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RESUMO 
 

A utilização de produtos químicos tanto no meio doméstico como industrial 
cresce diariamente. Diversas substâncias são criadas e, juntamente com elas, surgem 
novos riscos. À fim de assegurar a saúde dos trabalhadores expostos a esses 
produtos é preciso que esses riscos sejam identificados e mensurados. Anteriormente 
cada país possuía uma forma de classificar seu produto e rotulá-lo, no entanto, 
existiam muitas divergências. Um produto que era classificado como inflamável em 
determinado local, poderia não ter esse risco em outro. Neste contexto, surgiu o 
Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), que padronizou a determinação e 
comunicação dos riscos dos produtos. É de grande importância que as empresas 
tenham o conhecimento de todas as substâncias que trabalham e os perigos 
associados a eles. O objetivo principal desse trabalho foi estudar a gestão de produtos 
químicos de uma indústria do setor automotivo durante um período de 4 anos. As 
reprovações dos produtos químicos foram classificadas em 5 grandes grupos: 
substâncias proibidas, divergências de classificação na Ficha de Informação de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), FISPQ em outro idioma, FISPQ fora da 
norma e risco ocupacional. O percentual de reprovações foi de aproximadamente 
53%. Em relação as substâncias proibidas, o tolueno e o nonilfenol foram os principais. 
O comparativo em relação a classificação de algumas substâncias aos riscos 
cancerígeno, mutagênico e tóxico para reprodução trouxe muitas divergências entre 
listagens mundiais disponíveis. Os resultados indicaram que apesar de existirem 
muitas legislações brasileiras sobre produtos químicos, há poucas restrições em 
relação a utilização de substâncias perigosas no Brasil. Um roteiro para auxiliar as 
indústrias na gestão dos seus produtos químicos também foi desenvolvido.   
 

Palavras-chave: Risco Químico, GHS, Substâncias Cancerígenas, Toxicologia, 
Comunicação de Perigos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

The use of chemicals in both domestic and industrial environments grows daily. 
Several substances are created and, along with them, new risks arise. In order to 
ensure the health of workers exposed to these products, these risks must be identified 
and measured. Previously each country had a way of classifying its product and 
labeling it, however, there were many differences. A product that was classified as 
flammable in one place, would not have that risk in another. In this context, the Globally 
Harmonized System (GHS) emerged, which standardized the determination and 
communication of product risks. It is of great importance that companies have the 
knowledge of all the substances that they work with and the dangers associated. The 
main objective of this work was to study the chemical products management of an 
automotive industry during a period of 4 years. The reasons for disapprovals of 
chemical products were classified into 5 major groups: banned substances, 
misclassification in the MSDS, MSDS in another language, occupational risk and non-
standard MSDS. The percentage of disapprovals was of approximately 53%. 
Regarding substances, toluene and nonylphenol were the main ones. The comparison 
of the classification of some substances with carcinogenic, mutagenic and toxic for 
reproduction risks has led to many divergences between available world listings. It was 
also observed that although there are many Brazilian regulations about chemicals 
products, there are few restrictions on the use of hazardous substances in Brazil. This 
study also presented guidelines to assist industries in the management of their 
chemicals. 
 

Keywords: Chemical Hazard, GHS, Carcinogenic Substances, Toxicology, Hazard 
Communication 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 – CLASSIFICAÇÃO DO GHS E COMUNICAÇÃO DE PERIGOS ........... 31 

FIGURA 2 – FLUXOGRAMA DE ANÁLISE DE GESTÃO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS ........................................................................................... 39 

FIGURA 3 – ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA      

USO NA EMPRESA ............................................................................. 45 

FIGURA 4 – PRODUTOS PARA PROCESSO E MANUTENÇÃO ............................ 45 

FIGURA 5 – MOTIVOS DE REPROVAÇÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS ............ 47 

FIGURA 6 – PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS NOS PRODUTOS 

AVALIADOS ......................................................................................... 51 

FIGURA 7 – RISCO CMR DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS REPROVADAS .......... 56 

FIGURA 8 – FLUXOGRAMA DE DIRETRIZES PARA GESTÃO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS ................................................................................................................ 66 
 

 

LISTA DE QUADROS 
 

QUADRO 1 – LINHA DO TEMPO DE IMPLANTAÇÃO DO GHS NO BRASIL ......... 26 

QUADRO 2 – AGENTES QUÍMICOS E OS PRINCIPAIS SETORES DE APLICAÇÃO

 ........................................................................................................... 28 

QUADRO 3 – CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS CMR CONFORME NBR 14725-2 

(ABNT, 2009) ..................................................................................... 29 

QUADRO 4 – CLASSIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONFORME NORMA DA 

EMPRESA .......................................................................................... 37 

QUADRO 5 – LISTA DE SUBSTÂNCIAS RESTRITAS CONFORME 

CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA ...................................................... 37 

QUADRO 6 – PROCEDIMENTO, TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE DAS 

FONTES DE DADOS ......................................................................... 42 

QUADRO 7 – CLASSIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS EM 

RELAÇÃO AO RISCO OCUPACIONAL ............................................. 52 

QUADRO 8 – PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES SOBRE PRODUTOS QUÍMICOS NO 

BRASIL E FRANÇA ............................................................................ 57 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ABIQUIM   –   Associação Brasileira da Indústria Química 

ABNT   –   Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANFAVEA   –   Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

ANSES   –   Agence Nationale de Securité Sanitaire (Agência Nacional de 

Segurança Sanitária) 

ANIVEC  –   Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção 

ANVISA   –   Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CAS   –   Chemical Abstracts Service (Serviço de Resumo Químico) 

CCOHS   –   Canadian Centre for Occupational Health And Safety (Centro 

Canadense de Saúde e Segurança no Trabalho) 

CETESB   –   Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

CLP –  Classification, Labelling and Packaging (Classificação, 

Etiquetagem e Embalagem) 

CMR   –   Cancerígeno, Mutagênico e Tóxico para Reprodução 

DGCCRF – Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 

la Répression des Fraudes (Direção da Concorrência, Defesa do 

Consumidor e Controle de Fraudes) 

ECHA   –   European Chemicals Agency (Agência Europeia dos Produtos 

Químicos) 

EPA   –   Environmental Protection Agency (Agência de Proteção 

Ambiental) 

FIOCRUZ   –   Fundação Oswaldo Cruz 

FISPQ   –   Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 

GHS   –   Globally Harmonized System (Sistema Globalmente 

Harmonizado) 

IARC   –   International Agency for Research on Cancer (Agência 

Internacional de Pesquisa sobre o Cancêr) 

INCA   –   Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

INRS   –   Institut National de Recherche et de Sécurité pour la Prévention 

des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles 



(Instituto Nacional de Investigação e Segurança para a 

Prevenção de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais) 

ISO   –   International Organization for Standarization (Organização 

Internacional para Padronização) 

Lista NGO   –   Lista de restrições "Noir, Grey e Orange" (Lista de restrições 

Preta, Cinza e Laranja) 

MDS   –   Material Data Sheet (Folha de Informações do Material) 

NBR   –   Norma Brasileira Regulamentadora 

NR – Norma Regulamentadora 

NITE   –   National Institute of Tecnhology and Evaluation (Instituto 

Nacional de Tecnologia e Informação) 

OEHHA  –   Office of Environmental Health Hazard Assessment 

Reproductive and Cancer Hazard (Escritório de Meio Ambiente 

Avaliação de Perigo para a Saúde Reprodutiva e Câncer) 

ONU   –   Organização das Nações Unidas 

REACH  –   Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de 

Químicos) 

SINPROQUIM  –   Sindicato das indústrias de Produtos Químicos para Fins 

Industriais 

 

  



SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 13 

1.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................................................. 14 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................. 15 

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................................. 16 

2.1 PRODUTO QUÍMICO.................................................................................................................. 16 

2.1.1 Perigo e Risco Químico ........................................................................................................... 16 

2.1.2 Toxicologia ................................................................................................................................. 18 

2.2 SISTEMA GLOBLAMENTE HARMONIZADO (GHS) ............................................................ 20 

2.2.1 O Sistema Globalmente Harmonizado no Brasil ................................................................. 23 

2.2.2 Risco Cancerígeno, Mutagênico e Reprotóxico (CMR) ..................................................... 27 

2.2.3 Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) ............................ 31 

2.3 CENÁRIO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO BRASIL............................................................. 34 

2.3.1 Estudo de Caso da Utilização de Produtos Químicos na Indústria Automotiva ............. 35 

3 METODOLOGIA ...................................................................................................................... 39 

3.1 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA FISPQ ...................................................... 39 

3.1.1 Análise de Idioma ..................................................................................................................... 40 

3.1.2 Conformidade da FISPQ em Relação a Norma NBR 14725-4 (ABNT, 2012) ................ 40 

3.1.3 Análise da Composição Química do Produto ...................................................................... 40 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS .............................................................. 41 

3.3 FONTES DE INFORMAÇÃO E TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS .............................. 42 

3.4 ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES PARA ANÁLISE DA GESTÃO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS ........................................................................................................................................... 43 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................................ 44 

4.1 DIAGNÓSTICO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS DE REPROVAÇÃO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS ........................................................................................................................................... 44 

4.2 PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS .......................................................................... 50 

4.3 COMPARATIVO DE LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DA FRANÇA ................................. 57 

4.4 DIRETRIZES PARA ANÁLISE PRELIMINAR DE PRODUTOS QUÍMICOS ..................... 62 

5 CONCLUSÕES ........................................................................................................................ 67 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 69 

APÊNDICE (A) – FICHA DE ANÁLISE DO PRODUTO QUÍMICO ........................................... 79 

 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O uso de produtos químicos para melhorar a qualidade de vida é uma prática 

generalizada em todo o mundo. Com o aumento da tecnologia, do desenvolvimento 

industrial e da necessidade de consumo humano, não se pode imaginar a vida sem o 

uso de químicos (MONERO, 2016). Assim, a vida atual por nós conhecida não seria 

possível sem o uso de produtos químicos em grande escala. 

Ao mesmo tempo em que a fabricação de produtos químicos trouxe melhorias 

para a sociedade, resultou também em riscos significativos para a saúde humana, 

exigindo o desenvolvimento de regulamentações específicas para setores como o de 

produção, comércio, transporte e consumo, para eliminar ou reduzir riscos 

(DEVINCENTIS, 2017). 

A diversidade de produtos químicos disponíveis no mercado aumenta a cada 

dia. Na fabricação dos mesmos são utilizados diversos tipos de substâncias químicas 

que apresentam graus de risco diferentes. Umas das grandes preocupações atuais é 

em relação a utilização de produtos químicos com potencial de risco para a saúde 

humana e meio ambiente. Em consequência, um número de países ou organizações 

desenvolveram leis e regulamentos para transmitir as informações de risco de cada 

produto (ONU, 2017). 

Estima-se que atualmente existam mais de 20 milhões de fórmulas químicas. 

Destas, quase um milhão são substâncias consideradas perigosas, sendo apenas 

cerca de 800 devidamente caracterizadas quanto aos efeitos sobre a saúde (CETESB, 

2018). 

De acordo com Wallau e Júnior (2013), no Brasil, somente a partir de 1998 

surgiram legislações para restringir os produtos químicos em geral, uma vez que até 

esse momento só haviam regulamentações voltadas para agrotóxicos.  

Uma das formas fundamentais para o uso seguro de produtos químicos 

passou a ser a comunicação de risco advindos desses produtos. A identificação dos 

perigos é o passo principal para se fazer a comunicação de riscos (MONERO, 2016). 

Várias listagens internacionais têm feito propostas de classificação de substâncias 

embasadas em estudos científicos.  

Os acidentes envolvendo produtos químicos são muito significativos. O 

aumento da produção, da armazenagem e da utilização das substâncias evidencia 

que é necessário um controle sistemático bem definido desses produtos para proteger 
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não apenas a comunidade, mas também o patrimônio público, privado e o meio 

ambiente (CETESB, 2018). 

A gestão segura de produtos químicos está baseada no conhecimento sobre 

os perigos e ameaças. Dispor dessas informações, aliadas às medidas de prevenção 

ao longo do seu ciclo de vida é fundamental, pois permite que a produção, transporte, 

uso e disposição dos produtos possam ser gerenciados adequadamente (OSHA, 

2018).  Dessa forma espera-se assegurar a saúde dos trabalhadores e a proteção ao 

meio ambiente, bem como evitar acidentes industriais. 

A ABNT NBR ISO 14001, 2015, traz um novo requisito mencionando a 

perspectiva do ciclo de vida. Quando uma empresa tem preocupação e trabalha na 

gestão de produtos químicos para evitar a entrada de materiais danosos ao meio 

ambiente e saúde humana, também está trabalhando na melhoria do ciclo de vida de 

seu produto. 

Segundo Pan (2014), um dos pré-requisitos para uma empresa que se diz 

responsável socialmente é possuir e aplicar um sistema de gerenciamento de risco 

nas suas instalações. O presente estudo de caso analisou a gestão de produtos 

químicos dentro de um sistema de gestão de uma indústria automotiva no estado do 

Paraná. Pela diversidade de atividades e magnitude do processo, a indústria 

automotiva passa a ser um cenário robusto para a análise proposta. 

O presente estudo verificou as lacunas associadas aos fabricantes e 

fornecedores de químicos em relação aos critérios avaliados. A identificação dessas 

lacunas é um dos primeiros passos para tornar o uso de produtos químicos mais 

seguros no ambiente de trabalho evitando por consequência riscos à saúde humana. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL                                                                                                                    

 

Analisar a gestão de produtos químicos dentro do sistema de gestão de uma 

indústria automotiva no estado do Paraná. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Analisar, durante um período de 4 anos, quais são os principais motivos de 

reprovação de produtos químicos e quais são as principais substâncias que acarretam 

a reprovação dos produtos; 

Avaliar os benefícios e as dificuldades que o Sistema Globalmente 

Harmonizado (GHS) trouxe para o sistema de gestão de químicos numa indústria do 

setor automotivo; 

Comparar as principais legislações do Brasil e da França no que diz respeito 

a restrição de utilização de produtos químicos; 

Propor diretrizes e recomendações para análise preliminar de produtos 

químicos dentro das indústrias do Paraná.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 PRODUTO QUÍMICO 

 

De acordo com a NBR 14725-1 (ABNT, 2009), produto químico pode ser 

entendido como uma substância ou mistura. Já produto químico perigoso é um 

produto classificado como perigoso para a segurança, saúde e/ou meio ambiente, 

conforme o critério de classificação adotado. 

