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T 120205
SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais
Central de Autoclavagem de Vila Nova de Gaia

Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento
(com referência ao Ofício n.º 133/GAIA/2013, de 22 de Fevereiro de 2013)
Em resposta ao pedido de informação adicional por parte da Agência Portuguesa do Ambiente,
na qualidade de entidade coordenadora do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
n.º 2622, relativo à Central de Autoclavagem de Vila Nova de Gaia, apresentam-se abaixo os
correspondentes esclarecimentos.
1.

ASPECTOS GLOBAIS

1.1

Justificação do projecto, em termos de tecnologia e capacidade, face ao Plano
Estratégico de Resíduos Hospitalares 2011-2013 (PERH 2011-2016), incluindo:
− Dados relativos ao total de resíduos gerados (tipo III e IV) na zona a abranger

pelo projecto, de forma a explicitar o contributo/relevância do projecto em
avaliação para o tratamento de resíduos hospitalares;
− Fundamentos da selecção da autoclavagem como sistema de tratamento

adoptado
De acordo com o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos (PERH) 2010-2016, a
produção de resíduos hospitalares do Grupo III no país (continente) tem vindo a
aumentar, contrariamente ao que se tem verificado em relação ao Grupo IV.
Para o Grupo III, o PERH 2010-2016 estima que foram produzidas, em Portugal
continental, no ano de 2006, 20 719 toneladas, prevendo que em 2016 se atinjam as
22 613 toneladas, de acordo com o cenário BaU (21 313 toneladas no cenário PUR)
(Ver Quadro 1).
Em termos da distribuição da produção de resíduos do Grupo III, a Região de Lisboa é
responsável por mais de metade da produção (53%), seguindo-se a Região Norte com
27%, Centro com 16% e a Região do Alentejo e do Algarve representando quase 2%
cada.
Em relação ao Grupo IV, o PERH 2010-2016 indica uma produção de 2 252 toneladas,
em 2006 no continente, considerando que em 2016 serão produzidas 2 458 toneladas no
cenário BaU e 1 853 toneladas no cenário PUR (Ver Quadro 1).
A distribuição da produção de resíduos do Grupo IV apresentada pela mesma fonte,
indica que a Região de Lisboa é responsável por 42% do total produzido, a Região
Norte por 37%, o Centro por 18% e quase 2% é gerado no Algarve e Alentejo.
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Quadro 1 – Quantidade de resíduos hospitalares (t) dos Grupos III e IV, estimada para o ano de
2006 e previsão de evolução para 2013 e 2016
2013

Grupos de resíduos
hospitalares

2006

Grupo III
Grupo IV

20 719
2 252

Cenário
BaU
22 027
2 395

2016
Cenário
PUR
21 336
1 855

Cenário
BaU
22 613
2 458

Cenário
PUR
21 313
1 853

BaU – Business-as-usual
PUR – Prevenção e Uso de Recursos

Fonte: PERH 2010-2016

De acordo com o PERH 2010-2016, a gestão dos resíduos hospitalares dos Grupos III e
IV em Portugal continental era assegurada, no final de 2009, por seis unidades de
autoclavagem e seis unidades de tratamento por descontaminação com germicida para
tratamento dos resíduos do Grupo III e uma unidade de incineração para tratamento dos
resíduos do Grupo IV. Estes, em determinadas situações, estavam a ser, em parte,
exportados, obedecendo aos requisitos do movimento transfronteiriço de resíduos.
Actualmente, acresce uma unidade de tratamento de resíduos do Grupo III, por
microondas, na Região de Lisboa.
A distribuição das capacidades instaladas de tratamento de resíduos dos Grupos III, de
acordo com o PERH, é a que está indicada no Quadro 2.
Quadro 2 – Capacidade instalada para os resíduos do Grupo III e diferencial existente
relativamente à produção estimada em 2011
Região

Produção (estimada) de
resíduos hospitalares do
Grupo III, em 2011 (t/ano)

Norte
Centro
Lisboa e Vale do Tejo
Alentejo
Algarve
Total

5 791
3 340
11 530
435
400
21 645

Capacidade Instalada 2009 (t/ano)
Descontaminação
Autoclavagem
com germicida
6 770
75
0
117
26 600
281
5 321
0
2 200
21
40 891
494

Diferencial
(t/ano)
1 301
-3 223
15 845
4 905
1 838
20 666

Fonte: PERH 2010-2016

A análise do quadro anterior permite concluir que a capacidade de tratamento de
resíduos hospitalares do Grupo III, em 2009, era claramente superior nas Regiões de
Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e Norte e deficitária na região do Centro,
tendência esta que se mantém actualmente.

