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RELATÓRIOS DA PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA NAS  
ÚLTIMAS REUNIÕES INTERNACIONAIS DO SETOR  

 
 

29ª SESSÃO DO SUBCOMITÉ DE PERITOS PARA O SISTEMA  

GLOBALMENTE HARMONIZADO DE CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM  

DE PRODUTOS QUÍMICOS (GHS) DO CONSELHO ECONÓMICO E  

SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ECOSOC) 

Genebra, 29 de junho a 1 de julho de 2015 

A reunião foi presidida pela representante dos Estados Unidos, Ms. Maureen Ruskin, sendo apoiada pelo representante 

do Reino Unido, Mr. Robin Foster como vice-presidente.  

Participaram nesta reunião peritos dos seguintes países: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, 

Brasil, Canadá, China, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Holanda, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, 

Polónia, Portugal, Reino Unido, República da Coreia, Rússia e Suécia. 

Participaram ainda como observadores a Roménia e Suíça, ao abrigo do art.º 72 das regras do ECOSOC. 

Participaram igualmente elementos do Instituto das Nações Unidas para Treino e Pesquisa (UNITAR), da Organização 

Marítima Internacional (IMO), da Organização Mundial da Saúde (WHO), da União Europeia (UE) e da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

Fizeram-se igualmente representar as seguintes organizações não-governamentais: American Cleaning Institute (ACI); 

Australian Explosives Industry and Safety Group Incorporated (AEISG); Compressed Gas Association (CGA); Croplife 

International; Dangerous Goods Advisory Council (DGAC); European Chemical Industry Council (CEFIC); European In-

dustrial Gases Association (EIGA); Federation of European Aerosol Associations (FEA); Industrial Federation Paints and 

Coats of Mercosul (IFPCM); International Bulk Terminals Association (IBTA); International Association for Soaps, Deter-

gents and Maintenance Products (AISE); International Confederation of Plastics Packaging Manufacturers (ICPP); Interna-

tional Council of Chemical Associations (ICCA); International Council on Mining and Metals (ICMM); International Fibre 

Drum Institute (IFDI); International Paint and Printing Ink Council (IPPIC); International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association (IPIECA); Responsible Packaging Management Association of Southern Africa 

(RPMASA);Sporting Arms and Ammunition Manufacturers Institute (SAAMI) e Grain and Feed Trade Association 

(GAFTA). 

Proposta para revisão do capítulo 2.1 - explosivos do GHS 

O GHS já tinha acordado em incluir este item no seu programa de trabalho para 2015-2016.O Presidente do TDG fez no-

tar que este trabalho será desenvolvido pelo Grupo de Trabalho sobre explosivos e que, como este grupo tem uma carga 

de trabalho muito elevada, os resultados podem não tão céleres quando o desejável.  

A Austrália deu nota que já não se encontra em situação de liderar este trabalho e agradeceu à Suécia a disponibilidade 

demonstrada para a substituir. 
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A SAAMI avançou com algumas propostas de alteração deste capítulo, no entanto o entendimento foi de que o Grupo de 

Trabalho sobre explosivos do TGD irá analisar as questões da SAAMI, no âmbito da revisão total do capítulo 2.1,assim 

deve-se aguardar pelo fim deste trabalho. 

 

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

A França informou que os testes round robin para O.2 já tiveram início com a participação de 9 laboratórios de 5 países 

diferentes, no caso do O.3 devem participar 13 laboratórios de 9 países diferentes. 

Os resultados serão partilhados com o TDG e o GHS.  

 

Critérios de classificação para gases inflamáveis 

A Bélgica informou que o grupo de trabalho teve uma reunião em Bruxelas, sendo que a próxima reunião se encontra 

prevista para setembro também em Bruxelas. 