 

2.1.1 Perigo e Risco Químico 
 

Onipresentes no local de trabalho, os produtos químicos às vezes passam 

despercebidos. No entanto, muitos produtos químicos podem ter efeitos sobre os 

seres humanos e seu meio ambiente. Identificar produtos químicos perigosos, 

misturas ou processos e seus efeitos é um primeiro passo antes da implementação 

de medidas de prevenção adequadas (INRS, 2018). 

Os perigos relacionados ao uso de substâncias químicas já são conhecidos 

desde o século XIX. Contudo, apenas como o passar do tempo e aparecimento de 

acidentes de trabalho, contaminações ambientais e danos aparentes à saúde humana 

é que surgiu a necessidade em comunicar esses riscos aos colaboradores e 

regulamentar o uso de produtos químicos perigosos (WALLAU E JUNIOR, 2013). 

Quando se trabalha com o gerenciamento de risco químico, é muito 

importante conhecer primeiramente a diferença entre os termos “Perigo” e “Risco”. O 

termo perigo está relacionado diretamente a característica intrínseca do produto 

provocar algum dano. Já o risco está relacionado a probabilidade de ocorrência de um 

dano causado por um produto perigoso. O perigo sempre existirá. Entretanto, pode-

se trabalhar com medidas de proteção para diminuir o risco (ONU, 2017).   

Um risco é a probabilidade de ocorrência de um efeito prejudicial específico. 

Geralmente é expressa como uma porcentagem dos casos em uma determinada 

população por um período específico. Uma avaliação de risco pode ser feita a partir 

de casos reais ou por projeção de casos potenciais futuros, com base em 

extrapolações (SILBERGELD, 2018). 

Risco químico, mais especificamente, pode ser entendido como o perigo a 

que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos que podem 
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causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. Os danos físicos relacionados à 

exposição química incluem, desde irritação na pele e olhos, passando por 

queimaduras leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou 

explosão. Os danos à saúde podem advir de exposição de curta e/ou longa duração, 

relacionadas ao contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como 

a inalação de seus vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças 

do sistema nervoso, doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer 

(FIOCRUZ, 2018). 

Agentes de risco químico são substâncias, compostos ou produtos que 

possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de 

poeiras, fumos gases, neblinas, nevoas ou vapores, ou que seja, pela natureza da 

atividade, de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através 

da pele ou por ingestão (FIOCRUZ, 2018). 

Um produto químico é considerado perigoso para a saúde quando pelo menos 

um estudo revela evidências estatísticas significantes sobre os efeitos deletérios às 

pessoas expostas (SCHENEIDER, 2011).  

No ano de 2018, o registro de substâncias inorgânicas e orgânicas 

cadastradas pela sociedade Americana de Química superou os 143 milhões de 

registros. A cada semana mais de 50 substâncias novas são adicionadas ao banco 

de dados (CAS, 2018). Em conjunto com o cadastro de novas substâncias, novos 

perigos também surgem e precisam ser identificados. 

A gestão do risco químico vem sendo cada vez mais estudada e delimitada 

em diversos países. O estudo do perigo das substâncias e a mensuração da 

exposição são parâmetros necessários para a avaliação de risco, cujo centro é a 

ciência da toxicologia (MATTA, 2011).  

A União Europeia tem se destacado no cenário mundial com a implantação 

do Registro, Avaliação, Autorização, e Restrição de Produtos Químicos (REACH). 

Nesse sistema, todos os produtos químicos fabricados e importados na União 

Europeia acima de uma tonelada devem ser registrados num banco de dados central, 

contendo informações que os classifiquem, considerando seus perigos no sistema 

GHS. O objetivo do REACH é restringir o uso e comercialização de produtos tidos 

como persistentes, bioacumulativos e tóxicos e muito persistentes (MATTA, 2011). O 

REACH entrou em vigo em 1 de junho de 2007. 
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O GHS trouxe duas formas de alertar os usuários sobre o uso dos produtos 

químicos: as frases de perigo e as frases de precaução. De acordo com a NBR 14725-

2 (ABNT, 2009), as palavras de advertência servem para indicar a maior ou menor 

gravidade de perigo e alertar o usuário. Já as frases de perigo, como o próprio nome 

diz, alertar o usuário do perigo do produto. 

De acordo com o Instituto Francês de Saúde e Segurança do Trabalho (INRS) 

existem algumas linhas principais para se trabalhar com a prevenção do risco químico 

como: 

- Evitar riscos, se possível removendo-os; 

- Avaliar os riscos e combate-los na fonte; 

- Substituir o que é perigoso pelo que não é perigoso ou pelo que é menos 

perigoso (princípio de substituição de produtos perigosos por produtos menos 

arriscados); 

- Adotar medidas de proteção coletiva (ventilação e purificação de ar, por 

exemplo); 

- Treinar e informar os funcionários sobre riscos e sua prevenção, sem 

negligenciar medidas de higiene e emergência. 

Em fevereiro de 2011, o Governo do Canadá criou um programa de gestão de 

risco químico que está engajado em proteger a saúde da população e meio ambiente 

no controle das substâncias químicas tóxicas em nível nacional. O programa visa 

controlar a exposição desde a fabricação dessas substâncias até o destino final. Na 

categorização de risco, foram identificados 4300 produtos químicos classificados 

como sendo prioritários. Em 2016 foram trabalhados aproximadamente 1500 

produtos, sendo que a meta é 2020 para abordar todos os produtos levantados 

(CANADÁ, 2018). 

 

2.1.2 Toxicologia 

 

Muitos autores elucidam o surgimento da toxicologia com a tese que ela 

nasceu nos primórdios da humanidade, antecipando-se a própria história escrita sobre 

o uso de venenos de animais e plantas com o propósito de auxiliar na caça e pesca 

(AZEVEDO, 2010). 
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A frase do alquimista Paracelso do século XVI, “Todas as substâncias são 

tóxicas, é a dose correta que diferencia um remédio do veneno”, exemplifica o 

fundamento da toxicologia moderna (SCHNEIDER et al., 2011). 

A aplicação do conhecimento toxicológico tem sido utilizada pela sociedade 

há muitos séculos e, com o passar do tempo, ela foi se diversificando, sendo aplicada 

desde a distinção de alimentos até a arte do envenenamento (MATTA, 2011). 

A toxicologia pode ser entendida como uma área de conhecimento voltada a 

compreender os tóxicos, sua existência, ocorrência, comportamentos, movimentos, 

mecanismos de ação e demais aspectos. Atualmente também entendida como a 

ciência que estuda os efeitos adversos das substâncias químicas sobre os organismos 

vivos e avalia a probabilidade da sua ocorrência, claramente estabelece a análise e a 

predição de risco como seus componentes integrantes (AZEVEDO, 2010). 

A toxicologia é o estudo de substâncias tóxicas e, mais especificamente, a 

identificação e avaliação quantitativa de consequências adversas relacionadas à 

exposição a agentes físicos, químicos ou outros. Como tal, usa, pelo seu 

conhecimento e pela sua abordagem ou métodos de pesquisa, a maioria das ciências 

biológicas básicas, disciplinas médicas, epidemiologia e vários campos da química e 

da física. Ele varia desde a pesquisa básica sobre o mecanismo de ação de agentes 

tóxicos até o desenvolvimento e interpretação de testes padronizados para 

caracterizar as propriedades tóxicas desses agentes. Também fornece medicamentos 

e epidemiologia com informações essenciais para compreender a etiologia e 

estabelecer o vínculo entre exposições, incluindo exposições ocupacionais e 

patologias observadas (SILBERGELD, 2018). 

A falta de informações sobre a toxicidade de uma substância não significa que 

ela não tenha risco para a saúde. Muitas vezes ainda não foram realizados estudos 

para comprovarem seus malefícios, portanto deve-se sempre adotar o princípio da 

precaução na manipulação de qualquer substância (SCHNEIDER et al., 2011). 

Atualmente muitas organizações governamentais e não governamentais 

usam a base da toxicologia de conhecimento para avaliar os riscos no local de trabalho 

ou o meio ambiente em geral e propor regulamentos. Desta maneira, como parte 

integrante das estratégias de prevenção, a toxicologia é inestimável, pois, é a fonte 

de informações sobre riscos potenciais na ausência de exposições humanas 

relevantes (SILBERGELD, 2018). 
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2.2 SISTEMA GLOBLAMENTE HARMONIZADO (GHS) 
 

A intoxicação causada por produtos químicos, incluindo os solventes 

orgânicos é uma das principais questões da saúde industrial (MORITA; MORIKAWA, 

2011). 

A identificação desses perigos é uma das primeiras fases para que se possa 

trabalhar na gestão de riscos químicos. Essa informação está normalmente disponível 

nos documentos conhecidos como Ficha de Informação de Segurança de Produto 

Químico (FISPQ) ou no documento conhecido mundialmente denominado como 

Material Data Sheet (MDS) (MATTA, 2011). Contudo, para que se possa fazer uma 

identificação de perigo, é necessário o estabelecimento de critérios de classificação. 

Sendo assim, cada país desenvolveu e colocou em prática sua própria legislação 

(CHANG et al., 2013).   

Uma das grandes dificuldades mundiais relacionadas ao uso de produtos 

químicos estava na padronização mundial de perigo de cada substância. Esse fato 

acabava dificultando o comércio internacional dos produtos (WALLAU; JUNIOR, 

2013). As leis e regulamentações de cada país eram parecidas em diversos quesitos, 

porém, as diferenças que existiam já eram suficientes para criarem diferentes 

classificações para o mesmo produto químico. Essas variações poderiam, por 

exemplo, classificar um produto químico como inflamável em um determinado país e 

não inflamável em outro país. Ou ainda, classificar um produto como cancerígeno em 

um país, mas não em outro (ONU, 2017). 

Essa diferença de classificação se transformou em um problema significativo 

principalmente para os processos de importação e exportação. O mercado mundial se 

tornava mais intenso e os sistemas de classificação mais divergentes (CHANG et al., 

2013).  

A partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma expansão no consumo de 

compostos químicos no âmbito mundial. Este fato deve-se principalmente ao 

desenvolvimento de tecnologias e aceleração da globalização da economia 

(FREITAS, 2002). 

Em 2003 surgiu o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), como forma de 

solucionar o problema acima e fazer a padronização de perigo das substâncias 

químicas. Esse sistema é conhecido mundialmente pela sigla GHS. Por esse motivo, 

toda vez que mencionado no presente trabalho, será identificado com a sigla em 
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inglês. Esse sistema é originário de um grupo de trabalho no qual participaram vários 

países e organizações internacionais. Esse trabalho foi desenvolvido por mais de uma 

década e abrangeu uma vasta gama de conhecimento, desde toxicologia até 

proteções de incêndio. O encontro internacional que deu impulso para completar esse 

trabalho foi na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e refletido na Agenda 21 (ONU, 2017). 

O GHS foi desenvolvido através de um grupo de trabalho que considerou 

quatro sistemas existentes para formar sua base primária, sendo: 

- Recomendações ONU para o Transporte de Produtos Perigosos; 

- Requisitos para o Local de Trabalho, Consumidores e Pesticidas (Estados 

Unidos); 

- Diretivas da União Europeia para Substâncias e Preparados Perigosos e  

- Requisitos para o Local de Trabalho, Consumidores e Pesticidas – Canadá 

(ABIQUIM, 2005). 

As diretrizes do GHS estão estabelecidas em um documento conhecido como 

Purple Book ou em português Livro Púrpura. Nesse livro os perigos das substâncias 

químicas são divididos em três grandes grupos: perigos físicos, perigos à saúde 

humana e perigos ao meio ambiente. Esses grupos por sua vez apresentam diversas 

subdivisões (WALLAU; JUNIOR, 2013). 

A abrangência do GHS é para todos os produtos perigosos. A comunicação 

de perigo desse sistema pode variar de acordo com a categoria do produto ou estágio 

no ciclo de vida. O público-alvo do GHS incluem consumidores, trabalhadores, 

empresas de transportes, médicos socorristas entre outros (ONU, 2017). 

Os principais perigos mencionados no Livro Púrpura (ONU, 2017) são os 

seguintes: 

- Perigos físicos: explosivo, gás inflamável, aerossol, gás oxidante, gás sob 

pressão, líquidos inflamáveis, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias e 

misturas auto reativas, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, substâncias e misturas 

que se auto aquecem, substâncias e misturas que em contato com água emitem gases 

inflamáveis, líquidos oxidantes, sólidos oxidantes, peróxidos orgânicos, corrosivos 

para metais e explosivos dessensibilizados; 

- Perigos para saúde: toxicidade aguda, corrosão/irritação cutânea, sérios 

danos aos olhos/ irritação aos olhos, sensibilização cutânea ou respiratória, 

mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicidade a reprodução, toxicidade para órgão 
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específico – única exposição, toxicidade para órgão específico – exposições repetidas 

e perigo de aspiração; 

- Perigo para o meio ambiente: perigo para o meio ambiente aquático, perigo 

para a camada de ozônio. 

O GHS possui um subcomitê responsável por manter o sistema e fornecer 

informações adicionais que qualquer país necessite, assim como encorajar sua 

adoção mundialmente. O Livro Púrpura é regularmente revisado e atualizado 

refletindo as experiências internacionais e leis que surgem no âmbito internacional 

(ONU, 2017). 

A classificação dos perigos é realizada a partir de resultados e evidências 

obtidas em testes de toxicidade, ecotoxicidade e propriedades físico-químicas dos 

produtos químicos. A partir dessas informações de perigo são elaborados os 

documentos de comunicação de perigo, conhecidos como rótulos e Fichas de 

Informação e Segurança de Produtos Químicos (FISPQs) (MATTA, 2011). 

A partir do recebimento dessas informações mencionadas acima, as 

empresas podem estruturar programas de gestão de risco químico, levando em 

consideração também os cenários aos quais seus trabalhadores estão expostos. 

É importante salientar que o GHS não pode ser entendido como uma 

regulamentação. Ele é um conjunto de instruções para atender às exigências básicas 

de qualquer sistema de comunicação de perigos. Ele fornece módulos de implantação 

para os órgãos reguladores desenvolverem ou modificarem programas nacionais 

existentes que garantam o uso seguro de produtos químicos ao longo de todo o ciclo 

de vida (ABIQUIM, 2005). 

Uma das questões importantes sobre a aplicação do GHS é a discrepância 

nas classificações desse sistema em países e regiões. Considerando que o GHS é 

um sistema harmonizado, os critérios de classificação são aplicados para cada risco 

para a saúde. No entanto, diferentes resultados podem ser obtidos, principalmente 

para classificação à saúde e meio ambiente. O motivo principal dessa divergência é a 

diferença entre as listagens de fontes que são aplicadas para cada país (MORITA; 

MORIKAWA, 2011). 

