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27ª SESSÃO DO SUBCOMITÉ DE PERITOS DO SISTEMA GLOBALMENTE HARMONIZADO 
DE CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS DO ECOSOC (2 A 4.7.2014) 

 
(Resumo da reunião com os temas que parecem ter mais interesse para o transporte,  

transmitido pelo representante da APA, que foi o delegado de Portugal) 

  

- Uso de celulose no Teste O.2 (Test for oxidizing liquids)  e teste O.3 (Test for oxidizing solids). 

Estes testes são usados para classificação. 

Por estas fibras já não serem produzidas existe a necessidade de encontrar alternativas à celulose usada nestes 
testes.  

Por essa razão este item foi incluído no programa de trabalhos do TGD referente ao período 2015-2016. 

A França vai desenvolver um programa de testes round robin e partilhar os resultados com o TDG e o GHS.  

  

- Modificação da figura 2.1.3: Procedure for assignment to a division in the class of explosives 

O GHS concordou com a recomendação do TGD para alterar a referida figura em consonância com a figura 
equivalente 10.3 da secção 10 do Manual de testes e critérios. 

Assim vai ser inserida a caixa abaixo, na opção “No” entre as caixas “Would the hazard hinder fire-fighting in the 
immediate vicinity?” e “Are there hazardous effects outside the package. 

  

Vai também ser inserida a seguinte nota: “1 See Chapter 3.3 of the UN Recommendations on the Transport of 
Dangerous Goods, Model Regulations for details.”. 

 

- Critérios para reatividade com água 

USA encontra-se a desenvolver um projeto, para definição de critérios para materiais reativos com a água, in-
formação esta que vai ser disponibilizada ao GHS. 

 

- Explosivos dessensibilizados  

O GHS apoiou as recomendações apresentadas pelo TGD para o desenvolvimento de um novo capítulo do GHS 
relacionado com uma nova classe de perigo “desensitized explosives”.A Alemanha encontra-se a desenvolver 
uma proposta. 
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- Manual de critérios e testes no contexto do GHS 

O GHS concordou em incluir a revisão do manual no seu programa de trabalho para 2015-2016.  

 

- Questões práticas de classificação  

O GHS aprovou emendas ao capítulo 3.8 relacionados com saúde humana, clarificação da tabela 3.7.1 e 3.10 e 
4.1, bem como emendas às secções 4.1.3.5.5.3 e 4.1.3.5.5.4 para refletir o Fator M. 

  

- Riscos associados a explosões com partículas (poeiras) 

O grupo pretende estabelecer uma definição de "pó combustível" e, em seguida, desenvolver os critérios relacio-
nados e discutir a comunicação dos perigos. O GHS, nessa altura tomará a decisão se deseja incluir estes riscos 
no GHS como uma nova classe de perigo. 

  

- Nanomateriais  

O grupo pretende fazer uma comparação de definições existentes nos diferentes países e trabalhar na revisão 
de alguns termos como: " poeira ", " pó ", " tamanhos de partículas ", etc. 

Já foi identificado um pequeno número de nanomateriais para os quais os dados estão disponíveis e destinam-
se a avaliar a aplicabilidade dos critérios do GHS para a sua classificação. 

  

-Gases pirofóricos: proposta de uma nova classe de perigo no GHS  

Foi proposto uma nova subcategoria dentro da classe de gases inflamáveis, tendo esta sido aprovada pelo GHS. 

Como resumo aqui fica a árvore de decisão. 

  

 
” 
1 In the absence of data on its pyrophoricity, a flammable gas mixture should be classi-

fied as a pyrophoric gas if it contains more than 1% (by volume) of pyrophoric compo-
nent(s).” 

  

- Rotulagem de embalagens pequenas     

Foi aprovado o exemplo de rotulagem de embalagens pequenas produzido pelo grupo e que vai ser incluído na 
secção 7 do GHS. 

Tendo em conta que o grupo chegou a um acordo sobre um exemplo aplicável à rotulagem de embalagens pe-
quenas, este propôs-se a desenvolver mais um exemplo que ilustre um caso mais complexo, como é o caso de 
um rótulo desdobrável em diferentes línguas. 
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- Alterações menores na comunicação de riscos e frases de precaução 

 

O GHS concordou que autoridades inspetivas devem ter uma abordagem prática e com bom senso ao lidar com 
variações linguísticas menores que não comprometem a segurança. 

São exemplo disso, a frase de risco H229: GHS (Espanhol): “Contiene gas a presión: puede reventar si se cali-
enta, mas no caso do CLP (Espanhol): Recipiente a presión: puede reventar si se calienta”. 

Ou em francês, P210: GHS: “Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer, mas no caso do CLP : Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer”. 

Foi também referido que a implementação do GHS depende da cada país. 

 