Central de Autoclavagem de Vila Nova de Gaia – Aditamento
2

O SUCH exerce, a nível nacional, a actividade de operador de gestão de resíduos
hospitalares, para a qual está licenciado desde 1999 pela Direcção-Geral da Saúde.
Estando também certificado pela APCER desde 2002, em relação à norma ISO 9001 e
desde Março de 2012, no que respeita à norma ISO 14001, possui instalações de
tratamento e de armazenamento temporário de resíduos hospitalares no Norte, Centro e
Sul do país.
Assim, na zona Norte do país, o SUCH iniciou a sua actividade com a entrada em
funcionamento, em Junho de 2006, da central de autoclavagem de resíduos hospitalares
do Grupo III em Vila Nova de Gaia e que funciona, também, como estação de
transferência para os resíduos perigosos hospitalares do Grupo IV e produtos químicos
perigosos, que são depois transportados para incineração no Parque de Saúde de Lisboa,
os primeiros, e para tratamento nos CIRVER, os segundos.
Actualmente, o SUCH, na unidade de Vila Nova de Gaia, recebe os resíduos
hospitalares da zona Norte e uma parte da zona Centro, por exemplo, dos hospitais
universitários de Coimbra, pretendendo alargar essa actividade à totalidade da zona
Centro e dar resposta a algumas contingências.
No ano de 2011, o SUCH recolheu nas zonas Norte e Centro 4 100 toneladas de
resíduos do Grupo III, o que representa cerca de 45% dos resíduos produzidos nas
Regiões Norte e Centro de acordo com as projecções do PERH 2010-2016 para o ano de
2011. Destes, foram tratados na Central de Autoclavagem de Gaia apenas
3 213 toneladas de resíduos por défice de capacidade desta, tendo o quantitativo
remanescente sido transferido para outras unidades do Grupo.
Verifica-se, pois, que a capacidade instalada de tratamento do SUCH na zona Norte é
actualmente inferior à quantidade de resíduos hospitalares do Grupo III recolhida por
este nas zonas Norte e Centro. Por outro lado a Região Centro apresenta uma
capacidade deficitária para tratamento dos resíduos do Grupo III de 3 223 toneladas,
como se viu anteriormente.
É por estas razões que se justifica instalar uma terceira autoclave para tratamento dos
resíduos hospitalares do Grupo III em Vila Nova de Gaia, bem como aumentar o seu
regime de funcionamento para 24 horas por dia, 6 dias por semana.
A este propósito será de referir que a unidade de Vila Nova de Gaia foi projectada para
a instalação de três autoclaves, existindo já o espaço destinado ao terceiro equipamento,
bem como as infra-estruturas necessárias ao seu funcionamento, pelo que se pretende
neste momento licenciar a unidade para a utilização das três autoclaves.
Por outro lado, o processo de desinfecção por autoclavagem é um processo reconhecido
como válido no PERH 2010-2016, cumprindo os pressupostos e requisitos exigíveis à
operação de gestão em causa.
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2.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

2.1

Planta da instalação devidamente legendada, incluindo a indicação das áreas
afectas a cada uso (zona suja/zona de tratamento e a instalar (em complemento da
peça desenhada T-AR-01)
No Anexo I apresenta-se a planta solicitada.

2.2

Fluxograma integrando todo o processo (recepção de resíduos, armazenamento,
desinfecção, expedição para terceiros, etc.) em complemento da Fig. 5 da Memória
Descritiva do Projecto
No Anexo II incluiu-se o fluxograma do processo de tratamento.

2.3

Identificação das operações de gestão de resíduos (OGR) desenvolvidas na
instalação, e respectivos códigos LER, para além da D) associada aos resíduos
hospitalares do grupo III, e respectivas capacidades instaladas. A capacidade
instalada relativa às armazenagens deve ser apresentada em toneladas (capacidade
instantânea de armazenagem de resíduos) tanto para resíduos hospitalares do
grupo IV, a encaminhar para incineração, como para resíduos de produtos
químicos produzidos em unidades de prestação de cuidados de saúde, mas sem
risco infeccioso associado, a encaminhar para valorização e/ou eliminação. As
condições de armazenamento dos vários tipos de resíduos devem ser devidamente
descritas.
Nos Quadros 3 e 4 indicam-se os quantitativos de resíduos processados/armazenados
temporariamente na instalação, discriminados por código LER, as condições de
armazenagem e as operações de gestão de resíduos efectuadas na unidade.
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Quadro 3 – Resíduos processados/armazenados temporariamente na instalação – Grupos III e IV
Código LER

Capacidade de
Capacidade de
tratamento
armazenagem
(t/ano)
(t)
Resíduos do Grupo III

Designação

Operação de
Gestão de
Resíduos

D9

Contentores de plástico, estanques e
herméticos, de 30 l e 60 l de capacidade.
São armazenados no interior do edifício
de tratamento, em local arejado e
ventilado, dispondo de rede de
drenagem ligada ao sistema de
neutralização

D15

Contentores de plástico, estanques e
herméticos, de 30 l e 60 l de capacidade.
São armazenados no exterior, em área
não coberta e sem rede de drenagem
separativa. Futuramente será construído
um parque de resíduos coberto, dotado
de sistema de drenagem separativo, com
ligação à rede de águas residuais
industriais e ao tanque de neutralização
existentes

18 01 03*

18 02 02*

Resíduos cuja recolha e eliminação estão sujeitas a
requisitos específicos tendo em vista a prevenção de
infecções

8 100

80

Condições de armazenagem

Resíduos do Grupo IV
18 01 02

Partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos de sangue e
sangue conservado (excepto 18 01 03)

18 02 02*

Resíduos cuja recolha e eliminação estão sujeitas a
requisitos específicos tendo em vista a prevenção de
infecções