Algumas delegações sugeriram que em vez de se subdividir a categoria 1 em categoria 1A e 1B, também deve ser tida 

em conta a possibilidade de que já existe uma categoria 2 e que como atualmente esta categoria se encontra vazia pode-

ria ser explorada a possibilidade de utilizar esta e evitar uma sub-categorização. Outros expressaram preocupação sobre 

as implicações involuntárias esta opção pode ter para o sector dos transportes e chamaram a atenção que isso também 

pode ter consequências para a classificação de gases pirofóricos e os gases quimicamente instáveis. 

Foi lembrado que os termos de referência aprovados por ambos os sub-comités para este trabalho explicitam o desenvol-

vimento de sub-categorias dentro da categoria 1 para garantir que a mudança de critérios de classificação não terá impli-

cações para o sector dos transportes. 

O GHS considerou que este grupo de trabalho deve continuar a trabalhar nesse sentido e que caso a possibilidade de 

utilização da categoria 2 seja uma solução possível, esta opção poderia ser considerado, em uma fase posterior, com o 

acordo de ambos os sub-comités. 

 

Critérios de corrosividade  

Foi vista com interesse uma abordagem matemática para derivar o grupo de embalagem para misturas corrosivas e clas-

sificação padrão, reconhecendo que era necessário mais trabalho para desenvolver ainda mais esta abordagem, em es-

pecial no que diz respeito à determinação de um limite de concentração genérico, para efeitos de transporte de mercado-

rias perigosas. 

O CEFIQ ofereceu-se para fornecer dados sobre misturas corrosivas conhecidas e os seus grupos de embalagem atribuí-

dos para: 

-avaliar a aplicabilidade da abordagem matemática proposta para misturas;   

- para ajudar o TDG no desenvolvimento de uma metodologia para a atribuição de grupos de embalagem para misturas 

corrosivas, em especial quando a classificação de perigo  na classe 8A ou na categoria de corrosão para a pele 1A do 

GHS se baseiam a na aditividade e onde a sub-classificação não é possível (por exemplo, quando as misturas são classi-

ficadas com base em valores extremos de pH ou de não-aditividade). 

Estes assuntos foram extensamente discutidos na reunião do TGD tendo este questionado o GHS se é possível modificar 

os atuais parâmetros do método de aditividade e caso isso não seja possível se se pode providenciar parâmetros adicio-
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nais que possam ser usados apenas no contexto do transporte. Além disso o TGD solicita apoio para que se possa en-

contrar uma forma de emparelhar as subcategorias 1A, 1B e 1C com as categorias de transporte. 

Algumas delegações entendem que não é possível melhorar o método nem encontrar parâmetros adicionais que possam 

ser usados apenas no contexto do transporte, no entanto os Estados Unidos ofereceram-se para de uma forma informal 

tentar desenvolver algum trabalho nesta matéria, tendo em conta que isso era solicitado pelo TDG e que se isso não for 

feito o TGD o vai fazer na mesma sem apoio do GHS. 

 

Trabalho conjunto com o TDG 

Os peritos da Bélgica, França e Reino Unido apresentaram uma proposta de trabalho conjunto com o TDG, tendo em 

conta os benefícios da organização de uma reunião conjunta para tratar de questões de interesse comum (por exemplo, 

critérios de corrosividade, critérios de gases inflamáveis, explosivos, Manual de ensaios e critérios, problemas de rotula-

gem / sinalização).  

Assim foi decidido que a primeira reunião conjunta neste âmbito TDG-GHS será no dia 9 de dezembro de 2015, que cor-

responde ao final do TDG e inicio do GHS. 

A agenda será elabora posteriormente. 

 

Rotulagem de embalagens pequenas 

Foi apresentado um novo exemplo de rotulagem de embalagens pequenas produzido pelo grupo para  fold-out labels que 

vai ser proposta a sua inclusão na secção 7 do GHS na próxima reunião. 

