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MANDATO DA COMISSÃO EUROPEIA

• M461 (2010): 
• MANDATE ADDRESSED TO CEN, CENELEC AND ETSI FOR 

STANDARDIZATION ACTIVITIES REGARDING 
NANOTECHNOLOGIES AND NANOMATERIALS

• Principal objetivo: desenvolver normas para métodos de ensaio 
e ferramentas para a caracterização, comportamento e avaliação 
da exposição.



M461 – áreas de intervenção

• Metodologias de caracterização de nanomateriais na forma 
fabricada e antes dos testes de toxicidade e ecotoxicidade;

• Amostragem e medição da exposição dos trabalhadores, 
consumidores e meio ambiente.

• Métodos para simular exposições a nanomateriais.
• Saúde, segurança e meio ambiente.



M461 – Respostas do CEN/TC352 em 2011

• Lista de 46 propostas de normas, divididas em três áreas:
• Área 1: Amostragem e medição da exposição no local de 

trabalho, exposição do consumidor e do ambiente
• Área 2: Métodos para simular exposições a nanomateriais
• Área 3: Saúde, segurança e meio ambiente
• (Nota: colaboração com outros TC’s)



M461 – Novos temas apresentados em 2018

• Lista de 11 novas propostas de normas.
• Pedido apoio financeiro à Comissão Europeia. 
• Processo em curso.



Normas publicadas pelo CEN/TC352
• EN ISO 29701:2010 – Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial

samples for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test
• EN ISO 10801:2010 – Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles

for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method
• EN ISO 10808:2010 – Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles

in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing
• CEN ISO/TR 11811:2012 – Nanotechnologies - Guidance on methods for 

nano and microtribology measurements
• CEN ISO/TS 12025:2015 – Nanomaterials - Quantification of nano-object

release from powders by generation of aerosols
• CEN ISO/TS 13830: 2013 – Nanotechnologies - Guidance on voluntary

labelling for consumer products containing manufactured nano-objects
• Versão em português em edição

•



Normas publicadas pelo CEN/TC352
• CEN/TS 16937:2016 – Nanotechnologies – Guidance for the responsible 

development of nanotechnologies
• CEN/TS 17010:2016 – Nanotechnologies - Guidance on measurands for 

characterising nano-objects and materials that contain them
• Versão em português em preparação SC2

• CEN ISO/TS 17200:2020 – Nanotechnology - Nanoparticles in powder form 
- Characteristics and measurements

• CEN/TS 17273:2018 – Nanotechnologies – Guidance on detection and 
identification of nano-objects in complex matrices

• CEN/TS 17274:2018 – Nanotechnologies – Guidelines for determining 
protocols for the explosivity and flammability of powders containing nano-
objects (for transport, handling and storage)



Normas publicadas pelo CEN/TC352
• CEN/TS 17275:2018 – Nanotechnologies – Guidelines for the management 

and disposal of waste from the manufacturing and processing of 
manufactured nano-objects

• Versão em português em preparação SC4

• CEN/TS 17276:2018 – Nanotechnologies – Guidelines for Life Cycle 
Assessment – Application of EN ISO 14044:2006 to Manufactured 
Nanomaterials

• Versão em português em preparação SC4

• CEN ISO/TS 19590:2019 – Nanotechnologies -- Size distribution and 
concentration of inorganic nanoparticles in aqueous media via single 
particle inductively coupled plasma mass spectrometry

• CEN ISO/TR 18401:2020 – Nanotechnologies – Plain language explanation 
of selected terms from the ISO/IEC 80004 vocabulary series



Normas publicadas pelo CEN/TC352
• Normas da série CEN ISO/TS 80004 – Nanotechnologies – Vocabulary 
• CEN ISO/TS 80004-1:2015 – Part 1: Core terms 

• Versão em português: DNP CEN ISO/TS 80004-1:2016 

• CEN ISO/TS 80004-2:2017 – Part 2: Nano-objects
• Versão em português: DNP CEN ISO/TS 80004-2:2019 

• CEN ISO/TS 80004-3:2014 – Part 3 : Carbon nano-objects 
• Versão em português em edição

• CEN ISO/TS 80004-4:2014 – Part 4 : Nanostructured materials
• CEN ISO/TS 80004-6:2015 – Part 6: Nano-object characterization



Normas publicadas pelo CEN/TC352
• CEN ISO/TS 80004-8:2015 – Part 8: Nanomanufacturing processes
• CEN ISO/TS 80004-11:2020 – Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, 

and related terms
• Versão em português em preparação SC1

• CEN ISO/TS 80004-12:2017 – Part 12: Quantum phenomena in 
nanotechnology

• CEN ISO/TS 80004-13:2020 – Part 13: Graphene and related two-
dimensional (2D) materials