18 01 01

Objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03)

18 02 01

Objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 02 02)

18 01 06*

Produtos químicos contendo
substâncias perigosas

18 01 09

Medicamentos não abrangidos em 18 01 08

18 02 05*

Produtos químicos contendo
substâncias perigosas

18 02 08

Medicamentos não abrangidos em 18 02 07

18 01 08*

Medicamentos citotóxicos e citostáticos

18 02 07*

Medicamentos citotóxicos e citostáticos

ou

ou

compostos

compostos

por

374

2,5

por
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Quadro 4 – Resíduos processados/armazenados temporariamente na instalação – Resíduos industriais

06 01 06*

Resíduos da utilização de ácidos – outros ácidos

06 02 05*

Resíduos da utilização de bases – outras bases

Capacidade de
armazenagem
t/ano
t
1,3
1,9
0,6

14 06 03*

Outros solventes e misturas de solventes

19,3

4,1

D15

06 04 04*

Resíduos contendo mercúrio

0,012

0,012

D15

14 06 02*

Solventes e misturas de solventes halogenados

6,7

6,7

R13

09 01 02*

Banhos de revelação de chapas litográficas de impressão de base
aquosa (revelador)

5,2

5,2

D15

09 01 04*

Banhos de fixação

5,2

5,2

R13

16 05 06*

Produtos químicos de laboratório contendo substâncias perigosas

4,9

4,9

18 01 10*

Resíduos de amálgamas de tratamentos dentários

0,013

0,013

06 03 14

Resíduos da utilização de bases – sais no estado sólido e em
soluções não abrangidos em 060311 e 060313

Código LER

Designação

06 03 16

Resíduos da FFDU de bases – óxidos metálicos não abrangidos em
060315

07 03 99

Resíduos do FFDU de corantes e pigmentos orgânicos (excepto
0611) – outros resíduos não anteriormente especificados (corantes)

07 06 99

09 01 07

Operação de Gestão
de Resíduos

Condições de armazenagem

D15

Armazenagem em contentores de plástico
(jerricans) com a capacidade de 20 litros, no
exterior, em área não coberta, sem sistema de
drenagem separativo. Futuramente será
construído um parque de resíduos coberto,
dotado de sistema de drenagem separativo, com
ligação à rede de águas residuais industriais e ao
tanque de neutralização existentes

D15
7,8

7,8

51,0

-

Resíduos do FFDU de gorduras, sabões, detergentes, desinfectantes
e cosméticos - outros resíduos não anteriormente especificados
(desinfectantes)
Película e papel fotográfico com prata ou compostos de prata
(película de raios X)
Total

Central de Autoclavagem de Vila Nova de Gaia – Aditamento
6

-

-

2.4

Identificação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) aplicáveis à instalação
(disponíveis em http://eippcb.jrc.es) mas não contempladas no projecto
apresentado, face ao disposto nos Documentos de Referência sobre Melhores
Técnicas Disponíveis (BREF) no âmbito PCIP, nomeadamente:
•

Reference Document on the application of Best Available Techniques to
Industrial Cooling Systems – BREF WI, Comissão Europeia (Dezembro de
2001)

•

Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments
Industries – BREF WT, Comissão Europeia (Agosto de 2006)
incluindo a fundamentação da selecção tomando por base, entre outros
aspectos, as especificidades técnicas dos processos desenvolvidos, dado que a
utilização e aplicação da totalidade das MTD aplicáveis é uma obrigação dos
operadores PCIP.
As MTD devem ser referenciadas, sempre que aplicável, segundo os códigos
de identificação constantes dos respectivos BREF.

Tal como indicado nas páginas III.21 e III.22 do relatório do EIA, a instalação dispõe de
uma torre de refrigeração de água, com extracção forçada de ar e com a potência de
arrefecimento de 236 kW.
Existe ainda uma câmara frigorífica para armazenagem de resíduos em ambiente
refrigerado (0 a 4 ºC), com uma capacidade de 155 m3.
Não sendo unidades de grandes dimensões, aplica-se no entanto o BREF WI, indicado
anteriormente, pelo que, no Anexo III, foi incluído o Quadro 1 com a verificação da
implementação das MTD´s na instalação, no que respeita aos sistemas de arrefecimento
industrial. Apesar das MTD´s aplicáveis aos sistemas de arrefecimento não disporem de
códigos de identificação, estão agrupadas por sub-capítulos, de acordo com o respectivo
BREF.
Dado que a instalação efectua o tratamento por autoclavagem de resíduos hospitalares
do Grupo III, aplica-se o BREF WT, referido anteriormente. Assim, no Quadro 2 do
Anexo III, apresenta-se a verificação da implementação das MTD´s na instalação,
indicando-se os respectivos códigos de identificação referidos no BREF.
2.5

Caracterização sumária dos testes para detecção de radioactividade e descrição do
procedimento a adoptar no caso de detecção da mesma, ou outra não
conformidade dos resíduos, aquando da sua recepção.
É efectuado o controlo da radioactividade de todos os resíduos à entrada da instalação,
para o que se utiliza um aparelho portátil, da marca “Automess”, modelo 6150AD6.
Este aparelho apresenta uma amplitude de medição entre 0,1 µSv/h e 10 mSv/h.
No caso de serem detectados materiais radioactivos, será de imediato activado o
procedimento existente para essas situações, que se apresenta no Anexo IV.
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2.6

Indicação da eficácia das autoclaves e apresentação dos resultados da respectiva
monitorização.
A eficácia das autoclaves é controlada pelos seguintes testes:
•

Teste de penetração de vapor tipo Bowie-Dick;

•

Teste de monitorização biológica, utilizando esporos do bacilo Bacillus
stearothermophilus;

•

Análises trimestrais por laboratório independente.