As divergências de classificação nas FISPQs geram impactos na proteção dos 

usuários e no comércio, aliando custos ao processo. Algumas empresas 

multinacionais estimaram a presença de mais de 100 regulamentações diferentes 

para a comunicação de perigos para a comercialização global de seus produtos. Nas 
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empresas de médio e pequeno porte, o atendimento às exigências acaba sendo 

complexo e de alto custo, o que pode ser uma barreira para o comércio exterior de 

produtos químicos (ABIQUIM, 2005). 

Outro item que também dificulta a aplicação do GHS é sua complexidade de 

classificações. Atualmente o Sistema Globalmente Harmonizado conta com 30 

classes de perigo e, para cada uma delas, há categorias diferentes, considerando a 

sua severidade. A identificação dos perigos e sua correta classificação ainda é uma 

tarefa difícil para as empresas, principalmente as de pequeno porte (MONERO, 2016). 

Da mesma forma que a Europa vem trabalhando com o REACH em parceria 

com o GHS, outras localidades também têm desenvolvido sistemas para promover 

sua implantação. O Japão, por exemplo, lançou um comitê em 2001 para começar a 

trabalhar com esse tema, introduzindo-o dentro de suas legislações. Criou inclusive 

um manual com várias orientações técnicas para o GHS, inclusive definindo critérios 

para avaliação e confiabilidade de resultados (NITE, 2018).  

Assim como o Japão e a Comunidade Europeia, o Canadá, a Austrália, a 

China e a Coréia do Sul também adotaram o GHS (CANADÁ, 2014). 

De acordo com a United Nations Economic Commission for Europe (UNECE, 

2018) atualmente há 72 países que já implantaram o GHS.   

O GHS contribui para o uso seguro de produtos químicos e desoneração com 

o atendimento de múltiplos regulamentos para o comércio exterior. O Brasil se 

beneficiou adotando o GHS, uma vez que não possuía nenhum sistema nacional com 

essa finalidade (MATTA, 2011). 

De acordo com o Centro Canadense Ocupacional de Saúde e Segurança 

(CCOHS, 2015), o GHS oferece vários benefícios distintos. Entre eles estão: promover 

a eficiência regulatória; facilitar o comércio; facilitar a conformidade; reduzir os custos; 

fornecer informações de perigo melhoradas e consistentes; incentivar o transporte, 

manuseio e uso seguro de produtos químicos; promover melhor resposta de 

emergência a incidentes químicos e reduzir a necessidade de testes em animais. 

 

2.2.1 O Sistema Globalmente Harmonizado no Brasil 

 

Uma das regulamentações brasileiras mais abrangentes sobre a utilização de 

produtos químicos é o Decreto 2.657, que promulga a convenção nº 170 da 

Organização Internacional do Trabalho (BRASIL, 1998). De acordo com esse Decreto 
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deve-se ter uma preocupação sobre a prevenção de doenças e acidentes causados 

pela utilização dos produtos químicos. Entretanto, para que essa prevenção seja 

alcançada, faz-se necessário que os critérios abaixo sejam seguidos: 

- Todos os produtos sejam avaliados com a finalidade de se determinar o perigo 

que apresentam; 

- Haja sistemas que permitam obter dos fornecedores informações sobre os 

produtos químicos utilizados no trabalho, de forma que programas eficazes de 

proteção para os trabalhadores sejam colocados em prática; 

- Trabalhadores tenham informações sobre os produtos químicos utilizados nos 

locais de trabalho, bem como as medidas adequadas de prevenção que lhes permitam 

participar eficazmente dos programas de proteção, e orientações básicas desses 

programas para garantir a utilização dos produtos químicos em condições de 

segurança (BRASIL, 1998). 

O Decreto em questão também aborda a responsabilidade dos fornecedores 

de químicos e dos empregadores. Ele determina que os perigos dos produtos 

precisam ser avaliados. 

A avaliação dos perigos é feita atualmente através do Sistema Globalmente 

Harmonizado. Entretanto, o GHS não pode ser considerado uma norma legal. Em 26 

de junho de 2007, é instituído no Brasil o Decreto Presidencial denominado GT-GHS-

Brasil com a atribuição de elaborar e propor estratégias, diretrizes, programas, planos 

e ações para a implementação do Sistema Globalmente Harmonizado de 

Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos - GHS no País (BRASIL, 2007). 

Em 2009, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou a 

primeira versão da norma 14.725 que dá todas as diretrizes para classificação e 

rotulagem das substâncias químicas (ABNT, 2009).  

Essa norma é dividida em quatro partes: Terminologia, Sistema de 

Classificação de Perigo, Rotulagem e Ficha de Informação de Segurança de Produtos 

Químicos.  

Duas grandes datas foram estabelecidas por essa norma para a aplicação do 

novo sistema, determinado que: 

- Todas as substâncias químicas puras devem ser classificadas pelo GHS 

obrigatoriamente a partir de 27/02/2011; 

- Todas as misturas devem ser classificadas pelo GHS obrigatoriamente a 

partir de 31/05/2015. 
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Os prazos acima mencionados foram definidos com base nos estabelecidos 

pela Comunidade Europeia, por meio do Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, em 16 de dezembro de 2008, que incorporou o GHS, por 

meio do sistema denominado Classification, Labelling and Packaging (CLP) 

(DEVINCENTIS, 2017).  

Segundo a Norma Regulamentadora nº 26 (BRASIL, 2011), todos os produtos 

químicos utilizados no local de trabalho devem ser classificados quanto aos perigos 

para a segurança e a saúde dos trabalhadores de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo GHS. A mesma Norma também menciona que a classificação deve 

ser baseada em lista de classificação harmonizada ou com a realização de ensaios. 

Caso não haja uma listagem nacional harmonizada, pode-se utilizar uma listagem 

internacional. 

Atualmente não há no Brasil uma listagem sobre o perigo das substâncias, 

utiliza-se listas internacionais como as disponíveis pelo REACH, IARC, etc. 

No quadro 1 é possível verificar de forma simplificada como foi o 

desenvolvimento do GHS no Brasil levando em consideração os anos de 2001 a 2015. 
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QUADRO 1 – LINHA DO TEMPO DE IMPLANTAÇÃO DO GHS NO BRASIL 
 

Principais 
Organizações: 

Ministério do Trabalho e Emprego; 
Ministério do Transporte; 
Ministério da Saúde 

GHS Implementação Status 

Transporte de 
mercadorias 
perigosas 

Estabelece diretrizes para o transporte internacional de mercadorias perigosas, 
implementação através de instrumentos, recomendações, códigos e diretrizes 
internacionais legais 
 

GHS Implementação Status outros setores 

2001 – 2006 Os diagnósticos e estudos comparativos foram realizados por muitas instituições 
públicas e privadas com o objetivo de identificar lacunas atuais na legislação 
existente. 
Análise de situação e lacunas concluída durante este período. 
 

2007 – 2008 Implementação da metodologia para a aplicação do Estudo de Teste de 
Compreensão. 
Liberação dos seguintes projetos de normas baseados no GHS para consulta 
pública: 
- Projeto 10: 101.05-002: rotulagem de produtos químicos; 
- Projeto 10: 101.05-003: Classificação de produtos químicos; 
- Projeto 10: 101.05-004: terminologia; 
- Projeto ABNT NBR 14725: Atualização das FISPQs. 

2009 Publicação do padrão ABNT NRB 14725: 2009 (com base no GHS). O padrão 
tem 4 partes, da seguinte forma: 
- ABNT NRB 14725-1: 2009 Terminologia 
- ABNT NRB 14725-2: 2009 Sistema de classificação de perigo 
- ABNT NRB 14725-3: 2009 Rotulagem 
- ABNT NRB 14725-4: 2009 Ficha de dados de segurança ou FISPQ 
 
Lançamento da primeira edição revisada do GHS em português para comentários 
públicos 
Revisão da Portaria nº 26 (sobre comunicação de perigo) do Ministério do 
Trabalho, para adequá-la ao GHS 
 

2010 Publicação de várias alterações / Correções ao Padrão ABNT NRB 14725: 2009 

2011 A partir de 27 de fevereiro de 2011: 
- Para substâncias puras: a classificação deve ser feita com NBR 14725-2: 2009, 
embalagem e rotulagem, utilizando NBR 14725-3: 2009 e FISPQ deve ser 
elaborada usando NBR 14725-4: 2009. 
- Para misturas: O uso do padrão NBR 14725: 2009 é opcional até 31 de maio de 
2015. 
 

2015 A partir de 1 de junho de 2015, todas as misturas devem ser classificadas, 
embaladas e rotuladas de acordo com NRB 14725-2 e 3, respectivamente, e a 
FISPQ é atualizada usando NBR 14725-4: 2009. 
 

 
FONTE: Adaptado de UNECE (2018) 
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2.2.2 Risco Cancerígeno, Mutagênico e Reprotóxico (CMR) 

 

Alguns agentes químicos têm, a médio ou a longo prazo, efeitos 

cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução. Eles são chamados de 

agentes CMR. Assim como todos os produtos químicos, os agentes CMR podem 

entrar no corpo através do trato respiratório, boca ou pele. Qualquer exposição a um 

produto CMR é considerada como perigosa para a saúde: de fato, alguns desses 

agentes, mesmo com níveis muito baixos de exposição, têm efeitos cancerígenos ou 

genotóxicos (INRS, 2018).  

Câncer é o nome dado a um conjunto de doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. As causas do 

câncer são variadas, podendo ser internas ou externas ao organismo. As causas 

externas referem-se ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de uma 

sociedade. As causas internas são normalmente geneticamente pré-determinadas. A 

prevenção do câncer engloba ações realizadas para reduzir os riscos de ter a doença. 

Isso inclui a adoção de um modo de vida saudável e evitar a exposição a substâncias 

causadoras de Câncer (INCA, 2018). 

As exposições a agentes cancerígenos no local de trabalho não são o único 

fator que podem resultar no aparecimento do câncer, porém elas podem ter um efeito 

decisivo no desencadeamento do mesmo. Os cânceres ocupacionais mais comuns 

são câncer de pulmão, seios e bexiga. Estima-se que 4 a 8,5% dos cânceres 

diagnosticados são de origens profissionais (INRS, 2018). 

O risco mutagênico está relacionado a alteração permanente do material 

genético, que pode ocorrer tanto em células germinativas, como em células 

somáticas. As mutações somáticas não podem ser transmitidas à prole, já as 

mutações germinativas podem ser transmitidas a prole toda ou a parte da mesma 

(PAULA, 2012). O efeito mutagênico é uma etapa inicial do desenvolvimento do 

câncer (INRS, 2018) 

Os produtos químicos podem causar danos nas funções reprodutivas tanto 

em homens como em mulheres, incluindo infertilidade, impotência, irregularidade do 

ciclo menstrual, aborto espontâneo, e danos à prole. Nos homens, agentes tóxicos 

que agem na reprodução, como dibromoetileno e o dibromocloropropano, podem 

causar esterilidade (SCHNEIDER et al., 2011). 
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Agentes tóxicos à reprodução são substâncias que causam danos 

cromossômicos (substâncias mutagênicas) e/ou teratogênicos (má formação) em 

fetos. Quando uma mulher grávida é exposta a produtos químicos, o feto também é 

exposto, já que a placenta é uma barreira ineficaz para produtos químicos que 

circulam no sangue. Produtos químicos teratogênicos são compostos que, quando 

assimilados pela mãe durante a gravidez, são transferidos para o embrião ou o feto, 

causando má formação acompanhada ou não da morte do feto, sem causar danos 

aparentes à mãe. Por não causarem alterações genéticas na mãe, os efeitos não são 

hereditários (SCHNEIDER et al., 2011). 

Os efeitos reprotóxicos podem ser descobertos na prole durante a gravidez, 

no nascimento ou mesmo anos depois. Este câncer é particularmente relacionado a 

exposição no útero (INRS, 2018).  No quadro 2 é possível observar alguns exemplos 

de compostos com risco CMR e os principais setores nos quais são utilizados. 

 
QUADRO 2 – AGENTES QUÍMICOS E OS PRINCIPAIS SETORES DE APLICAÇÃO 

 
Agente químico Risco Principais atividades 

Cromo hexavalente Cancerígeno - Construções metálicas; 

- Processos de fabricação de resina fenol; 

- Processamento de matérias primas; 

- Laminados/ moldagem por injeção; 

- Processos de fabricação de resina. 

Poeira de madeira Cancerígeno - Processamento de madeira 

Isocianatura de 

triglicerídeo 

Mutagênico - Fabricação e uso de revestimentos em pó de 

poliéster; 

- Indústria de PVC, tintas, pigmentos ou 

adesivos; 

- Fabricação de circuitos impressos. 

Ftalato de dihexilo Tóxico para 

reprodução 

- Indústrias de PVC e outros materiais 

plásticos. 

Compostos de chumbo Tóxico para 

reprodução 

- Construção; 

- Fabricação e reparação de baterias; 

- Recuperação de baterias e metais antigos; 

- Tratamento de superfície. 

FONTE: adaptado de INRS (2018) 

 

A ABNT NBR 14725-2 classifica os produtos CMR em duas grandes classes: 

1 e 2. A Classe 1 por sua vez é subdividida em duas subclasses, 1A e 1B. Essa divisão 
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leva em consideração se o produto tem efeito comprovado de causar danos ou apenas 

é presumido. Quando o efeito é comprovado o produto é classificado como 1A ou 1B. 

A diferença entre as subclasses A e B está nas evidências de acontecimentos dos 

fatos. Quando a evidência do risco é baseada principalmente em humanos, a Classe 

é 1A. Quando as evidências de risco são baseadas em animais, o produto é 

classificado como 1B. No quadro 3 pode ser observado um resumo das classificações 

CMR (ABNT, 2009). 

O GHS por sua vez, conforme referenciado na NBR 14725-2, também 

classifica os produtos com frases de risco de acordo as características de cada 

substância. Essas frases são identificadas com a letra “H” seguidas de caracteres 

numéricos (ABNT, 2009). Esta classificação pode ser verificada no quadro 3. 

 
QUADRO 3 – CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS CMR CONFORME NBR 14725-2 (ABNT, 2009) 

(continua) 
Mutagênico  Categoria segundo NBR 14725  Frases de risco GHS 

 1A Substâncias químicas sabidamente 

indutoras de mutações hereditárias em 

células germinativas humanos. 

H340: Pode causar defeitos 

genéticos 

 

 1B Substâncias químicas consideradas 

indutoras de mutações hereditárias em 

células germinativas humanos. 

 2 Substâncias químicas que são motivos 

de preocupação devido a possibilidade 

de causar mutações hereditárias em 

células germinativas de humanos. 