 

Proibição de colocação de pictogramas GHS não exigidos pelo transporte sem ser o rótulo total 

De acordo com alguns representantes de associações empresariais, é uma prática comum de fornecedores de misturas e 

substâncias sujeitas ao GHS, a colocação de pictogramas GHS de não-transporte, no mesmo tamanho e adjacente aos 

pictogramas de transporte em cisternas móveis e contentores de gás, conforme exemplo que se apresenta: 

 

Com o objetivo de evitar esta prática, foi sugerido que devem ser desenvolvidos exemplos de boas práticas para serem 

colocados no GHS. 
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Aplicação da frase P502 a explosivos 

O GHS aprovou a proposta da Suécia, como apresentada a seguir: 

Annex 3, Section 2, Table A3.2.5 

 P501 - Delete the entry for explosives in columns (3) and (4) 

  P502 - Amend to read as follows: 

Code 

(1) 

Disposal precautiona-

ry statements 

(2) 

Hazard class 

(3) 

Hazard 

category 

(4) 

Conditions for use  

(5) 

P502 Refer to manufacturer 

or supplier [/…] for 

information on [dis-

posal,] recovery or 

recycling 

Explosives 

(Chapter 2.1) 

Unstable 

explosives 

and Divi-

sions 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

… Manufacturer/supplier or the compe-

tent authority to specify appropriate 

source of information, in accordance with 

local/regional/national/ 

international regulations as applicable 

Hazardous to 

the ozone layer 

(Chapter 4.2) 

1 - Text in square brackets not to be used 

for hazardous to the ozone layer 

Annex 3, Section 3 matrix tables in A3.3.5 

 In the tables for Explosives (Unstable explosives and Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), replace pre-

cautionary statement P501 with the following: 

“P502  

Refer to manufacturer or supplier [/…] for information on [disposal] recovery or recycling  

…Manufacturer/supplier or the competent authority to specify appropriate source of information, in accord-

ance with local/regional/national/international regulations as applicable.”. 

(The disposal precautionary statement for hazardous to the ozone layer remains unchanged) 

 

(a) João Carvalho 

 

 

 

REUNIÃO COMUM RID/ADR/ADN 

Genebra, 15 a 25 de setembro de 2015 

 

A Reunião Comum RID/ADR/ADN (RC), que teve lugar em Genebra, no seio da UNECE, de 15 a 25 de setembro, foi pre-

sidida pelo Sr. Claude Pfauvadel (FR) e teve como vice-presidente o Sr. Helmut Rein (DE). O secretariado foi assegurado 
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pelo Sr. Olivier Kervella e pela Sra. Sabrina Mansion, da Secção de Mercadorias Perigosas da UNECE, e pelo Sr. Jochen 

Conrad (OTIF). 

Estiveram presentes 27 países, o representante da Comissão Europeia e diversas organizações não-governamentais. 

Portugal fez-se representar pelo IMT. 

Foram tratados e discutidos os assuntos da agenda de trabalhos, tendo o grupo de trabalho de cisternas reunido apenas 

na segunda semana. Desta feita, não houve oportunidade de reunir o grupo de trabalho de normalização.  

O presente relatório pretende fazer uma breve súmula do decorrer destes trabalhos, durante a primeira semana, na qual o 

signatário esteve presente. 

1.- Harmonização com as Recomendações das Nações Unidas sobre o transporte de mercadorias perigosas: 

De referir, em primeiro lugar, que a proposta de harmonização do RID/ADR/ADN visa a aproximação ao Regulamento 

Modelo, anexo à 19.ª edição das Recomendações das Nações Unidas, em termos do transporte de mercadorias perigo-

sas. 

Estes trabalhos tiveram por base o relatório do grupo de trabalho (GT) Ad Hoc sobre Harmonização do RID/ADR/ADN 

com as referidas recomendações das Nações Unidas. O "draft" das emendas propostas por este GT está contido no do-

cumento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/23 Add.1, publicado em 12.6.2015. Os trabalhos deste GT estão, aliás, explica-

dos resumidamente no doc. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/23 elaborado pelo secretariado da UNECE. 

A RC adotou genericamente as propostas do GT Ad Hoc, por vezes com alterações, sendo que em algumas questões se 

decidiu enviar a matéria para o Subcomité de peritos da ONU. 