Os testes 1 e 2 são realizados internamente e o seu resultado é negativo ou positivo. O
ensaio tem-se mostrado sistematicamente eficaz.
As análises microbiológicas reforçam a eficácia dos testes acima referidos, conforme
relatórios apresentados no Anexo V.
2.7

Caracterização dos testes efectuados para verificar a eficácia da autoclavagem,
explicitando nomeadamente os indicadores utilizados (em complemento da
informação apresentada na pág. III-20).
A eficácia do processo de desinfecção é verificada através da monitorização em
contínuo dos parâmetros tempo, temperatura e pressão durante cada ciclo de tratamento.
Com idêntico objectivo, mas com periodicidade semanal, são realizados os seguintes
testes:

2.8

•

Teste de Bowie-Dick – monitoriza a função mecânica do equipamento de
autoclavagem e a qualidade do vapor fornecido, incluindo a remoção do ar, a
penetração do vapor, a temperatura, entre outros.

•

A-Teste microbiológico – utiliza um sistema de indicadores, com base numa
preparação padronizada de um microrganismo específico, resistente a um
determinado processo de esterilização. O teste consiste na incubação da
preparação após aplicação do processo de esterilização e verificação do
crescimento dos microrganismos (bacilo Bacillus stearothermophilus). A
instalação dispõe de uma incubadora para o controlo microbiológico do processo
de esterilização a vapor.

Características (incluindo respectiva eficácia) do sistema de tratamento do ar
removido da câmara através de vácuo, bem como da exaustão do vapor.
A exaustão do vapor é feita por um processo lento e passa por um filtro poroso com
malha suficientemente fina para impedir a eventual passagem de microrganismos para o
exterior da autoclave (filtro HEPA).

2.9

Relativamente às águas residuais produzidas na instalação, atendendo a que:
− A licença de funcionamento, datada de 2007, refere que as “As águas

residuais produzidas na instalação terão que cumprir as condições impostas
no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, no que se refere às normas de
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descarga estabelecida pela entidade gestora da rede de drenagem/tratamento
de águas residuais” e que por outro lado;
− O EIA, datado de 2012, refere que se prevê que a ligação ao colector

municipal “seja concretizada a muito curto prazo”,
deve ser apresentada a seguinte informação:
2.9.1

Esclarecimento sobre qual o destino actual das águas residuais produzidas na
instalação;
Na situação anterior à actual, as águas residuais industriais pré-tratadas eram conduzidas
ao colector do Hospital Eduardo Santos Silva, que por sua vez ligava ao colector
municipal.
À data de elaboração do presente documento, a ligação ao colector municipal já está
efectuada, sendo as águas residuais produzidas na instalação encaminhadas
directamente para o colector municipal da empresa gestora do sistema - Águas e Parque
Biológico de Gaia, EEM.

2.9.2

Comunicação à entidade gestora da rede de drenagem e da ETAR do tipo de
efluentes que se pretende descarregar (purgas das caldeiras, purga da torre de
refrigeração, lavagem de contentores, descargas das autoclaves, lavagens de
pavimentos e águas residuais domésticas) e do respectivo volume, incluindo o
decorrente das alterações previstas no projecto.
No Anexo VI apresenta-se a documentação enviada à Águas e Parque Biológico de
Gaia quando do pedido de ligação das águas residuais ao colector municipal.

2.9.3

Autorização para a descarga das águas residuais produzidas na instalação no
colector municipal, com indicação das condições de monitorização e descarga
impostas pela entidade que gere o sistema, devendo ser igualmente identificada a
estação de tratamento de águas residuais que recepcionará o efluente para
tratamento final (note-se que no Anexo I do EIA é apresentado um orçamento
para a execução da ligação ao colector como “Licença de descarga em colector
municipal”).
A empresa gestora do sistema de drenagem e tratamento das águas residuais urbanas,
Águas e Parque Biológico de Gaia, ainda não emitiu a licença de descarga de águas
residuais por razões que são totalmente alheias ao SUCH, conforme atesta o documento
(e-mail da entidade gestora) incluído no Anexo VII.
No mesmo anexo, incluem-se também os documentos comprovativos do pagamento da
execução da ligação, bem como da taxa de ligação.