H341: Suspeito de causar 

defeitos genéticos 

 

Cancerígeno 

 

1A Conhecido como tendo potencial 

carcinogênico para humanos. A 

classificação é baseada principalmente 

em evidências em humanos. 

H350: Pode de causar câncer 

 

 1B Presumido ter potencial carcinogênico 

para humanos. A classificação é 

baseada principalmente em evidências 

em animais 

 2 Suspeito de serem carcinogênico para 

humanos. 

H351: Suspeito de causar câncer 
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QUADRO 3 – CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS CMR CONFORME NBR 14725-2 (ABNT, 2009) 
(conclusão) 

Tóxico para 
reprodução 

 Categoria segundo NBR 14725  Frases de risco GHS 

 1A Que reconhecidamente produziu efeito 

adverso sobre a aptidão ou capacidade 

reprodutiva ou sobre o 

desenvolvimento de seres humanos. 

H360 Pode afetar a fertilidade ou 

o nascituro; 

 

 1B Que se presume que produza efeito 

adverso sobre a aptidão ou capacidade 

reprodutiva ou sobre o 

desenvolvimento de seres humanos. 

 2 Suspeito de causar toxicidade na 

reprodução ou desenvolvimento 

humano. 

H361 Suspeito de afetar a 

fertilidade ou o nascituro; 

 

 
FONTE: adaptado de ABNT (2009) 

 

A base de classificação do GHS é a identificação de perigos. Uma vez 

identificados os perigos de uma substância ou mistura, os mesmos são transcritos 

para as FISPQs e rótulos dos produtos. Através desses compilados é possível 

trabalhar com o gerenciamento de riscos químicos no local de trabalho. A pirâmide a 

seguir (Figura 1) exemplifica o mencionado. 
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FIGURA 1 – CLASSIFICAÇÃO DO GHS E COMUNICAÇÃO DE PERIGOS 

 
FONTE: Adaptado de ABNT (2005) 

 
 

A pirâmide do SGS pode ser considerada uma boa diretriz para as empresas 

no Brasil começarem seus trabalhos de gerenciamento de risco químico. 

 

2.2.3 Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) 

 

A ficha de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ) é uma das 

principais ferramentas sobre a informação de perigos dos produtos químicos. Ela 

identifica as propriedades do produto que podem causar perigos físicos, ambientais e 

à saúde durante o uso e manuseio (DEVINCENTIS, 2017).  

Empresas que desenvolvem o gerenciamento de risco químico em suas 

instalações de maneira robusta utilizam a FISPQ como documento imprescindível em 

sua gestão (PAN, 2014). 

A necessidade de elaboração de ficha de dados de segurança ocorreu pela 

primeira vez através da promulgação da Convenção da OIT em 1998.  

(DEVINCENTIS, 2017).  

De acordo com a NBR 14725-4 (ABNT, 2012), este documento fornece 

informações sobre substâncias ou misturas relacionadas a: conhecimentos básicos 
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sobre o produto, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situações 

de emergência, perigos (incluindo informações sobre transporte, manuseio, 

armazenagem), etc. Ela é um meio utilizado para informar os trabalhadores, 

empregadores, profissionais da saúde e segurança, pessoal de emergência, agências 

governamentais, assim como membros da comunidade, instituições, serviços e outras 

partes envolvidas com determinado produto químico (ABNT, 2012). 

A FISPQ é um documento que, segundo o Decreto Federal nº 2.657 (BRASIL, 

1998), deve ser recebido pelos empregadores que utilizem produtos químicos 

perigosos. Atualmente, no Brasil, o modelo de FISPQ é definido pela Norma Brasileira 

NBR 14725-4, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2012). 

A FISPQ é conhecida também em alguns países como Safety Data Sheet 

(SDS) ou Material Data Sheet (MSDS). 

Este documento deve fornecer informações sobre a substância ou mistura em 

16 seções, cujos títulos-padrão, numeração e sequência não podem ser alterados. Os 

itens que devem ser considerados no documento são os seguintes:  

1 – Identificação: neste item deve ser indicado o nome da substância ou 

mistura, bem como dados do fornecedor. Também devem ser mencionados as 

principais finalidades de uso do produto. 

2 – Identificação de perigos: descreve os perigos das substâncias ou misturas. 

Esse item deve conter a classificação GHS, incluindo palavras de advertência, frases 

de perigo e precaução. Este item ainda deve contemplar os pictogramas 

correspondentes ao risco dos produtos.  

3 – Composição e informações sobre os ingredientes: informa sobre os 

ingredientes do produto químico, incluindo impurezas e aditivos que estejam 

presentes na mistura e contribuam para a classificação do produto. Caso haja alguma 

substância confidencial na mistura, a mesma pode ser omitida. No entanto, sua 

classificação de perigo deve obrigatoriamente ser declarada. 

4 – Medidas de primeiros socorros: aponta medidas que devem ser tomadas 

de maneira rápida após um acidente com o produto. São medidas simples que não 

envolvem pessoas treinadas para aplica-las. 

5 – Medidas de combate a incêndio: fornece informações sobre a forma 

apropriada para extinguir um possível incêndio. Também informa sobre perigos 

específicos oriundos de decomposição térmica. 
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6 – Medidas de controle para derramamentos ou vazamentos: recomenda as 

medidas que devem ser adotadas em caso de vazamentos ou fugas, com o intuito de 

diminuir ao máximo os efeitos adversos sobre as pessoas, os bens e o meio ambiente. 

7 – Manuseio e armazenamento: indica práticas seguras de manuseio que 

minimizem os perigos que as substâncias ou misturas podem causar para as pessoas, 

os bens e o meio ambiente. Também fornece informações sobre a incompatibilidade 

com demais substâncias químicas. 

8 – Controle de exposição e proteção individual: apresenta os limites de 

monitorização ambiental e biológica com a finalidade de minimizar a exposição dos 

trabalhadores durante a utilização do produto. Indica o equipamento de proteção 

individual (EPI) que deve ser necessário para minimizar o potencial de danos à saúde. 

9 – Propriedades físicas e químicas: o fabricante deve indicar informações 

sobre aspecto (estado físico, forma e cor), odor e limite de odor, pH, ponto de fusão, 

ponto de ebulição, ponto de fulgor, taxa de evaporação, inflamabilidade, limite de 

inflamabilidade ou explosividade, pressão de vapor, densidade de vapor, densidade 

relativa, solubilidade, coeficiente de partição, temperatura de autoignição, temperatura 

de decomposição e viscosidade. 

10 – Estabilidade e reatividade: descreve os perigos de reatividade da 

substância ou mistura, assim como indicar sua estabilidade e instabilidade de acordo 

com as condições de temperatura e pressão. 

11 – Informações toxicológicas: essa seção deve fornecer informações 

concisas e completas sobre os efeitos toxicológicos da substância. Esta seção deve 

compreender os seguintes itens: toxicidade aguda, corrosão/ irritação da pele, lesões 

oculares graves, sensibilização respiratória ou à pele, mutagenicidade em células 

germinativas, carcinogenicidade, toxicidade à reprodução, toxicidade para órgãos-

alvo específicos e perigo por aspiração. 

12 – Informações ecológicas: fornece informações para avaliar o impacto 

ambiental do produto quando liberado no meio ambiente. Deve ser informado também 

os dados de persistência e degradabilidade, assim como o potencial de 

bioacumulação e mobilidade no solo. 

13 – Considerações sobre destinação final: essa seção informa os métodos 

de destinação segura e ambientalmente aprovadas para resíduos dos produtos ou 

embalagens usadas. 
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14 Informações sobre transporte: fornece informações sobre códigos e 

classificações de transporte de acordo com regulamentações nacionais e 

internacionais, diferenciadas pelos modais terrestre, hidroviária e aéreo. 

15 – Informações sobre regulamentações: informa sobre regulamentações 

referentes à segurança, saúde e meio ambiente do produto químico em questão. 

16 – Outras informações: esta seção é utilizada para descrever informações 

que o fabricante julgue pertinente ao produto e que não esteva enquadrada nos 

demais itens. 

 

2.3  CENÁRIO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO BRASIL 

 

Atualmente, um significativo aumento no número de produtos químicos 

manufaturados e de atividades antrópicas tem sido observado. Em conjunto com este 

aumento, a liberação de poluentes tóxicos tem sido verificadas. As substâncias 

químicas estão presentes em todos os produtos utilizados pelo homem, desde o setor 

agrícola até o setor de saúde pública, sendo empregados para prevenção e cura de 

doenças (OLIVEIRA, 2005).  

No entanto, há riscos inerentes a fabricação das substâncias químicas. Por 

este motivo, a indústria química adotou medidas em decorrência da Rio-92 e da 

Rio+10 em Johanesburgo, África do Sul, para a segurança dos trabalhadores e da 

sociedade (ONU, 2018). Um dos primórdios da indústria química é a administração do 

risco e a transformação do mesmo em benefício para a sociedade (ABIQUIM, 2012). 

A indústria química é considerada um setor estratégico em todas as 

economias mundiais, com presença marcante em praticamente todas as cadeias 

produtivas. Não é coincidência que as maiores economias do mundo também sejam 

líderes na fabricação de produtos químicos. Muitos países se desenvolveram, criaram 

inúmeras oportunidades de trabalho, agregaram valor as suas matrizes industriais a 

partir de investimentos que se iniciaram com a expansão da capacidade produtiva da 

química. Em 2010, o Brasil ocupava a oitava posição no ranking mundial dos países 

fabricantes de produtos químicos, antecedido por países como Estados Unidos, 

China, Japão, Alemanha, França, Itália e Coréia do Sul (WONGTSCHOWSKI, 2011). 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), o 

consumo de produtos químicos industriais cresceu 10% entre os anos de 2013 a 2016. 

Já, apenas no ano de 2017, o crescimento foi de aproximadamente 6%. Essa 
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expansão foi decorrente em parte das importações que avançaram 21,1% (FONTES, 

2018). O faturamento líquido da indústria química brasileira em 2017 foi de US$ 119,6 

bilhões, o mais alto de todos os anos (ABIQUIM, 2018). 

A ABIQUIM também associa esse crescimento ao aumento da demanda em 

setores que são clientes da indústria química como a linha branca, construção civil e 

o automotivo (FONTES, 2018). Em um ranking de participação da indústria química 

dentro dos setores produtivos, o setor automotivo encontra-se em quarto colocado 

(ABIQUIM, 2018).  

A indústria automotiva movimenta uma enorme cadeia produtiva, que engloba 

fabricantes, fornecedores de matéria-prima, empresas fornecedoras, distribuidores, 

postos de gasolina, oficinas, entre outros, gerando um impactante faturamento no país 

(LARA, 2016). Em 2015 ela representou mais de 20% do Produto Interno Bruto 

Industrial (ANFAVEA, 2016). 

Por ser uma das grandes consumidoras nacionais de produtos químicos, as 

indústrias automotivas precisam conhecer e gerenciar os riscos de seus produtos, 

visto que, um dos grandes aspectos ambientais relacionados as suas atividades é o 

consumo de químicos. Todos os processos da indústria automotiva contam com a 

utilização de produtos, desde sua linha inicial de estamparia, até a linha final de 

montagem, sendo que o processo de pintura é um dos mais representativos nesse 

processo (SANTOS; PINHEIRO, 2017). 

 

2.3.1 Estudo de Caso da Utilização de Produtos Químicos na Indústria Automotiva 

 

A indústria automotiva representa um marco na história da indústria brasileira, 

tendo iniciado suas atividades no final da década de 50, sendo considerado um dos 

mais importantes setores industriais do país (REGO; JÚNIOR, 2017).   

No balanço divulgado pela ANFAVEA em agosto de 2018, nos sete meses 

transcorridos deste ano, a indústria automotiva já comercializou 1,38 milhão de 

unidades. Este valor corresponde a uma expansão de 14,9% quando comparado ao 

ano anterior (ANFAVEA, 2018). 

O segmento automotivo contribui para o avanço tecnológico do país. 

Entretanto, esse avanço só é possível devido a utilização de produtos químicos, que 

estão presentes desde a confecção de peças do veículo, aplicação nos processos de 
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produção, até produtos utilizados pelo próprio consumidor (SANTOS; PINHEIRO, 

2017). 

De acordo com Santos e Pinheiro (2017), os principais produtos químicos 

utilizados nos processos da indústria automotiva são: 

- Estamparia: óleos lubrificantes, detergentes e desengraxantes; 

- Armação ou Carroceria: adesivos de vedação e produtos de limpeza; 

- Pintura: produtos para fosfatização, primer, tintas, vernizes e solventes; 

- Montagem: vaselinas, sabões, adesivos, líquidos de enchimento como 

gasolina, álcool, fluido de freio e gás para o ar condicionado. 

Segundo o Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins 

Industriais (SINPROQUIM), os automóveis modernos estão cada vez mais químicos 

(SIMPROQUIM, 2018). As tecnologias da indústria química estão sendo aplicadas em 

diversos componentes dos veículos, como: utilização de elastômero de estireno-

butadieno na fabricação de pneus, aditivos surfactantes na gasolina para manter os 

bicos injetores limpos, inibidores de corrosão no fluido de freio, entre outras 

tecnologias. Desta forma a indústria automotiva utiliza cada vez mais produtos de 

origem química, tornando os carros mais seguros e duráveis (SINPROQUIM, 2018). 

O gerenciamento dos produtos químicos dentro de uma indústria automotiva 

exige o conhecimento do seu fluxo, a preocupação de eliminar ou reduzir riscos e a 

prevenção e o combate de impactos adversos em todos os estágios de seu ciclo de 

vida (SANTOS, PINHEIRO; 2017). 

A Indústria automotiva, utilizada como cenário para este trabalho, possui uma 

norma corporativa que descreve sobre as restrições de uso de determinadas 

substâncias químicas. Essa listagem, denominada “Lista NGO”, foi elaborada a partir 

de um compilado de normas e legislações internacionais, levando em consideração 

os limites mais restritivos de cada país. O nome NGO é decorrente das iniciais de 

classificação das substâncias químicas segundo a listagem: Noire (preta), Grise 

(cinza) e Orange (laranja). 

A Lista NGO possui mais de 1200 substâncias cadastradas. A mesma sofre 

alterações regulares conforme evoluções regulamentares ou necessidade da própria 

Empresa. 

Essa listagem classifica as substâncias em três grandes grupos, conforme 

pode-se observar no quadro 4. 
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QUADRO 4 – CLASSIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONFORME NORMA DA EMPRESA 
 

Classificação 

das 

substâncias 

Significado da classificação 
Substância liberada 

para uso? 