Apresentam-se seguidamente algumas das alterações mais relevantes: 

Capítulo 1.2 (definições) 

No tocante a garrafas e tubos de gás compósitos, foram criadas novas definições nomeadamente “tempo de vida por 

construção” e “tempo de vida útil”. 

No domínio das substâncias Auto reativas (classe 4.1) definiu-se “temperatura de polimerização de auto aceleração”. 

Capítulo 1.6 (medidas transitórias) 

Foram criadas medidas transitórias para marcação de garrafas de gás com capacidade até 60 litros. Também foram cria-

das medidas transitórias para embalagens de pilhas ou baterias de lítio. 

Secção 2.2.1 (explosivos) 

É tratada a definição das “cascatas pirotécnicas”. 

Também é tratada a “documentação de classificação” necessária para uma autoridade competente aprovar a classifica-

ção duma substância ou artigo no âmbito da classe 1. O documento de classificação é bastante exaustivo, devendo o 

motivo da aprovação estar fundamentado, e devendo o documento conter também, se necessário, disposições de emba-

lagem. 

Parágrafo 2.2.2.2.1 (gases) 
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Alteração: são definidas as condições para o transporte de gases da classe 2 quimicamente instáveis, devendo tomar-se 

medidas para, em particular, impedir a sua polimerização (DE386 do cap.3.3). 

Parágrafo 2.2.3.1.5.2 (líquidos inflamáveis) 

Alteração: alarga-se o regime de isenções previstas para produtos viscosos inflamáveis, quando a matéria é também pe-

rigosa para o meio ambiente, se a quantidade líquida de produto por embalagem simples ou embalagem interior (se se 

tratar de embalagem combinada) não exceder os cinco litros e, se se verificarem os requisitos gerais de embalagem. 

Parágrafo 2.2.9.1.7 (características de máquinas classificadas na classe 9) 

Clarificação: É completada a lista enumerativa de veículos e maquinaria elétricos (acionados por baterias) classificados 

no UN3171 nomeadamente, automóveis, motocicletas, scooters e bicicletas, aparadores de relva e equipamentos elétri-

cos para a agricultura e para a construção civil. 

Capítulo 3.2 (novas entradas para veículos, maquinaria e motores) 

O documento base foi a proposta francesa compreendida no documento inf.12. Este documento teve por sua vez em 

atenção os comentários contidos no documento inf. 26 da Alemanha. 

Foram criadas três novas entradas, a saber, UN3528, UN3529 e UN3530 (relativas a motores e maquinaria pertencendo 

às classes de perigo 2, 3 e 9, conforme o meio de acionamento). 

Foi alterada a DE 363 por forma a enquadrar as três novas entradas. 

Os veículos classificados nos números ONU 3166 e 3171 passam a estar enquadrados por uma nova disposição especial 

DE6XX que, sob determinadas condições os isenta do cumprimento das prescrições do ADR. Esta nova disposição espe-

cial aplica-se a veículos afetos aos números ONU 3166 e 3171 (motores a combustão, pilha de hidrogénio e elétricos) 

quando estes estão abastecidos de combustível / pilhas / baterias, e são transportados enquanto carga. Esta DE isenta 

estes veículos do RID/ADR/ADN quando os depósitos estão vazios ou, em caso contrário, quando o combustível está 

confinado e as válvulas estão na posição fechada. 

Foi também aprovada a DE6YY de aplicação geral a estas cinco entradas, e que regula a aplicação das isenções previs-

tas no 2.2.9.1.7 a), em particular veículos elétricos com baterias de lítio danificadas, por exemplo em virtude de acidente. 

Se o dano não for significativo, o transporte pode fazer-se ao abrigo da DE363 ou DE6XX. Se, porém, o dano for significa-

tivo a bateria deverá ser removida e transportada de acordo com a DE376. Se tal não for possível, o veículo sinistrado 

deve ser removido para o local mais próximo onde a bateria possa ser removida e encaminhada em segurança. 

