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Para perguntas específicas 
sobre o GHS: 
SAFE@hempel.com

Hempel (Portugal) Lda. 
Vale de Cantadores 
2954-002 Palmela
PORTUGAL

Tel: +351 212 352 326
Fax: +351 212 352 292
www.hempel.com
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GHS
ELEVANDO A SEGURANÇA 
A UM NOVO PATAMAR

CLP: Na União Europeia, a implementação do GHS chama-se CLP. Refere-se à Clas-
sificação, Rotulagem e Embalagem de substâncias e misturas.
GHS:  Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produ-
tos Químicos.
Categorias de perigo: a divisão de critérios no interior de cada classe de perigo.
Classe de perigo: a natureza do perigo físico, para a saúde ou para o ambiente.
Advertência de perigo: uma advertência atribuída a uma classe e categoria de 
perigo, que descreve a natureza dos perigos. 
Pictograma: uma composição gráfica que inclui um símbolo destinado a transmitir 
informações específicas do perigo.
Recomendação de prudência: uma frase e/ou pictograma que descreve a(s) 
medida(s) recomendada(s) para minimizar ou prevenir os efeitos adversos que 
possam resultar da exposição a uma substância ou mistura perigosa durante a 
sua utilização.
Palavra de aviso: uma palavra que indica o nível relativo de gravidade dos perigos, 
a fim de alertar para o aviso de perigo. 
Existem dois níveis distintos: (a) «perigo» é uma palavra aviso que indica as 
categorias de perigo mais graves. (b) «atenção» é uma palavra aviso que indica as 
categorias de perigo menos graves.

Pela segurança 
NOVAS INSTRUÇÕES GLOBAIS DE SEGURANÇA

A HEMPEL optou pela rápida implementação do sistema 
global de rotulagem de perigos, GHS, logo em 2010.

O que é o GHS ?   
O GHS representa uma  abordagem global sistematiza-
da para a comunicação de perigos. O GHS é totalmente 
apoiado pelas Nações Unidas, bem como pelas Agências 
Reguladoras em todo o mundo.
O objectivo principal do GHS é uma melhor protecção da 
saúde humana e do ambiente, disponibilizando a quem 
utiliza e manipula produtos químicos, melhor e mais in-
formação consistente sobre os perigos químicos. A HEM-
PEL apoia totalmente este objectivo.

O que significa esta mudança para si ?
O GHS não implica requisitos ou tarefas suplementares 
no que diz respeito à utilização de produtos químicos. 
No entanto, enquanto utilizador de produtos químicos, 
deverá sempre certificar-se de que os produtos químicos 
são manipulados com o cuidado necessário, 
•	 consultando as recomendações de segurança do rótu-

lo e confirmando que está a fazer o que é necessário 
para usar o produto de forma segura.

•	 assegurando que recebeu a informação adequada, 
lendo e compreendendo as recomendações de segu-
rança que constam no rótulo e na ficha de dados de 
segurança do produto.
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TRABALHE EM 
SEGURANÇA

Em que consiste o GHS e porque o 
usamos ?
Os produtos químicos, como as tintas, 
são um assunto que diz respeito não 
só ao mercado local como também ao 
mercado mundial. A fim de facilitar o 
seu manuseio a nível mundial e simul-
taneamente melhorar e harmonizar a 
forma de comunicação da informação 
relativa à segurança, foram cuidado-
samente desenvolvidos pelas Nações 
Unidas, ao longo de doze anos, novos 
critérios de classificação e rotulagem, 
bem assim como princípios gerais 
para a sua aplicação. O resultado é o 
Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos – GHS.

As advertências de perigo 
descrevem os:
- perigos físicos 
- perigos para a saúde 
- perigos ambientais

As recomendações de 
prudência estão ligadas 
às advertências de perigo 
e descrevem a forma de 
prevenir, actuar, armazenar 
e eliminar o material em 
segurança

As palavras de aviso foram 
introduzidas para indicar 
a gravidade do perigo. 
Distinguem-se dois níveis:
- Atenção (menos grave)
- Perigo (mais grave)

Ao contrário do sistema 
anterior, no GHS todos os 
materiais com probabilida-
de de serem inflamáveis 
serão rotulados com um 
símbolo de inflamabili-
dade.

Tal como no sistema an-
terior, todos os materiais 
com elevada probabilidade 
de serem inflamáveis 
serão rotulados com o 
símbolo de inflamabilidade 
do GHS.