Pretas 

(Noire) 

São substâncias consideradas proibidas para uso nos 

processos da indústria. Essa proibição pode ser de 

origem regulamentar ou por antecipação da empresa 

perante a futuras legislações. Substâncias com essa 

classificação apresentam comprovadamente risco CMR. 

Não. 

Cinzas 

(Grise) 

São substâncias que são estudadas devido a 

possibilidade de causarem riscos CMR, porém ainda 

não há comprovação científica sobre esses casos. 

Essas substâncias são evitadas para uso no processo 

da indústria em questão, exceto quando não há 

alternativa técnica para substituição da mesma. 

Apenas em 

concentração inferior a 

1% na mistura. 

Laranjas 

(Orange) 

São substâncias que estão sendo estudadas para 

verificar seu potencial de perigo, porém, não há estudos 

que comprovem cientificamente seus malefícios. 

Sim. 

 
FONTE: Adaptado de norma interna da Empresa estudo (2018) 

 
 

No quadro 5 pode-se verificar um exemplo dos itens que constam na lista de 

restrição da Empresa.  

 
QUADRO 5 – LISTA DE SUBSTÂNCIAS RESTRITAS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 

(continua) 
 

N° CAS Nome Químico Classificação das 
substâncias 

Limite de 
interdição 

Limite de 
declaração 

Substâncias 
prioritárias 

(tipo ou data 
de inclusão) 

Aplicação 

100-41-4 Etilbenzeno LARANJA   0,1% 
  

Solvente 

100-51-6 Álcool benzílico LARANJA   0,1% 
  

  

106-88-7 Óxido de butileno CINZA   0,1% 
CMR2 

  

106-99-0 Butadieno PRETA 0,1% 0,01% 
  

Polímeros, 
colas, etc. 
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QUADRO 5 – LISTA DE SUBSTÂNCIAS RESTRITAS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 
(conclusão) 

 

108-88-3 Tolueno PRETA   0,1% CMR2 Solvente 

108-94-1 Cicloexanona LARANJA   0,1% 
  

  

108-95-2 Fenol CINZA   0,01% CMR2   

110-54-3 N-Hexano   CINZA   0,01% CMR2 Solvente 

118-74-1 Hexaclorobenzeno PRETA - - 
  

Fluido 
hidráulicos  

Diversos Chumbo e seus 
compostos PRETA 0,1% 0,001% 

  

Solda, 
pinturas, 

cataforese, 
etc. 

Diversos Zinco (metálico e 
na forma de pó) LARANJA   0,01% 

  
  

50-00-0 Formol PRETA 0,1% 0,01% 
  

Biocida 

 
FONTE: Adaptado de norma interna da empresa estudo (2018) 

 
 

Desta maneira é possível evidenciar a preocupação, por parte da indústria 

automotiva, em classificar os produtos químicos evitando a entrada de materiais 

perigosos em seu processo.  

A forma como foi conduzida a análise dos produtos químicos no presente 

trabalho pode ser verificada no item 3 – metodologia. 
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3 METODOLOGIA 
 

A metodologia de pesquisa utilizada nesse trabalho baseia-se em um histórico 

da avaliação ambiental de aprovação de produtos químicos dentro uma indústria do 

setor automotivo no estado do Paraná, em um período de 4 anos (entre 2013 e 2016).  

A análise ambiental dos produtos químicos seguiu os seguintes critérios: 

idioma da Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico (FISPQ), avaliação 

da FISPQ conforme NBR 14725-4 (ABNT, 2012), composição do produto, risco 

ambiental e/ou ocupacional. Estes conjuntos de critérios definiram a reprovação ou 

não do produto. 

 

3.1 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA FISPQ 

 

Na Figura 2 é possível visualizar de forma simplificada por meio de um 

fluxograma como a análise dos produtos químicos foi realizada. 

 
FIGURA 2 – FLUXOGRAMA DE ANÁLISE DE GESTÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 

 
 

FONTE: O Autor (2018) 
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3.1.1 Análise de Idioma 

 

O primeiro item avaliado foi o idioma da FISPQ recebida. O processo de 

homologação do produto químico só teve sequência para as FISPQs que estavam em 

português. Esse critério de reprovação inicial foi adotado por dois principais motivos: 

de acordo com a legislação brasileira todos os documentos de segurança devem estar 

obrigatoriamente no idioma do país e, FISPQs em outros idiomas automaticamente 

não seguem os critérios da norma NBR 14725-4 (ABNT, 2012). Portanto, se a FISPQ 

estivesse em outro idioma, o produto era automaticamente reprovado e as análises 

subsequentes não eram realizadas. 

 

3.1.2 Conformidade da FISPQ em Relação a Norma NBR 14725-4 (ABNT, 2012) 
 

As FISPQs recebidas foram analisadas em relação ao respeito das 

preconizações estabelecidas pela NBR 14725-4 (ABNT, 2012). Essa norma dá as 

diretrizes dos principais capítulos e conteúdo que uma FISPQ deve conter, assim 

como estabelece a forma de classificação dos produtos químicos perante os seus 

perigos. Os 16 capítulos da FISPQ foram analisados. 

 
3.1.3 Análise da Composição Química do Produto 

 

Os itens 3 da FISPQ de cada produto químico (Composição e informação 

sobre ingredientes) foram analisados. Todas as substâncias químicas mencionadas 

nesse item e seus respectivos percentuais dentro da mistura foram comparados com 

a com a lista NGO da Empresa, conforme exemplo apresentado no item 2.3.1 deste 

trabalho. 

Todos os produtos químicos que apresentaram substâncias classificadas 

como pretas acima do limite de interdição foram reprovados. Os produtos que 

apresentaram substâncias cinzas, foram liberados apenas os com percentual igual ou 

inferior a 1%. No caso das substâncias laranja encontradas nos produtos, nenhuma 

objeção foi feita. 
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3.1.4 Análise das informações contidas na FISPQ 

 

Após a verificação da composição química do produto, caso o mesmo não 

tenha apresentado nenhuma restrição, os perigos contidos na FISPQ foram avaliados. 

Os produtos, que apesar de não terem nenhuma substância de classificação preta 

declarada, mas que apresentaram a classificação CMR, foram reprovados para uso 

dentro da indústria. 

Também foram verificados os demais riscos relacionados a meio ambiente, 

segurança do trabalho e medicina. Caso algum risco com potencial muito alto tenha 

sido observado, que mesmo com medidas de proteção individuais e coletivas não seja 

bem controlado, o produto também foi reprovado. 

Outro ponto analisado foi a coerência entre todas as informações declaradas 

no documento como um todo. Caso algum capítulo da FISPQ tivesse contradição com 

outro item, o produto também foi reprovado. 
 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS 
 

Após a realização de todas as análises mencionadas anteriormente, todos os 

produtos químicos que foram reprovados foram inseridos em uma planilha em 

Microsoft Excel 2013, versão 15.0.4420.1017 pt-br (Microsoft Corporation, 2012) e 

classificados da seguinte maneira:  

- FISPQ em outro idioma; 

- FISPQ fora da norma; 

- Divergência de classificação na FISPQ; 

- Risco ocupacional; 

- Substância proibida. 

Cada produto químico reprovado foi inserido na tabela com as seguintes 

informações: nome do produto, data de análise, motivo da reprovação, tipo de 

utilização. O tipo de utilização refere-se à finalidade do produto. Dois grupos foram 

criados: produtos ligados diretamente ao processo e produtos de manutenção.  

Os produtos que foram reprovados pelo motivo de possuírem substâncias 

proibidas foram também classificados na planilha Excel de acordo com o risco que 

possuíam: cancerígeno, mutagênico ou tóxico para reprodução. As substâncias 
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reprovadas foram também comparadas com a classificação das listagens 

reconhecidas mundialmente (REACH, IARC e Lista Japão). 

A interpretação dos dados, em alguns casos, foi transcrita para figuras e 

quadros para facilitar a visualização. Em alguns casos trabalhou-se com os valores 

em percentual para demonstrar de forma mais visual as diferenças nos resultados. 

 

3.3 FONTES DE INFORMAÇÃO E TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

  

A metodologia utilizada para coleta e interpretação de dados referentes aos 

objetivos específicos propostos nesse trabalho está exemplificada no quadro 6, que 

mostra os procedimentos e técnicas de coleta de dados. 

 
QUADRO 6 – PROCEDIMENTO TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE DAS FONTES DE DADOS 

 

Objetivos específicos Fonte de coleta de 
dados Técnicas e métodos de análise 

a) Analisar, durante um período 
de 4 anos, quais são os 

principais motivos de 
reprovação de produtos 
químicos e quais são as 

principais substâncias que 
acarretam a reprovação dos 

produtos; 

Base de dados da 
indústria automotiva 

em questão. Bases de 
dados internacionais 

de registro de 
substâncias (REACH, 

IARC, Japão). 
 
 

Coleta, interpretação e estatística 
dos dados (percentuais). 

Agrupamento das substâncias de 
acordo com a família química, 

classificação quanto ao risco CMR. 

b) Avaliar os benefícios e as 
dificuldades que o GHS (Sistema 
Globalmente Harmonizado) trouxe 

para o sistema de gestão de 
químicos numa indústria do setor 

automotivo; 

Base de dados da 
indústria automotiva 

em questão, bases de 
dados internacionais 

de registro de 
substâncias (REACH e 

IARC). 
 
 

Coleta e interpretação dos dados. 

d) Comparar as principais 
legislações do Brasil e França no 

que diz respeito ao tema em 
questão; 

Base de dados de 
legislações brasileiras, 
sites franceses, base 
da dados da indústria 

automotiva em 
questão. 

 

Comparativo de análise de conteúdo 
e interpretação dos dados. 

e) Propor diretrizes e 
recomendações para análise 

preliminar de produtos químicos 
dentro das indústrias do Paraná;  

Base de dados de 
legislações brasileiras. 

Análise de conteúdo e interpretação 
dos dados. 

 
FONTE: O autor (2018) 
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Em relação à pesquisa de legislações, foi utilizado como metodologia a 

pesquisa em sites brasileiros e franceses. Esta busca na internet foi comparada com 

uma base de dados que a própria Empresa estudo possui. O período de pesquisa foi 

compreendido entre outubro de 2017 a outubro de 2018. As palavras chaves utilizadas 

para as buscas foram: produtos químicos, gestão de risco químico, GHS, segurança 

química, toxicologia, FISPQ e substâncias CMR. 

Outra fonte de pesquisa adotada para o desenvolvimento deste estudo foi a 

entrevista com dois responsáveis pela gestão de produtos químicos em fábricas com 

processos semelhantes ao estudado (segmento automotivo). A entrevista foi realizada 

com um responsável químico em uma fábrica na Argentina e outro no Chile. Ambas 

entrevistas foram realizadas em abril de 2018. 

Durante a entrevista foi questionado como o GHS estava sendo implantado 

em seus países, como estava sendo a implantação deste sistema dentro das suas 

empresas e quais eram as principais dificuldades encontradas. Os dados levantados 

foram apenas qualitativos devido à restrição de acesso a essas informações. 

 

3.4 ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES PARA ANÁLISE DA GESTÃO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS 

  

Tendo como base todos os resultados obtidos no item 3.1, aliados a análise 

das principais legislações brasileiras como: decreto nº 2.657 (BRASIL, 1998), Lei nº 

10.357 (BRASIL, 2001), Decreto nº 3.665 (BRASIL, 2000), NBR 14.725 (ABNT, 2009) 

e NR 26 (BRASIL, 2011), foram estabelecidas diretrizes para a gestão de produtos 

químicos dentro das indústrias do Paraná. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A seguir estão apresentados todos os dados obtidos através do presente 

estudo realizado no período entre 2013 a 2016, em uma indústria automotiva no 

estado do Paraná. 

Na busca por trabalhos similares a este, poucos estudos com a mesma 

abordagem foram encontrados. O número de referências mais diretamente 

relacionados ao tema foi um pouco limitado. 
 

4.1 DIAGNÓSTICO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS DE REPROVAÇÃO DE 

PRODUTOS QUÍMICOS 

 

A indústria automotiva, utilizada como cenário para análise de gestão de 

químicos, não possui meta específica para entrada de novo produtos químicos em 

seu processo. Ela possui diretrizes de trabalhar com produtos de baixo risco 

ocupacional e/ ou ambiental e restringir a diversidade de produtos com a mesma 

finalidade. A demanda de homologação de novos produtos variou conforme novos 

projetos e manutenções programadas.  

No estudo realizado no período compreendido entre 2013 a 2016, ocorreu a 

solicitação de homologação de 374 produtos, sendo que a taxa de reprovação foi de 

52,94% conforme pode ser verificado na Figura 3. Não foi possível obter o número de 

aprovações por ano, apenas o número total de produtos aprovados deste período 

estava disponível. 

Esse percentual de reprovação é alto quando se compara com as reprovações 

realizadas pela matriz da Empresa estudo. Em virtude da matriz da empresa ser 

europeia e as diretrizes de fabricação e aquisição de produtos químicos seguirem o 

REACH, um número menor de divergências ou reprovações de substâncias são 

relatadas. 
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FIGURA 3 – ANÁLISE DE HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO NA EMPRESA 
 

 
FONTE: O autor (2018) 

 

Na Figura 4, pode-se observar a quantidade de produtos químicos reprovados 

durante os 4 anos de estudo. 

 
FIGURA 4 – PRODUTOS PARA PROCESSO E MANUTENÇÃO 

 

 

FONTE: O autor (2018) 
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manutenção, 76% são de fornecedores nacionais. Os produtos de processo utilizados 

pela empresa normalmente são de fabricantes multinacionais, uma vez que a matriz 

da empresa define grande parte dos produtos a serem aplicados em linha. A Empresa 

possui procedimentos que especificam estes produtos. No entanto, estes 

procedimentos não são aplicados para produtos de manutenção. 

 A justificativa para a alta reprovação de produtos nacionais pode ser 

encontrada na falta de restrições para uso de substâncias químicas no Brasil, 

escassez de especialistas nas empresas para suporte em elaboração de FISPQs e 

pouca ação do governo brasileiro em fiscalizar a implantação do GHS 

(DEVINCENTIS, 2017). Segundo Monero (2016), a implantação do GHS é muito 

complexa para as empresas, especialmente para as de pequeno e médio porte, que 

não possuem equipe especializada para este trabalho. 

Na Europa, um trabalho realizado pela Agência Química Europeia (ECHA) 

auxilia na diminuição de reprovações por divergência nos documentos. O ECHA 

possui um método de controle de conformidade de informações sobre produtos 

químicos registrados no REACH. Aleatoriamente são verificados 5% de todos os 

produtos cadastrados nesta base de dados. Caso alguma incoerência seja verificada, 

o fornecedor do produto é imediatamente notificado para fazer as devidas adequações 

(ECHA, 2018). 