2.9.4

Resultados de monitorização do efluente (decorrentes do controlo analítico da sua
qualidade), que deram origem aos valores médios de descarga constantes do
Quadro III.8.
No Anexo VIII apresentam-se os resultados do controlo analítico da qualidade das
águas residuais após tratamento.
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Apresenta-se, igualmente, um extracto do Regulamento n.º 234/2009, de 9 de Julho,
relativo às normas de descarga de águas residuais industriais em colector municipal.
Como se pode confirmar, as águas residuais pré-tratadas da instalação cumprem os
requisitos normativos, com excepção do Ferro. O teor elevado nesta componente
relaciona-se com as características intrínsecas da água de abastecimento (ver
Anexo VIII) e não com quaisquer processos transformativos associados à instalação de
autoclavagem.
2.10

Explicitar qual o destino actual dos resíduos produzidos na instalação, e qual o
destino previsto, apresentando, nomeadamente, o ponto de situação actualizado
dos aterros referidos na pág. IV-57.
Os resíduos após tratamento são encaminhados para o aterro sanitário da Rib-Tejo –
Tratamento e Valorização de Resíduos Industriais SA, sendo o transporte assegurado
pela Ambipombal, SA. Neste documento procede-se, assim, à correcção do destino dos
resíduos do GIII indicado no Quadro III.10 do EIA.
No Anexo IX incluíram-se os comprovativos da entrega dos resíduos às entidades
referenciadas.
Relativamente ao sistema de gestão de resíduos da SulDouro, de acordo com
informação desta empresa, o aterro de Sermonde continua em exploração, prevendo-se
que se mantenha em operação por mais cerca de 1 ano, enquanto se aguarda a conclusão
do processo de concurso para a empreitada de execução (a decorrer) e a sua construção.

2.11

Caracterização do percurso utilizado pelo tráfego inerente ao transporte de
resíduos (em complemento da informação constante das pág. IV-114-117), a
partir/até aos principais eixos rodoviários, identificando eventuais receptores
sensíveis e/ou troços urbanos.
Como referido anteriormente, o SUCH efectua a recolha de resíduos hospitalares nas
Zonas Norte e Centro, com encaminhamento subsequente para a Central de
Autoclavagem de Vila Nova de Gaia.
Os circuitos de recolha são, de forma resumida e esquemática os seguintes:
− Gaia-Vila Real-Gaia;
− Gaia-Viseu-Gaia;
− Gaia-Viana do Castelo-Gaia;
− Rota de recolha na zona do Grande Porto;
− Rota de recolha no Litoral Norte, do Porto até ao Alto Minho;
− Rota de recolha na zona entre Gaia e Aveiro;
− Gaia-Guarda-Gaia;
− Rota de recolha no Nordeste Transmontano;
− Hospitais Universitários de Coimbra-Gaia- Hospitais Universitários de Coimbra;
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− Leiria-Gaia-Leiria;
− Castelo Branco-Gaia-Castelo Branco;
− CH Medio Tejo-Gaia-CH Medio Tejo.

Os trajectos são efectuados, preferencialmente, através de vias rápidas/auto-estradas, de
modo a assegurar um transporte mais seguro e com menores incómodos sobre as
populações.
O trajecto entre a Central de Autoclavagem e as vias rápidas distribuidoras mais
próximas indica-se na Figura 1. Como se pode observar, trata-se de um troço de via
urbana, com cerca de 1 300 m de extensão, através da Rua Heróis do Ultramar até ao
Nó da A1/A29. A partir deste ponto, os trajectos fazem-se pela A20/Ponte do Freixo
para os circuitos de Vila Real, Viseu e Nordeste Transmontano, pela A1/IC1/Ponte da
Arrábida para os circuitos do Grande Porto, Viana do Castelo, Litoral Porto, pela A29
para os circuitos de Leiria e A1/IC1 para os restantes.
Figura 1 – Percurso de acesso à Central de Autoclavagem

Legenda:
‐ Central de Autoclavagem

‐ Troço urbano de acesso à instalação

Esc.: ~ 1:20 000

No percurso entre a Central e o Nó das auto-estradas, regista-se a existência de alguns
receptores sensíveis.
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2.12

Integração da informação constante da Memória Descritiva relativa a odores,
explicitando se ocorrem ou não impactes decorrentes da sua emissão.
Na instalação, são produzidos odores na zona de trituração de resíduos após a
desinfecção. Esta zona dispõe de extracção de ar com tratamento por filtro de carvão
activado, que minimiza quaisquer efeitos negativos que daqui possam resultar. Acresce
que os resíduos são recepcionados na instalação em contentores estanques e herméticos.
Assim, considera-se que estão implementados os meios adequados para controlo de
eventuais emissões de odores, daqui não resultando quaisquer impactes na qualidade do
ar exterior à instalação.

3.

AMBIENTE SONORO

Situação de Referência
3.1

Explicitar se a operação de compactação (que decorre no exterior do edifício da
autoclavagem) ocorreu, ainda que de forma intermitente, durante as medições
efectuadas, e qual a sua contribuição para os valores registados nos pontos de
medição (note-se que os dois relatórios de ensaios acústicos apresentados no
Anexo IV do volume Anexos referem a torre de refrigeração (do vapor proveniente
dos autoclaves) com única fonte determinante do ruído ambiente percebido nos
pontos de medição associada ao funcionamento da central).
A operação de compactação funcionou pontualmente, não tendo sido detectada
nenhuma alteração nos níveis sonoros registados. Como tal, considerou-se uma fonte
integrada no normal funcionamento da instalação, uma vez que os níveis associados
assim o justificam.

