoas. Tanto a epidemiologia
quanto a toxicologia constituem importantes elementos da abordagem analítica para
evitar condições perigosas (ASFAHL,2005).
Gerenciamento do risco Pode ser entendido como sendo o processo de controle de
riscos

compreendendo

a

formulação

e

a

implementação

de

medidas

e

procedimentos técnicos e administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e
controlar os riscos (CETESB, 2003).
Liga: É um material metálico e homogêneo em escala macroscópica, consistindo de
dois ou mais elementos combinados de modo que não possam ser separados por
meios mecânicos. Ligas são consideradas misturas para os fins de classificação do
GHS.
Misturas e soluções: São compostas de duas ou mais substâncias que não reagem
entre si.
Riscos ambientais: São riscos ocupacionais causados por agentes físicos (ruído,
vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações, etc.), químicos
(poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, etc.) ou biológicos (bactérias,
fungos, bacilos, para-sitas, protozoários, vírus, etc.). Estes riscos, se presentes nos
ambientes de trabalho, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em
função de sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de exposição.
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Segurança Química: A segurança química, inserida no conceito de qualidade de vida
deve ser entendida como sendo um conjunto de estratégias para o controle e
prevenção dos efeitos adversos ao ser humano e ao meio ambiente, decorrentes da
extração, produção, armazenagem, transporte, manuseio, uso e descarte final de
produtos químicos (PINHEIRO, 2009).
Substâncias: São elementos químicos e seus compostos no estado natural ou
obtidos por qualquer processo de produção, incluindo qualquer aditivo necessário
para preservar a estabilidade do produto e quaisquer impurezas derivadas do
processo usado, mas excluído qualquer solvente que possa ser separado sem afetar
a estabilidade da substância ou alterar sua composição.
Toxicologia: É a ciência que estuda os efeitos nocivos das substâncias químicas
sobre os organismos vivos e os seus principais objetivos são:
• Avaliar o risco de determinada substância apresentar efeitos adversos aos
organismos vivos em condições de exposição especificas; e
• Com base nesta avaliação, determinar as medidas de segurança na utilização
das substâncias químicas, comunicar os perigosos intrínsecos destas
substâncias e estabelecer as proteções requeridas para indivíduos ex-postos
(FERNICOLA, 2010).
A toxicologia vem nos ajudar a entender os efeitos nocivos causados pelas
substâncias químicas ao interagirem com os organismos vivos, tendo por objetivo a
análise do risco de intoxicação, e desta forma estabelecer medidas de segurança na
utilização e conseqüentemente prevenir alterações da saúde (DEUS, 2009),
Toxidade: Pode ser definido como sendo a capacidade de uma substância química
produzir um efeito nocivo a um organismo vivo (FERNICOLA, 2010).
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