Em 2016, um plano elaborado pela direção da concorrência comercial, defesa 

do consumidor e controle de fraude na França, avaliou 4200 produtos químicos em 

relação a informações como: classificação e etiquetagem, embalagens e fichas de 

informação de segurança do produto químico. Aproximadamente 40% dos produtos 

tiveram falhas relacionados a exatidão de algum dos dados. Estas divergências foram 

objeto de advertência e medidas administrativas para os fabricantes dos produtos. 

Após esta fiscalização, pode-se observar que as informações referentes aos produtos 

químicos melhoram significativamente (DGCCRF, 2016). 

Devincentis (2017), em seu estudo sobre o conteúdo das FISPQs de algumas 

substâncias puras, verificou muitas informações semelhantes imprecisas nos 

documentos tanto de empresas de grande porte, como de empresas de médio e 

pequeno porte. A autora associa esses mesmos erros a possível prática de cópia de 

fichas de segurança que ocorre pelas empresas menores. 

Os motivos de reprovação dos produtos químicos analisados neste estudo 

foram classificados em 5 grandes grupos, conforme mostra a Figura 5.  
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FIGURA 5 – MOTIVOS DE REPROVAÇÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS 
 

 
FONTE: O autor (2018) 

 

Quando as FISPQs se apresentavam em outro idioma a análise do documento 

era imediatamente interrompida. Este fato é devido a premissa da legislação brasileira 

que menciona que todos os documentos de segurança devem estar no idioma do país. 
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hoje são reconhecidas internacionalmente como portadores de risco CMR. Contudo, 

quando se observa a classificação de perigo solicitada pela NBR 14725-2 (ABNT, 

2012) esse risco não era mencionado. O contrário também foi observado em alguns 

casos, ou seja, o produto não apresentava substâncias com risco cancerígeno e o 

fornecedor como forma de “precaução” inseria essa frase no documento. 

Os perigos informados na FISPQ do produto, aliados aos cenários de 

exposição dos trabalhadores, é o que possibilita o gerenciamento seguro de produtos 

químicos. A incoerência nestes dados impossibilita a formação de bons programas 

(MATTA, 2011). 

De acordo com um estudo realizado por Rubbiani (2012), no qual foram 

avaliadas FISPQs de pesticidas, apenas 30% das documentações avaliadas estavam 

conformes. Segundo o autor, um dos itens de incoerência eram nas informações 

toxicológicas.  

Devincentis (2017) realizou um estudo no qual avaliou as FISPQs de algumas 

substâncas. De acordo com a autora, 85% dos documentos apresentaram 

informações com erro no campo “Informações toxicológicas” e houve um erro de 55% 

no campo relacionado com a identificação de perigos. 

Comparando o presente estudo com as mencionadas análises de Devincentis 

(2017) e Rubbiani (2012), foi observada uma melhora no índice de divergência nas 

documentações. Considerando os itens FISPQ fora da norma e divergências de 

classificação, o percentual de reprovação foi de aproximadamente 51%. No entanto, 

apesar da melhora, os erros encontrados nos dois estudos são semelhantes ao do 

presente trabalho. 

Outra questão que também levou a sete reprovações no critério “Divergência 

de classificação” em 2016 está na incoerência entre a classificação que a Empresa, 

objeto de estudo desse trabalho, tomou como base e o que a FISPQ brasileira utilizou 

como referência. Nessas sete reprovações o produto não apresentava nenhuma 

substância proibida de acordo com a listagem de restrições aplicada. Entretanto, 

quando se analisou o item 2 da FISPQ, o risco CMR estava presente. Em virtude de 

um dos critérios de avaliação da Empresa referir-se a presença de risco CMR, 

independentemente de haver uma substância proibida ou não, o produto foi 

reprovado. 

A substância que foi mencionada é o etilbenzeno. Quando se analisou a 

classificação dessa substância através da listagem padrão da Empresa, a qual utiliza 
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como uma das referências o REACH (2006), não se verificou nenhum risco ligado ao 

potencial CMR. Entretanto, quando verificamos a listagem proposta para IARC, a 

substância apresenta o risco cancerígeno. De acordo com o NITE (2018), essa 

substância por sua vez é classificada como carcinogênica e tóxica para reprodução 

tanto em homens como mulheres. 

A exposição ocupacional ao etilbenzeno pode ocorrer por inalação durante 

sua produção ou uso. Essa substância é muito utilizada como solvente em várias tintas 

e revestimentos. Segundo estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde 

(ONU, 2010), a exposição de camundongos e ratos ao etilbenzeno causou aumento 

do índice de nódulos nos rins e pulmões dos mesmos. No entanto, não foi possível 

evidenciar esses mesmos danos em seres humanos. Dessa forma a substância foi 

classificada como possível cancerígena (classe 2). A OMS não mencionou nesta 

análise o risco relacionado a reprodução. Já nos estudos científicos realizados pela 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), não foi possível 

comprovar o efeito cancerígeno desse composto em animais (EPA, 2018). 

Em uma análise realizada sobre FISPQs de produtos de limpeza, observou-

se que de 57 produtos verificados, 32% apresentavam o risco CMR. Entretanto, estes 

riscos não estavam mencionados por seus fornecedores. Os autores do estudo 

reafirmam a importância dos dados coerentes, uma vez que a FISPQ é, para muitos 

trabalhadores, a única fonte de informação disponível para o produto que estão 

utilizando (SULEIMAN; SVENDSEN, 2014). 

Essa contradição exposta , em relação ao perigo de uma mesma substância, 

vai contra a essência do GHS, uma vez que o mesmo surgiu como forma de 

padronizar mundialmente o risco das substâncias. O Brasil, por não possuir uma 

listagem de perigo de substâncias químicas como padrão nacional, dá a liberdade 

para cada fabricante/ fornecedor de produto químico utilizar a classificação 

internacional de perigos que julgar mais adequada. 

Segundo o INCA, a exposição a agentes cancerígenos é considerada maior 

nos países em desenvolvimento quando comparados com os países desenvolvidos. 

No Brasil não há políticas públicas voltadas para o controle e proibição da exposição 

humana a agentes cancerígenos no ambiente de trabalho (INCA, 2012).  

Devincentis (2017) atribuiu as incoerências presentes nas FISPQs a 5 

principais critérios: desconhecimento ou falta de capacitação quanto aos critérios do 

GHS; escassez de especialistas nas empresas para o suporte na elaboração das 
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fichas; existência de lacunas nos critérios do GHS, comunicação deficiente entre a 

cadeia produtiva, que não exigem fichas de segurança de melhor qualidade; e pouca 

ação do governo em proporcionar regulamentação explicativa ou material auxiliar para 

essas questões. 

É possível verificar que apenas um produto foi reprovado pela Empresa pelo 

critério “risco ocupacional”. Este produto foi o gelo seco. Esta reprovação foi feita 

devido a forma como o produto seria aplicado. O mesmo seria jateado diretamente 

para limpeza de equipamentos, não havendo nenhum tipo de proteção ou 

enclausuramento da máquina. Nas condições operacionais apresentadas na 

solicitação de uso do produto, os equipamentos de proteção coletiva e individual não 

eram suficientes para eliminar o risco.  

De acordo com Corke (2009), o gelo seco apresenta risco de queimaduras 

severas na pele, porém dependendo da forma como é aplicado, pode ter um uso com 

baixos riscos ocupacionais.  

 

4.2 PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS 

 

Na Figura 6 pode-se observar as principais substâncias proibidas durante os 

4 anos de análise. A substância de maior motivo de reprovação foi o solvente tolueno 

(17%), seguido do nonilfenol etoxilado (13,64%). 
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FIGURA 6 – PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS NOS PRODUTOS AVALIADOS 

 

FONTE: o autor (2018) 
 

Apesar do tolueno não ser cadastrado como substância preta de acordo com 

a listagem da Empresa, o seu percentual nesses produtos foi superior a 1%, 

acarretando a reprovação dos mesmos. 

As substâncias classificadas na figura anterior como “outros” são de diversas 

características químicas. Dentre elas pode-se citar o hexano, o benzeno, o ácido 

bórico, entre outras. 

No quadro 7 pode-se observar a classificação das principais substâncias 

reprovadas. Esse quadro faz um comparativo de classificação entre a listagem da 

Empresa do presente estudo com as listas da IARC, REACH e Japão.  
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QUADRO 7 – CLASSIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS EM RELAÇÃO AO 
RISCO OCUPACIONAL 

 
Substâncias 
(CAS) 

Risco Lista 
Empresa 

Lista 
IARC 

(IARC, 

2018) 

Lista 
REACH 

(ECHA, 

2018) 

Lista 
Japão 

(NITE, 

2018) 

Tolueno (108-

88-3) 

Cancerígeno - - - - 

Mutagênico - - - - 

Tóxico para reprodução Classe 2 Classe 2  Classe 2 Classe 1 

Nonilfenol 

Etoxilado (9016-

45-9) 

Cancerígeno - - - - 

Mutagênico - - - - 

Tóxico para reprodução - - - Classe 2 

Chumbo e seus 

compostos 

(7758-97-6) 

Cancerígeno Classe 1 - Classe 1 Classe 1 

Mutagênico - - - Classe 2 

Tóxico para reprodução - - - Classe 1 

Formaldeído 

(50-00-0) 

Cancerígeno Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Mutagênico - - Classe 2 Classe 2 

Tóxico para reprodução - - - - 

Etilglicol 

(110-80-5) 

Cancerígeno     

Mutagênico     

Tóxico para reprodução Classe 1 - Classe 1 Classe 1 

Diclorometano 

(75-09-2) 

Cancerígeno Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 

Mutagênico - - - - 

Tóxico para reprodução - - - - 

N-metil-2-

pirolidona (872-

50-4) 

Cancerígeno - - - - 

Mutagênico - - - - 

Tóxico para reprodução Classe 1 - Classe 1 - 

 
FONTE: O autor (2018) 

 

É possível verificar que todos os compostos, com exceção do diclorometano, 

apresentaram algum tipo de divergência quando as quatro listagens são confrontadas. 

O composto tolueno é classificado como possível tóxico para reprodução humana 
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pelas listagens da Empresa, Reach e IARC, porém, para a listagem japonesa o 

mesmo já tem efeito comprovado para a reprodução.  

De acordo com Nardi (2002), o tolueno causa disfunção do sistema nervoso 

central, fadiga, fraqueza, perda de memória, náusea e perda de apetite. Os dados em 

relação ao seu potencial carcinogênico são inconclusivos, diferente do seu potencial 

reprotóxico, que está classificado como “pode prejudicar o desenvolvimento do feto”.  

Também, de acordo com a Agência Nacional de Segurança Sanitária 

(ANSES, 2014), vários estudos mundialmente reconhecidos indicam o possível risco 

do tolueno em relação a fertilidade. Estudos em animais mostraram que a inalação do 

tolueno leva a toxicidade reprodutiva, com efeitos sobre a fertilidade e 

desenvolvimento de ambos os sexos e a uma diminuição de testosterona em fetos 

masculinos.  

Já o composto nonilfenol faz parte da lista de restrições da Empresa, porém, 

não pelo risco CMR. A Empresa por precaução trabalha com proibições antecipativas 

ao REACH. Este produto também ainda não foi classificado como CMR pelo REACH 

e IARC.  De acordo com a lista Japonesa (NITE, 2018) o nonilfenol é classificado como 

tóxico para reprodução. 

Além disso, a Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção 

(ANIVEC) de Portugal, relata que o nonilfenol será proibido na Europa em 2021 devido 

ao seu potencial de persistência em rios e sedimentos (ANIVEC, 2018). 

Azevedo et al. (2001) classificaram o nonilfenol como um desregulador 

endócrino com ações estrogênica, tóxica e carcinogênica em mamíferos e demais 

grupos animais. Em humanos, o nonilfenol, pode desencadear a redução da 

fertilidade, da produção de esperma e da capacidade de fertilização dos 

espermatozoides, enquanto nas mulheres ocorre a dificuldade em engravidar e 

manter a gravidez, aumento da incidência de endometriose e, em ambos os gêneros, 

aumento da incidência de câncer (Azevedo et al., 2001). 

Em relação ao composto chumbo, observou-se que a Empresa, o REACH e 

o Japão o classificaram como cancerígeno comprovado. Entretanto, pela classificação 

do Japão, essa substância também apresenta risco mutagênico e tóxico para 

reprodução. O chumbo é o metal reconhecido pela Organização Mundial da Saúde 

como um dos elementos químicos mais perigosos para a saúde humana (VANZ et al., 

2003).  
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A exposição de mulheres ao chumbo, segundo Savazzi (2008), antes ou 

durante a gravidez é associada com aborto e morte do recém-nascido. Também, de 

acordo Ferron (2010), há uma transmissão materno-fetal de chumbo que ocorre 

através da placenta, uma vez que esse metal tem a propriedade de ultrapassar essa 

barreira de proteção. 

A substância formaldeído foi classificada pelas 4 listagens como cancerígeno 

comprovado. No entanto, para o Reach e Japão também apresenta a possibilidade de 

ser mutagênico. 

De acordo com Costa (2009), o formaldeído é considerado potencialmente 

cancerígeno apenas em concentrações superiores a 0,25%. A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), estipula atualmente que a concentração máxima de 

formaldeído para produtos finais é de 0,2% (ANVISA, 2018). 

O etilglicol foi considerado tóxico para a reprodução por todas as listagens, 

exceto pela IARC. No estudo realizado pelo Escritório de Meio Ambiente e Avaliação 

de Perigo para a Saúde Reprodutiva e Câncer (OEHHA) em 2007 revelou que este 

composto apresentou toxicidade para reprodução masculina. 

A substância n-metil-2-pirolidona foi classificada pela listagem da Empresa e 

pelo REACH como reprotóxico classe 1. Essa substância não foi classificada nas 

demais listagens. No estudo realizado por Saillenfait et al. (2001) em ratos, observou-

se que as ninhadas que estiveram expostas a ingestão do composto em questão 

apresentaram malformações nos grandes vasos e arcos cervicais. 

Diante da diversidade de classificações apresentadas, a gestão do risco 

químico torna-se muito difícil. A essência do GHS não é demonstrada através desses 

exemplos citados, pelo contrário, há uma grande contradição na proposto pelo sistema 

global de identificação de perigos. O próprio Livro Púrpura dá as diretrizes de 

classificação dos produtos, mas cita que a classificação deve ser feita com base em 

estudos científicos reconhecidos. Contudo, pode-se observar que mesmo esses 

estudos reconhecidos mundialmente apresentam diversas disparidades entre si.  

A grande diversidade abrangente de estudos, torna extremamente difícil a 

avaliação do real risco de cada substância.  