Tal como no sistema an-
terior, todos os materiais 
corrosivos serão rotulados 
com o símbolo de corrosi-
vidade do GHS.

Ao contrário do sistema 
anterior, no GHS o risco 
de lesão ocular grave será 
rotulado com o símbolo de 
corrosividade.

Um ponto de exclamação 
é utilizado no GHS para 
referenciar materiais 
potencialmente:
•	Irritantes para a pele ou 

olhos
•	Sensibilizantes cutâneos
•	Perigosos por inalação, 

ingestão ou em contacto 
com a pele

No sistema anterior os 
símbolos não distinguiam 
os perigos de inalação de 
outros perigos. No GHS 
está claramente reflectido 
o risco de inalação, iden-
tificado com o símbolo 
acima. 

No sistema anterior não 
era possível distinguir en-
tre perigos pontuais e sis-
temáticos. Tal é possível 
no GHS, sendo os perigos 
sistemáticos descritos 
com o símbolo acima, en-
quanto os efeitos pontuais 
são descritos com o ponto 
de exclamação que se 
encontra à esquerda.

Os materiais que podem 
causar efeitos sistemáti-
cos graves são rotulados 
com o símbolo acima.

Tal como no sistema an-
terior, todos os materiais 
com elevada probabilidade 
de serem perigosos para o 
ambiente serão rotulados 
com o símbolo do GHS 
acima.

Tal como no sistema an-
terior, também no GHS os 
materiais tóxicos ou muito 
tóxicos serão rotulados 
com uma caveira sobre 
tíbias cruzadas.

Principais alterações introduzidas 
pelo GHS
Os símbolos de cor laranja são subs-
tituídos por novos losangos verme-
lhos. A actual «indicação de perigo» 
será substituída por palavras de avi-
so e as frases de risco e de seguran-
ça serão substituídas por advertên-
cias de perigo e recomendações de 
prudência.

As alterações serão visíveis:
1. No rótulo de segurança
2. Na ficha de dados de segurança

O produto é agora mais perigoso ?
Não ! O produto é o mesmo e as subs-
tâncias que fazem parte da sua consti-
tuição são as mesmas. Então qual é a 
diferença ? Com pictogramas adicionais 
e mais descritivos, conjugados com 
recomendações de prudência e adver-
tências de perigo mais elaboradas, o 
novo sistema permite aos fabricantes 
de produtos perigosos comunicar com 
maior rigor, o modo como o produto 
pode ser usado em segurança.  Quando 
comparado com o sistema anterior de 
símbolos de perigo de cor laranja, o 
GHS proporciona melhor informação aos 
utilizadores sobre como 
utilizar os produtos 
com maior segurança 
e sobre as condições 
de aplicação de modo 
a evitar riscos desne-
cessários.

Por que razão está a Hempel a implemen-
tar o GHS ? 
A implementação atempada do GHS está 
em concordância com a política de Segu-
rança, Saúde e Ambiente da Hempel, no 
âmbito da qual a Hempel se compromete a 
fazer esforços continuados para assegurar 
que os seus funcionários e clientes possam 
trabalhar de forma segura e responsável. O 
lançamento do GHS enquadra-se na política 
da Hempel, de disponibilizar sempre aos 
seus clientes a informação de segurança 
mais actualizada. Especialmente a informa-
ção relacionada com a segurança do cliente 
deverá ser comunicada de imediato. 
Comparando com o sistema de rotulagem 
anterior, as informações relativas à utiliza-
ção dos produtos em segurança são mais 
precisas, transparentes e mais consis-
tentes, permitindo aos utilizadores estar 
melhor preparados na prevenção 
de acidentes. 
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Na Produção Na Aplicação Na Assistência Técnica

ANTERIOR

NOVO Advertências de 
perigo

Frases de 
risco

Recomendações de 
prudência

Palavra de 
aviso

Frases de 
segurança

Nada Sem símbolo

Declaração de isenção de responsabilidade: A informação contida nesta brochura foi desenvolvida com o intuito de fornecer informações básicas aos utilizadores dos produtos HEMPEL relativamente às consequências do GHS nos produtos da HEMPEL. Esta informação não substitui a legislação aplicável, sendo apenas legalmente válido o texto impresso pela autoridade relevante.
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