3.2

Esclarecer se foi efectuado o estudo de eventuais características tonais (uma vez
que o tema não é referido).
Na avaliação efectuada não foram detectadas componentes tonais, conforme exposto no
Quadro I, pág.7, nos relatórios com Ref.ª LABRD/01240/11 de 15 de Junho de 2011 e
LABRV/01183/13 de 22 de Junho de 2012, apresentados no Anexo IV do EIA.

3.3

Explicitar a metodologia utilizada para caracterização do ruído residual
atendendo a que a central de refrigeração é referida como sendo de funcionamento
contínuo (24 horas/dia).
A instalação opera actualmente em regime de funcionamento de 18 h/dia, 6 dias por
semana, só se prevendo funcionamento contínuo após o licenciamento da ampliação da
unidade.
De qualquer forma, a laboração da central foi interrompida para a avaliação do ruído
residual.
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Avaliação de Impactes
3.4

Apresentar os valores dos principais dados de entrada para o cálculo de previsão
de níveis sonoros resultantes da ampliação da central de autoclavagem por
aplicação da NP 4361-2, esclarecer se estão verificados os pressupostos da norma
ou se se verificam eventuais desvios a esses pressupostos, e indicar a estimativa de
incerteza dos resultados assim obtidos1. Contrariamente ao referido na página
V-145 do Relatório Síntese, o Anexo IV do volume Anexos não contém informação
sobre os cálculos de previsão dos níveis sonoros resultantes da ampliação da
central.
Por lapso não foi integrado no Anexo IV do EIA os cálculos de previsão dos níveis
sonoros resultantes da ampliação da Central de Autoclavagem. O Anexo X ao presente
Aditamento inclui essa informação.
Os dados de entrada utilizados na aplicação do algoritmo de previsão dos níveis sonoros
da instalação após ampliação estão incluídos no referido Anexo X ao presente
Aditamento, constando de:
− Potência sonora dos equipamentos produtores de ruído da instalação, na situação

após a ampliação (níveis de potencia sonora ponderada A);
− Regime de funcionamento das fontes sonoras, na situação após a ampliação;
− Distância a que se situam os receptores sensíveis relativamente às fontes sonoras.

Consideraram-se fontes sonoras omnidireccionais, ou seja, com directividade nula
(Dc=0 dB).
Foram tidas em conta as características do trajecto de propagação para cada um dos
receptores sensíveis, tendo-se admitido solo poroso, inexistência de barreiras à
propagação e presença de vegetação relativamente densa, como se pode apreciar pela
consulta da Figura IV.17 do EIA.
O algoritmo de cálculo utilizado no EIA vertente considera como efeito preponderante
na atenuação do som em campo aberto a divergência geométrica, uma vez que não
existem obstáculos/barreiras entre as fontes sonoras da instalação e os receptores
sensíveis mais próximos, sendo também aqui de desprezar o efeito de reflexão a partir
de superfícies. Por outro lado, não foram considerados no cálculo outros efeitos físicos
contribuintes para a atenuação, tais como absorção atmosférica, solo, vegetação,
posicionando-se, portanto, a avaliação numa perspectiva conservativa.
1

Os principais dados de entrada exigidos e pressupostos para o algoritmo de cálculo baseado na NP 4361 são: o nível de potência
sonora por bandas de oitava para cada uma das fontes sonoras relevantes (consideradas como fontes pontuais) e a respectiva
directividade, caracterização de um conjunto de parâmetros que influenciam a atenuação durante a propagação das ondas
sonoras desde essas fontes até aos receptores considerados, pressupondo a ocorrência de condições de propagação favoráveis
(principalmente, a direcção do vento num ângulo de ± 45° (face à linha que une a fonte e cada receptor) e velocidades de vento
entre 1 e 5 m/s (medida entre 3 e 11 m acima do solo)) e ainda, entre outras premissas, um solo aproximadamente plano entre
fonte e receptor (ainda que inclinado). A norma NP 4361-2 aponta para desvios de ± 3 dB(A) no cálculo do nível de pressão
sonora para receptores a mais de 100 m da fonte (no caso em estudo, PM1 e PM2) desde que a altura média da fonte e do
receptor não seja superior a 30 m. Estes desvios serão tanto maiores quanto mais se afastarem as condições simuladas dos
requisitos da norma.
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O método definido na Norma NP4361-2:2001 permite prever o nível sonoro contínuo
equivalente, ponderado A, a uma dada distância a partir de diversas fontes sonoras
pontuais em condições meteorológicas favoráveis à propagação. Ou seja, a propagação
sonora em arco descendente com vento da fonte para o receptor, ou de modo
equivalente, na propagação segundo uma inversão de temperatura claramente
desenvolvida, mas moderada, com origem no solo, como acontece normalmente durante
a noite. Desta forma, limita-se o efeito da variação das condições meteorológicas sobre
a atenuação a valores razoáveis, de acordo com a norma.
Na situação em análise, as normais meteorológicas da estação mais próxima
(Porto/Serra do Pilar) do ex-Instituto de Meteorologia (actual Instituto Português do
Mar e da Atmosfera) indicam uma predominância de ventos de NW, especialmente no
Verão, e de Este, principalmente no Inverno, ou seja direcção de ventos dos receptores
para a fonte, no caso do Hospital situado a Noroeste (zona sensível), e direcção de
ventos da fonte para o receptor no caso das habitações unifamiliares localizadas a
Poente e das habitações multifamiliares localizadas a Sul e Sudeste (zonas mistas). A
mesma referência indica para a velocidade média anual do vento um valor de 5 m/s, de
6,6 m/s para o rumo NW e 4,6 m/s para o rumo Este.
Assim, considera-se que se verificam os pressupostos subjacentes à norma em
referência, podendo assumir-se válidos os erros inerentes ao método ali definidos.
Refira-se, por último, que está previsto proceder à monitorização dos receptores
sensíveis, de modo a identificar a necessidade de implementar medidas correctivas.
3.5