Uma listagem publicada oficialmente no Brasil facilitaria a classificação das 

substâncias, uma vez que empresas de pequeno a grande porte poderiam fazer a 

classificação com base destes dados, diminuindo assim os possíveis erros de 

classificação (MONERO, 2016). 
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Nas respostas as entrevistas realizadas com os dois responsáveis pela gestão 

de produtos químicos na Argentina e no Chile foi verificado de que forma as empresas 

integraram o GHS as suas atividades. Nas respostas fornecidas pela Empresa da 

Argentina, há uma legislação que obrigou a adoção do sistema GHS. De acordo com 

a responsável pela gestão de químicos na fábrica, ainda há muita dificuldade para 

trabalhar com essas diretrizes. Muitos fornecedores ainda não adequaram as suas 

documentações, e quando o fizeram, há também divergências de classificação e falta 

de precisão nos dados. 

No caso do Chile, o país não tornou o GHS como item obrigatório. Entretanto, 

de acordo com o responsável pela gestão de químicos, surgiram algumas dificuldades 

com a entrada em vigor do GHS no mundo. Atualmente a fábrica recebe produtos 

importados de diversas localidades o que acaba trazendo a simbologia em seus 

documentos. Uma vez que o Chile possui uma forma de classificação própria, as 

divergências de informação tornaram-se evidentes. 

Através dessas duas entrevistas é possível inferir que a dificuldade de 

aplicação do sistema GHS não acontece apenas no Brasil. Há itens que precisam ser 

ajustados também em outros países. Um estudo realizado na Noruega em relação a 

coerência das informações das FISPQs de produtos de limpeza, revela que há 

incompatibilidade entre as seções de perigo e efeitos à saúde. Muitos dos documentos 

não trazem as classificações harmonizadas das substâncias (SULEIMAN; 

SVENDSEN, 2014). 

Quando se analisam todas as substâncias reprovadas e classifica-as de 

acordo com o risco cancerígeno, mutagênico e tóxico para reprodução (Figura 7), 

pode-se observar que o maior risco encontrado é o risco para a reprodução. Também 

se observa que algumas substâncias apresentam mais de um risco, ou seja, há 

substâncias que concomitantemente são cancerígenas e tóxicas para reprodução, 

outras cancerígenas e mutagênicas. Entretanto, no período de estudo, nenhuma 

substância das reprovadas foi enquadrada nos 3 riscos simultaneamente. 
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FIGURA 7 – RISCO CMR DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS REPROVADAS 

 
FONTE: O autor (2018) 

 

Todos os produtos químicos que foram reprovados durante os 4 anos de 

estudo foram substituídos. Ou seja, para todas as substâncias em questão, 

alternativas técnicas foram encontradas. Os produtos que usavam cromato de 

chumbo, foram substituídos por outros que usavam amarelo orgânico em sua 

composição. Em relação a solventes como o tolueno, uma diversidade de outros 

solventes como o xileno foi usado em seu lugar. As substituições nem sempre 

atenderam na mesma eficiência os produtos trocados, porém foi possível trabalhar 

com substâncias de menor risco ocupacional. 

Em um estudo de caso, também realizado em uma indústria automotiva, foi 

concluído pelos autores que a empresa fez uma boa gestão ocupacional por meio do 

controle e substituição de substâncias perigosas no processo (SANTOS; PINHEIRO, 

2017). 
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4.3 COMPARATIVO DE LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DA FRANÇA  

 

As legislações brasileiras e francesas que abordam o tema de utilização de 

produtos químicos pertinentes a este estudo foram levantadas. Quando se compara 

em quantidade, o Brasil possui um número expressivamente maior de legislações. 

Contudo, as legislações francesas, apesar de em número menor, tem um conteúdo 

bastante extenso e robusto. No presente trabalho foram levantadas aproximadamente 

15 legislações francesas e 70 brasileiras. No caso da França, o país está sujeito 

também a legislações da Comunidade Europeia. 

No quadro 8 é possível verificar um resumo das principais legislações 

brasileiras e francesas que abordam o tema de utilização de produtos químicos mais 

voltados para o presente trabalho.  

 
QUADRO 8 – PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES SOBRE PRODUTOS QUÍMICOS NO BRASIL E FRANÇA 

(continua) 
 

Local de 
origem 

Nº do requisito 
legal 

Assunto abordado Comentários 

UE - 
Comunidade 
Europeia 

Regulamento (CE) 
n° 1907/2006 de 
18/12/06 

Institui o registro, avaliação, 
autorização de produtos químicos. 
Ele também prevê a restrição de 
utilização de substâncias químicas 
(REACH). 
 

Regulamento que 
institui o REACH. No 
Brasil não tem sistema 
que se assemelhe a 
este. 

UE -
Comunidade 
Europeia 

Regulamento n° 
1272/2008 de 
16/12/08 

Regulamenta a classificação, a 
etiquetagem e a embalagem de 
substâncias e misturas. 

Contribui com os 
critérios gerais do GHS 
com a finalidade de 
uma harmonização 
internacional. 

UE -
Comunidade 
Europeia 

Regulamento (UE) 
Nº 528/2012 do 
parlamento 
Europeu e do 
conselho de 22 de 
maio de 2012 
 

Regulamenta à comercialização e 
à utilização de produtos biocidas. 

Tem por finalidade 
melhorar a circulação 
dos produtos biocidas 
e garantir um alto nível 
de proteção da saúde 
humana, animal e 
ambiental. 
 

França Decreto 
N° 2012-746 de 
09/05/2012 

Fixa os valores limite de exposição 
profissional para certos agentes 
químicos. 

Legislação com 
objetivo ocupacional. 
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QUADRO 8 – PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES SOBRE PRODUTOS QUÍMICOS NO BRASIL E FRANÇA 
(continuação) 

 
Local de 
origem 

Nº do requisito 
legal 

Assunto abordado Comentários 

França Decreto n ° 2014-
128, de 14 de 
fevereiro de 2014 
 

Determina a organização da toxico 
vigilância, procedimentos de 
declaração de misturas e 
declaração em caso de 
intoxicação. 

Fornece informações 
sobre as substâncias 
ou misturas que devem 
ser declaradas pelos 
fabricantes, 
importadores ou 
usuários de produtos 
químicos, a fim de 
evitar riscos de 
intoxicação e 
esclarecer a gestão da 
medicina frente as 
pessoas expostas aos 
produtos. Organiza o 
sistema de “toxico 
vigilância”. 
 

França Decreto 2016-344 
de 23 março 2016 

Fixa um limite de exposição 
profissional para o produto 
perigoso estireno. Legislação 
aplicável a trabalhadores expostos 
a essa substância. 
 

Legislação com 
objetivo ocupacional. 

França 
 

Código do 
Trabalho 

Coletânea de regulamentos 
aplicáveis no campo de direito do 
trabalho. Saúde e segurança no 
trabalho. 
 

Um dos artigos do 
Código do Trabalho 
descreve a respeito 
fabricação, a venda, a 
importação a utilização 
de substâncias e 
misturas perigosas 
para os trabalhadores. 

França Código de 
Segurança Social 

Coletânea do Código de 
Segurança Social francês é 
compilado de artigos legislativos 
ou regulamentares cuja função é 
determinar o financiamento, 
organização, operação e regime 
jurídico geral da Segurança Social. 
 

 
Doenças profissionais: 
tabela de doenças do 
trabalho causadas por 
produtos químicos. 
 

França Código Ambiental Assegura a preservação do meio 
ambiente para as gerações atuais 
e futuras. 

Em um dos seus 
capítulos descreve 
sobre proteção da 
saúde humana e 
ambiental contra os 
riscos que podem 
resultar das 
preparações químicas. 
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QUADRO 8 – PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES SOBRE PRODUTOS QUÍMICOS NO BRASIL E FRANÇA 
(continuação) 

Local de 
origem 

Nº do requisito 
legal 

Assunto abordado Comentários 

França 
 

Código da Saúde 
Pública 

Assegura o direito fundamental à 
proteção da saúde 

Toxico vigilância. 
Disposições que se 
aplicam a todas as 
misturas. 
Os fabricantes, 
importadores ou 
utilizadores devem 
comunicar ao órgão 
responsável a 
toxicidade do produto 
em questão. 
Os profissionais da 
saúde são obrigados a 
informar os órgãos 
responsáveis pelos 
casos de intoxicação 
humana induzida por 
qualquer substância ou 
mistura. 
 

Brasil/ Federal NR 15 (Aprovada 
Pela Portaria MTb 
Nº 3.214, de 08-
06-1978) 
 

Dispõe sobre as atividades e 
operações insalubres 

Estabelece limites de 
exposição para 
determinados agentes 
químicos. 

Brasil/ Federal NR 20 (Aprovada 
Pela Portaria MTb 
Nº 3.214, de 08-
06-1978) 

Dispõe sobre as condições de 
armazenagem dos líquidos 
combustíveis e inflamáveis. 

Esta NR solicita várias 
informações 
constantes nas Fichas 
Segurança dos 
Produtos Químicos 
(FISPQ). Os dados 
devem estar precisos e 
coerentes para que a 
norma tenha sua 
correta aplicação. 

Brasil/ Federal NR 26 (Alterada 
pela Portaria SIT 
229/2011)  

Fixa as cores que devem ser 
usadas nos locais de trabalho para 
a prevenção de acidentes. 

Em relação a produtos 
químicos, esta norma 
regulamenta as 
informações mínimas 
necessárias que 
devem constar nos 
rótulos dos produtos. 
 

Brasil/Estadual Resolução SSP 
Nº 100, de 09-02-
1983 

Regulamenta a fiscalização do 
comércio, uso e manipulação de 
produtos controlados pelo 
Ministério do Exército e 
combustíveis no estado do 
Paraná. 
 

Dá a autoridade à 
Polícia Civil para 
fiscalizar os produtos 
químicos que são 
controlados pelo 
Exército. 
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QUADRO 8 – PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES SOBRE PRODUTOS QUÍMICOS NO BRASIL E FRANÇA 
(conclusão) 

Local de 
origem 

Nº do requisito 
legal 

Assunto abordado Comentários 

Brasil/Federal Decreto Nº 2.657, 
de 03-07-1998 

Estabelece as diretrizes gerais 
sobre as responsabilidades dos 
empregadores e fornecedores em 
relação ao uso de produtos 
químicos. Menciona também os 
direitos e deveres dos 
trabalhadores no que tange esse 
tema. 
 

Este decreto dá as 
diretrizes gerais para a 
gestão de produtos 
químicos. A partir dele 
surgem várias 
legislações mais 
específicas sobre o 
tema. 

Brasil/Federal Decreto Nº 3.665, 
de 20-11-2000 

Estabelece as normas necessárias 
para a correta fiscalização das 
atividades exercidas por pessoas 
físicas e jurídicas, que envolvam 
produtos controlados pelo 
Exército. 
 
 

Estabelece os 
produtos que são 
controlados pelo 
Exército, assim como, 
dá as diretrizes em 
relação a fiscalização 
das substâncias. 
Nesse decreto também 
é possível verificar as 
obrigações legais em 
relação a fabricação, 
uso, comercialização, 
transporte e 
exportação/ 
importação desses 
produtos. 

Brasil/Estadual Portaria D.E.A.M 
Nº 01, de 16-03-
2001 

Estabelece os documentos a 
serem apresentados com os 
pedidos de concessão de alvarás 
e vistorias para utilização 
industrial, manuseio, 
armazenamento e transporte de 
produtos controlados. 
 

Em coerência com a 
Lei 10.357 e o decreto 
3.665, esta portaria 
institui, em nível 
Estadual, os alvarás e 
vistorias para 
atividades que utilizam 
substâncias 
controladas. 

Brasil/Federal Lei Nº 10.357, de 
27-12-2001 

Estabelece normas de controle e 
fiscalização sobre produtos 
químicos que direta ou 
indiretamente possam ser 
destinados a elaboração ilícita de 
substâncias entorpecentes, 
psicotrópicas ou que determinem 
dependência física ou psíquica. 
 

Da mesma forma que 
o Decreto N° 3.665, 
esta lei estabelece 
uma listagem de 
substâncias que serão 
controladas em todos 
os aspectos de seu 
ciclo de vida. 

Brasil/Federal Portaria 
Interministerial 
MTE - MS Nº 775, 
de 28-04-2004 
 

Proíbe, em todo o território 
nacional, a comercialização de 
produtos acabados que 
contenham benzeno em sua 
composição. 

Proíbe o uso do 
benzeno devido ao seu 
potencial cancerígeno. 

 
FONTE: O autor (2018) 

 

A legislação francesa é marcada pelo grande rigor no controle de substâncias 

químicas que estão autorizadas para serem fabricadas, utilizadas e comercializadas. 
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Esse rigor está traduzido do Regulamento CE 1907 (EU, 2006) que institui o REACH. 

A rápida dinâmica relacionada e este tema também pode ser observada. 

Frequentemente várias substâncias são incluídas na lista de restrições do REACH. O 

que faz deste sistema uma referência em muitos países. 

Diferente dessa situação, o Brasil não possui legislações voltadas para a 

proibição de substâncias. Existem casos isolados, como a Portaria Interministerial 

MTb – MS Nº 775 que proíbe o uso especifico do benzeno (BRASIL, 2004). De acordo 

com Costa (2018), a proibição de benzeno em solventes trouxe muitas mudanças 

significativas para os funcionários que eram expostos a esta substância. Hoje muitas 

empresas têm melhor compreensão do risco químico e adotam políticas de boas 

práticas ocupacionais. 

Segundo Oliveira (2005), o controle de substâncias químicas no Brasil, em 

nível Federal, é bastante disperso. Esta situação causa conflitos de competências e 

redundâncias regulatórias, além de conflitos de entendimento. 

Também pode-se citar que o Brasil possui algumas legislações bem restritivas 

em relação a produção, comercialização e utilização de substâncias que podem ser 

utilizadas para fabricação de explosivos ou refino de drogas (BRASIL, 2000). 

Entretanto, esses requisitos não são voltados para a saúde ocupacional do 

colaborador e meio ambiente propriamente dito. 

Também é possível observar no quadro 8 que algumas legislações brasileiras 

foram elaboradas há muitos anos e precisam ser revistas. A NR 15, por exemplo, que 

determina limites de exposição ocupacional para determinados agentes químicos, foi 

elaborada em 1978 (BRASIL, 1978). Deste ano até a presente data, houve algumas 

portarias que alteraram itens desta NR, porém sem grandes modificações no texto 

geral. 