Foi também revista a isenção do 1.1.3.3. a) estabelecendo como limite de isenção para as unidades de transporte (consti-

tuindo-se estas como uma carga) os 1500 litros no caso do depósito do motor e os 500 litros para o caso do depósito de 

equipamento acessório por exemplo, uma caixa frigorífica de um veículo. 

Sinalização: foi acordado que em transporte rodoviário (destes equipamentos transportados) não é requerida a aplicação 

de etiquetas de perigo para quantidades inferiores a 450 litros, nem é obrigatória neste âmbito a marca de matéria perigo-

sa para o meio ambiente, quando aplicável. 

Quanto ao documento de transporte: A RC acordou ainda que neste âmbito o documento de transporte apenas é neces-

sário quando a quantidade de combustíveis líquidos ou gasosos exceder os 1000 litros. 
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Parágrafo 5.2.1.9.2 (nova marcação para pilhas e baterias de lítio) 

Relativamente às embalagens contendo pilhas ou baterias de lítio, estas devem ser preparadas de acordo com a DE188, 

sendo que em caso de necessidade a nova marca pode ser reduzida proporcionalmente ao tamanho da embalagem. 

Subsecção 5.3.6.2 

A RC acordou também a possibilidade de poder usar-se marcas de “transporte a quente” de tamanho reduzido, no caso 

de cisternas móveis com capacidade até 3000 litros, e que tal possibilidade deve ser estendida aos contentores-cisterna. 

Subsecção 5.1.2.1 (sobrembalagens) 

Foi alterada esta subseção nos termos da proposta apresentada pela Alemanha. São feitas algumas simplificações na 

marcação e etiquetagem de sobrembalagens, nomeadamente, se as marcas e etiquetas das embalagens forem visíveis 

através da sobrembalagem apenas é necessário inscrever a marca “sobrembalagem” (“overpack”) e as setas de orienta-

ção. Desaparece, portanto, a necessidade de colocar na sobrembalagem a marca de perigosidade para o ambiente, se 

aplicável. 

Parágrafo 5.2.2.2.1.3 (nova etiqueta do modelo 9-A) 

Esta nova etiqueta aplica-se ao grupo baterias (classe 9) sendo que foi alterada a secção de descrição das etiquetas 

(cap. 5.2) e, também, as instruções escritas que terão uma nova etiqueta. 

2.- Utilização de processos eletrónicos no exame de conselheiros de segurança e condutores ADR e também pe-

ritos ADN 

O delegado de Portugal teve oportunidade de apoiar o projeto da Alemanha, referente à introdução no ADR dos princípios 

orientadores da realização de exames multimédia, para conselheiros de segurança e condutores ADR e, também, peritos 

ADN (proposta que consta no documento oficial 26/rev.1). A proposta mereceu aliás vasto consenso. 

De facto, os exames multimédia ADR estão em funcionamento regular em Portugal desde 2012 e harmonizam-se em 

absoluto com as regras propostas no documento aprovado pela RC, nomeadamente, em termos de infraestruturas (hard-

ware e software) e, bem assim, quanto aos aspetos processuais. 

3.- Projetos pendentes: 

O signatário teve oportunidade de fazer uma breve apresentação do projeto de Portugal apresentado à RC através do 

documento oficial com a cota ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/36. 

Tal projeto, visa clarificar a situação decorrente de certas entradas do quadro A do capítulo 3.2 (referentes nomeadamen-

te a transporte em cisterna) em que na coluna 8 não se encontra atribuída instrução de embalagem mas, no entanto, está 

atribuída uma categoria de transporte na coluna 15 (para efeitos justamente das isenções do 1.1.3.6 no transporte de 

embalagens). Esta discrepância não deixou de ser notada pela maioria dos delegados presentes, havendo no entanto, 

desacordo quanto à melhor solução a adotar para sanar esta ambiguidade. Conforme consta do paragrafo 40 do relatório 

provisório da sessão, o delegado português declarou que seria submetida uma nova proposta à luz dos comentários re-

cebidos na sessão e, também dos que viessem a ser recebidos à posteriori, após a sessão. 

(a) José Silva Carvalho 

 