Esclarecer se os níveis de ruído particular apresentados no Quadro V.5 do Estudo
de Impacte Ambiental são relativos apenas à contribuição da ampliação, ou se são
relativos ao conjunto da central após ampliação.
O projecto de ampliação da Central de Autoclavagem consiste na instalação de um
terceiro autoclave (não emissor de ruído) e da alteração do regime de funcionamento
actual da instalação, de 18 horas por dia, no período das 06:00h às 24:00h, para
funcionamento em 24h por dia, durante 6 dias por semana, de Segunda a Sábado.
Assim, na situação pós-projecto, as fontes sonoras da instalação não sofrerão alterações,
alargando-se apenas o seu regime de funcionamento à totalidade do período nocturno.
Consequentemente, a ocorrer, os impactes no ambiente sonoro manifestar-se-ão
unicamente neste período de referência.
Nesta conformidade, os níveis de ruído particular apresentados no Quadro V.5 do EIA
são relativos à instalação após a ampliação, ou seja na situação pós-projecto em que as
fontes actualmente existentes funcionam também em todo o período nocturno. A leitura
do referido quadro é elucidativa, porquanto se verifica não ocorrerem alterações nos
níveis de ruído nos receptores nos períodos diurno e entardecer, prevendo-se um
acréscimo nos níveis de ruído no período nocturno.
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4.

ANÁLISE DE RISCO

4.1

Inventário de todas as substâncias perigosas (incluindo resíduos perigosos)
presentes na instalação após a ampliação e indicação da respectiva classificação de
perigosidade, confirmada através da respectiva ficha de dados de segurança,
quando aplicável.
No processo de tratamento por autoclavagem dos resíduos hospitalares do Grupo III não
se utilizam quaisquer matérias-primas ou aditivos.
Por sua vez, no tratamento de água dos furos, na neutralização do pH das águas
residuais, no acondicionamento da água para produção de vapor, no circuito fechado de
água de arrefecimento para controlo da temperatura nas autoclaves e na higienização de
contentores são utilizados os produtos químicos indicados no Quadro 5, mas cuja
capacidade máxima de armazenagem na instalação é reduzida.
As fichas de segurança desses produtos químicos (substâncias ou misturas perigosas)
incluíram-se no Anexo XI. Esses produtos químicos são recebidos e armazenados na
instalação em embalagens de plástico (jerricans) com a capacidade de 20 litros.
Quadro 5 – Produtos químicos a utilizar na instalação
Produtos químicos

Função

Hidróxido de sódio (sol.)
Hipoclorito de sódio (cloro
activo: 12 – 15%)
Ácido sulfúrico (sol.)
Biocida (EQB 91)
Anti-incrustante (K-T-6720)
Detergente DW 4/1
Secante Klarsol

Tratamento da água dos
furos
Neutralização do pH das
águas residuais
Acondicionamento da
água para produção de
vapor e tratamento da
água de arrefecimento
Higienização de
contentores

Classificação de
perigosidade

Frases de Risco

C

R35

Capacidade de
armazenagem
(t)
1,0

C, N

R34, R50, R31

1,0

C

R35

0,5

Xi

R36, R41, R42

0,15

Xi

R36/38

0,15

C
Xi

R31, R35
R36/38

1,0 t
1,0 t

Assim, dos produtos químicos a utilizar na instalação, apenas o hipoclorito de sódio
poderia estar abrangido pelo Decreto-Lei n.º 254/2007 (N – R50). No entanto, a
quantidade máxima armazenada de hipoclorito de sódio (1,0 t) é inferior a 2% da
quantidade limiar indicada (100 t), pelo que no EIA não foi tido em consideração.
Na instalação são recebidos resíduos hospitalares do Grupo III (resíduos perigosos
infecciosos), os quais permanecem o máximo de 3 dias, antes de serem submetidos a
tratamento por autoclavagem. Por sua vez, os resíduos hospitalares do Grupo IV
(resíduos perigosos de incineração obrigatória) permanecem o máximo de 2 dias na
instalação, com a sua transferência subsequente para o Parque de Saúde em Lisboa,
onde são sujeitos a incineração.
Os resíduos hospitalares são recebidos em pequenos contentores de plástico, estanques e
herméticos, com capacidades de 30 e 60 litros.
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Não estão disponíveis fichas de dados de segurança sobre os resíduos hospitalares.
No Quadro 6 apresentam-se os códigos LER dos resíduos hospitalares dos
Grupos III e IV, bem como a futura capacidade de tratamento e de armazenagem.
No que respeita aos resíduos do Grupo III, a sua capacidade de tratamento passará de
3500 para 8 100 t/ano. Por sua vez, a capacidade de armazenagem de resíduos
hospitalares do Grupo IV manter-se-á igual à capacidade actual, ou seja, 374 t/ano
(ver Quadro 7).
Quadro 6 – Resíduos hospitalares do Grupo III a receber na instalação
Código LER