Quando comparada à legislação francesa, observa-se o Decreto n° 746 de 

2012 (França, 2012) que fala sobre tema semelhante a NR 15, porém, mais atualizado 

em relação ao risco das substâncias. Em virtude dessa questão, muitos profissionais 

da saúde ocupacional no Brasil acabam utilizando os valores de referência da norma 

americana como parâmetro técnico-científico (REBELO, 2007). Esta norma, é 

reconhecida no mundo todo como um modelo em higiene ocupacional, uma vez que 

estudos constantes são desenvolvidos para prever avanços referentes aos riscos 

presentes na indústria (CHAVES, 2018). 
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Outra questão interessante que a legislação francesa traz é em relação a um 

sistema para evitar riscos de intoxicação e esclarecer a gestão da medicina frente as 

pessoas expostas. O termo usado para esse sistema é “toxicovigilância” (FRANÇA, 

2014). Os fabricantes dos produtos são responsáveis por comunicar a toxicidade do 

seu produto e os profissionais da saúde devem informar os órgãos responsáveis em 

caso de intoxicação de uma pessoa com determinada substância. Na legislação 

brasileira não foi encontrado nenhum requisito legal associado a essa questão. 

Algumas legislações, como a NR 20, solicitam vários dados das fichas de 

segurança para poder aplicar suas orientações (BRASIL, 2017). Desta forma, é 

extremamente importante que as informações constantes na FISPQ estejam 

coerentes, uma vez que dados divergentes podem causar uma aplicação errônea e 

com riscos aos trabalhadores.  

Na análise das legislações brasileiras sobre produtos químicos perigosos feita 

por Rego (2017), o autor constatou sua complexidade. De acordo com este autor, o 

entendimento, aplicação e fiscalização do poder público frente a estas legislações é 

fundamental para a sociedade, pois contribui para a mitigação dos potenciais riscos e 

impactos ambientais. 

 

4.4 DIRETRIZES PARA ANÁLISE PRELIMINAR DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 

Por meio dos dados relatados neste trabalho, pode-se verificar que mesmo 

estudos cientificamente aceitos podem trazer diferentes classificações de risco para 

uma mesma substância química. Ou seja, se houver um grupo de toxicologistas 

avaliando uma mesma substância é certo que teremos interpretações diferentes 

acerca dos mesmos estudos. 

A empresa que utiliza produtos químicos deve conhecer o local e as 

quantidades de uso, ou seja, dados que viabilizam o estabelecimento de cenários de 

exposição. Estes dados, aliados ao conhecimento das substâncias que compõe os 

produtos químicos, suas vias de absorção, disposição no organismo e controle da 

exposição são as principais ferramentas para minimizar os riscos ambientais e 

estabelecer as medidas de controle, monitoramento e garantir o uso seguro dos 

produtos (SANTOS; PINHEIRO, 2017). 

Tendo em vista as questões discutidas nesse trabalho, principalmente no que 

diz respeito as divergências de classificação GHS e as principais legislações 
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brasileiras, foram estabelecidas algumas diretrizes para empresas que necessitam 

implantar um sistema de gestão de produtos químicos. 

Os principais itens que devem ser estruturados para se iniciar a gestão de 

químicos dentro de uma empresa são: 

a) Conhecer os produtos químicos – FISPQ: 

Antes da entrada de qualquer produto químico no processo, deve-se avaliar a 

FISPQ do produto. O documento precisa estar em português e seguir a NBR 14.725-

4 vigente (BRASIL, 2012). Todas as frases de perigo, simbologias do GHS e 

informações toxicológicas devem ser analisadas, visto que é a primeira etapa para 

verificação do risco do produto (SANTOS; PINHEIRO; 2017). 

Se for do interesse da empresa restringir determinadas substâncias, como as 

com potencial CMR, pode-se adotar alguma das listagens internacionais como 

referência padrão (REACH, IARC, Lista Japonesa, etc.), uma vez que o Brasil ainda 

não possui uma lista no âmbito nacional. 

No entanto, a composição química do produto deve ser avaliada, 

independente da empresa ter optado por usar uma listagem de restrições de 

substâncias ou não. Na mistura do produto podem haver compostos controlados pelo 

Exército, Policia Civil e Polícia Federal, por este motivo é importante averiguar se a 

empresa que irá adquirir o produto possui licença para trabalhar com o determinado 

componente. 

As legislações do Exército e Polícia Federal são nacionais (BRASIL, 2000), 

porém para a Polícia Civil as regulamentações são estaduais e é preciso fazer uma 

análise criteriosa das substâncias (BRASIL, 1983). Há uma grande variação entre as 

substâncias controlados por cada estado em relação à Polícia Civil.  

A presença de determinada substância no produto químico não precisa ser 

considerada obrigatoriamente um impedimento para a utilização do mesmo. É 

necessário verificar o cenário ao qual o indivíduo está exposto (quantidade, 

frequência, etc). Segundo Santos e Pinheiro (2017), quando a exposição a uma 

substância se torna inevitável, procura-se controlar a exposição dos trabalhadores 

adotando medidas mais seguras como aplicações automatizadas.  

Segundo Oliveira (2005), a avaliação do perigo das substâncias através de 

estudos epidemiológicos, dados de toxicidade e ecotoxicidade devem ser avaliados 

criticamente com o intuito de identificar a ação tóxica que a substância pode causar 

no meio ambiente e seres humanos e sob quais condições.  
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b) Identificação do uso do produto químico: 

Após a análise da FISPQ do produto, um levantamento identificando a forma, 

quantidade de produto utilizada, frequência, modo de aplicação e finalidade de uso 

deve ser feito. É importante que essa análise seja feita por um grupo multidisciplinar, 

para que todos os aspectos de risco sejam levantados. O grupo multidisciplinar deve 

avaliar critérios ambientais e ocupacionais relacionados ao uso de cada produto. 

Grupos multidisciplinares para essa avaliação normalmente são compostos por 

profissionais da área de meio ambiente, segurança do trabalho e medicina 

ocupacional. 

Segundo Oliveira (2005), cada vez mais utiliza-se a abordagem interdisciplinar 

para estudar o risco químico. Suporte, este que tem sido utilizado para tomada de 

decisões dentro das empresas. 

No estudo realizado por Santos e Pinheiro (2017) em uma indústria 

automotiva, os autores reforçam a importância da empresa possuir profissionais 

especializados na área de toxicologia ocupacional. Estes profissionais visam 

minimizar os impactos causados pelos agentes químicos. 

c) Estocagem do produto químico: 

Nesse tema a empresa precisa se preocupar com dois critérios. O primeiro é 

relacionado ao local de estocagem. O produto deve estar em uma área 

impermeabilizada e deve possuir uma contenção para que em caso de vazamento, 

seja evitada a contaminação de solos ou lençol freático. No entanto, outra questão 

precisa ser verificada. Há produtos químicos que reagem entre si e podem causar 

graves acidentes, como uma explosão ou liberação de vapores tóxicos. Por esse 

motivo, a compatibilidade química dos produtos estocados na mesma área deve ser 

levado em consideração (COSTALONGA et al., 2010). 

d) Disponibilização de documentos: 

As FISPQs de todos os produtos químicos utilizados devem estar disponíveis 

para os funcionários. Um resumo da FISPQ pode ser disponibilizado para facilitar a 

divulgação do documento. Em caso de um acidente com o produto, o resumo pode 

ser uma forma mais rápida de consulta as medidas de emergência e primeiros 

socorros. 

e) Formação dos usuários de produtos químico: 

Todas as pessoas que trabalham com produtos químicos precisam conhecer 

os riscos a que estão expostos. Uma formação sobre os produtos químicos precisa 
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ser realizada com todos os usuários desses itens. Este conhecimento irá auxiliar os 

trabalhadores a terem maiores cuidados no manuseio das substâncias e 

consequentemente diminuir o risco de acidentes. Esta formação é uma 

obrigatoriedade do Decreto 2.657 (BRASIL, 1998). 

No anexo I é possível observar um modelo de ficha para avaliação de produtos 

químicos. Vários aspectos devem ser avaliados em conjunto para a decisão de 

aprovação, ou não, de determinado item. No entanto, se observa mais uma vez a 

importância das informações coerentes na FISPQ. Ela é responsável por fornecer a 

maior parte das informações para análise do produto. 

É importante destacar também que os itens mencionados são apenas um 

roteiro para que as empresas iniciem sua avaliação de produtos químicos. Contudo, 

como cada em indústria possui suas particularidades, o roteiro deve ser adaptado. 

Outra questão que é necessária salientar é que após o roteiro mencionado 

anteriormente, os trabalhadores que estão expostos a agentes químicos precisam ser 

monitorados de acordo com as normas do Ministérios do Trabalho e Emprego, 

garantindo desta forma a saúde dos colaboradores e evitando doenças ocupacionais 

(SANTOS; PINHEIRO, 2017). 

Na Figura 8 é possível verificar um fluxograma simplificado das diretrizes 

propostas anteriormente. 
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FIGURA 8 – FLUXOGRAMA DE DIRETRIZES PARA GESTÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

 
FONTE: O autor (2018) 

 

As diretrizes que foram apresentadas visam facilitar a atividade das indústrias 

que trabalham com produtos químicos e favorecer medidas de segurança aos 

trabalhadores.  

No apêndice (A) é possível verificar um modelo de ficha para análise de 

produtos químicos elaborado através das necessidades apresentadas neste trabalho. 
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5 CONCLUSÕES 
 

A partir do apresentado nesta dissertação, pode-se observar o alto percentual 

de reprovação de produtos químicos dentro de um Sistema de Gestão. Uma das 

grandes dificuldades desse tema é a inexistência no Brasil de uma listagem única 

sobre o risco das substâncias, assim como o estabelecimento de limites de utilização 

dos compostos de alto risco dentro da fabricação de produtos químicos.  

Também se observa que não há no Brasil um programa de fiscalização 

governamental sobre a elaboração das Fichas de Informação de Segurança de 

Produtos Químicos (FISPQ), o que acarreta várias incoerências dentro do documento. 

Uma vez que a FISPQ é o documento base para a avaliação de risco químico de 

determinado produto, o mesmo necessita ser claro e fiel a realidade do composto. 

Qualquer incoerência relatada no documento, pode acarretar avaliações falsas e 

consequente risco para os usuários do produto. 

É necessário também salientar a contradição que o Sistema Globalmente 

Harmonizado (GHS) trouxe para a gestão de químicos. O conceito do sistema era 

trazer a padronização do risco de forma mundial. Neste trabalho, pode-se observar 

que uma mesma substância foi classificada na Europa, nos Estados Unidos e no 

Japão de maneiras diferentes. Faz-se necessário reavaliar essas divergências, uma 

vez que o propósito do GHS não está sendo cumprido. 

O número de reprovação das FISPQs devido às divergências no seu conteúdo 

e o respeito a norma de elaboração de documentos também aumentou 

consideravelmente em 2015, ano em que o GHS entrou em vigor para misturas 

químicas. 

Diversos produtos químicos foram reprovados em virtude de apresentarem 

substâncias com alto risco a saúde, os classificados como cancerígeno, mutagênico 

e tóxico para reprodução (CMR) pela Empresa. Entretanto, a maioria destas 

substâncias não possuem restrições de utilização no Brasil. 

Quando faz-se a comparação entre as legislações brasileiras e francesas, 

observa-se uma lacuna no Brasil. Apesar do Brasil possuir um número alto de 

regulamentações, quando comparado com a França, ainda temos carências em 

determinados aspectos. O REACH traz uma abordagem muito forte em relação a 

minimização de risco aos colaboradores expostos a produtos químicos.  Este 

regulamento passa por diversas revisões periódicas restringindo cada vez mais a 
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comercialização de determinadas substâncias ou restringindo seu uso para 

determinadas atividades. No Brasil não há nenhuma regulamentação que trate 

especificamente deste tema.  

Também observa-se que as legislações brasileiras não são atualizadas 

frequentemente. Há legislações brasileiras referentes a produtos químicos que 

possuem mais de 40 anos. Na França há uma dinâmica mais frequente de 

atualizações e revisões. 

O trabalho apresentou também diretrizes para a gestão de produtos químicos 

dentro das empresas, levando em consideração as primeiras etapas que devem ser 

verificadas antes da entrada de qualquer produto químico no processo industrial.  

Diante de tantas diversidades para a avaliação de produtos químicos, faz-se 

necessário que cada empresa determine seus critérios de avaliação. É importante 

avaliar não apenas as substâncias que estão envolvidas no produto, mas também a 

frequência e forma com que são utilizadas. A gestão de produtos químicos deve ser 

elaborada de maneira preventiva, evitando possíveis problemas futuros à saúde e 

meio ambiente. 
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APÊNDICE (A) – FICHA DE ANÁLISE DO PRODUTO QUÍMICO 
 

Análise do Produto Químico 

   

Da
do

s g
er

ai
s 

Nome comercial do produto químico:   

Fornecedor:   

Finalidade do produto:   

   

Da
do

s F
IS

PQ
 

Nome das substâncias perigosas 
presentes no produto:   

CAS number das substâncias perigosas 
presentes nos produto:   

Classificação GHS (frases de risco - H):   

Simbologia GHS:   

Limites de exposição:   

Informações toxicológicas gerais:   
Produto químico CMR? Se sim, qual 
risco?   

   

Co
m

pa
ra

tiv
o 

de
 cl

as
sif

ic
aç

ão
 

Listagem internacional utilizada para 
comparação (IARC, REACH, Japão, etc): 

  

Classificação GHS da listagem 
internacional: 

  

   

Su
bs

tâ
nc

ia
s c

on
tr

ol
ad

as
 Há substâncias no produto químico que 

são controladas pela Polícia Federal? Se 
sim, a empresa possui a Licença? 

  

Há substâncias no produto químico que 
são controladas pelo Exército?  Se sim, a 
empresa possui a Licença? 

  

Há substâncias no produto químico que 
são controladas pela Polícia Civil?  Se 
sim, a empresa possui a Licença? 

  

   

M
od

o 
de

 u
til

iza
çã

o 

Aspecto do produto (estado físico):   
Quantidade utilizada por mês (kg):   
Frequência de utilização (horas/diárias):   
Modo de aplicação (manual, 
automático, etc): 

  

Equipamentos de proteção individual 
presentes na área de utilização do 
produto químico (exaustão, chuveiro 
lava-olhos, etc): 
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Co

m
pa

tib
ili

da
de

 
qu

ím
ic

a 
Produto incompatível com quais 
substâncias?   

A área de estocagem tem contenção 
para o produto?   

A área de estocagem está 
impermeabilizada?   

   
Análise Meio Ambiente: 

   
Análise Segurança do Trabalho/ Medicina: 

   
Resultado da análise:  
 (    ) Produto Aprovado                                      (    ) Produto Reprovado 

 

 

 

 

 