Designação

Capacidade de
tratamento (t/ano)

Capacidade de
armazenagem
(t)

18 01 03*

Resíduos cuja recolha e eliminação estão
sujeitas a requisitos específicos tendo em
vista a prevenção de infecções

8 100

80

18 02 02*

Quadro 7 – Resíduos hospitalares do Grupo IV a receber na instalação
Código LER
18 01 02
18 02 02*
18 01 01
18 02 01
18 01 06*
18 01 09
18 02 05*
18 02 08
18 01 08*
18 02 07*

Designação

Capacidade de
armazenagem
(t/ano)

Capacidade de
armazenagem
(t)

Partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos
de sangue e sangue conservado
(excepto 18 01 03)
Resíduos cuja recolha e eliminação estão
sujeitas a requisitos específicos tendo em
vista a prevenção de infecções
Objectos cortantes e perfurantes
(excepto 18 01 03)
Objectos cortantes e perfurantes
(excepto 18 02 02)
Produtos químicos contendo ou compostos
por substâncias perigosas
Medicamentos
não
abrangidos
em
18 01 08
Produtos químicos contendo ou compostos
por substâncias perigosas
Medicamentos
não
abrangidos
em
18 02 07
Medicamentos citotóxicos e citostáticos
Medicamentos citotóxicos e citostáticos

374

2,5

Tal como vem referido no ponto 5.3 do capítulo III do EIA (página III-16), são
recolhidos resíduos industriais nas unidades de prestação de cuidados de saúde,
constituídos fundamentalmente por químicos e solventes. Esses resíduos são recebidos
em contentores de plástico (jerricans) com a capacidade de 20 litros.
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Alguns desses resíduos são perigosos, resultantes da utilização de substâncias ou
misturas perigosas nas unidades de saúde. Embora não estejam disponíveis as
respectivas fichas de segurança, as suas tipologias permitem atribuir-lhes as
características de perigosidade aplicáveis às substâncias que lhes deram origem.
No futuro, a capacidade de armazenagem de resíduos industriais na instalação será
semelhante à actual, ou seja 51 t/ano, que inclui resíduos industriais perigosos e não
perigosos.
Assim, no Quadro 8 apresentam-se os códigos LER dos residuais industriais perigosos e
não perigosos que serão recebidos na instalação, bem como a sua designação,
classificação de perigosidade, nos casos aplicáveis, e capacidades de armazenagem.
A capacidade máxima de armazenagem temporária dos solventes não halogenados
corresponde a 4/5 meses da capacidade anual e, no caso dos restantes resíduos, é
semelhante à capacidade anual.
Quadro 8 – Resíduos industriais perigosos e não perigosos a receber na instalação
Código LER
06 01 06*
06 02 05*
14 06 03*
06 04 04*
14 06 02*
09 01 02*
09 01 04*
16 05 06*
18 01 10*
06 03 14
06 03 16
07 03 99
07 06 99
09 01 07
-

Designação
Resíduos da utilização de ácidos – outros
ácidos
Resíduos da utilização de bases – outras bases
Outros solventes e misturas de solventes
Resíduos contendo mercúrio
Solventes e misturas de solventes halogenados
Banhos de revelação de chapas litográficas de
impressão de base aquosa (revelador)
Banhos de fixação
Produtos químicos de laboratório contendo
substâncias perigosas
Resíduos de amálgamas de tratamentos
dentários
Resíduos não perigosos
Total

Classificação
de perigosidade

Capacidade de
armazenagem
t/ano
t
1,3

C

1,9

F

19,3
0,012
6,7

0,6
4,1
0,012
6,7

5,2

5,2

5,2

5,2

4,9

4,9

0,013

0,013

-

7,8

7,8

-

51,0

-

T

Assim, tal como indicado na análise de risco integrada no EIA, os resíduos abrangidos
pelo Decreto-Lei n.º 254/2007 são constituídos por resíduos tóxicos e inflamáveis, cujos
quantitativos máximos correspondem, respectivamente, a 22 t para os tóxicos e 4,1 t
para os inflamáveis.
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4.2

Indicação das condições de armazenamento das referidas substâncias.
As embalagens de produtos químicos utilizados no tratamento de água são armazenadas
em bacias de contenção sem qualquer sistema de drenagem.
Por sua vez, os contentores de resíduos hospitalares do Grupo III são armazenados no
interior do edifício em pilhas de 4 contentores, como se mostra na Foto III.3
(página III 12) do EIA.
Os resíduos hospitalares do Grupo IV são instalados no armazém frigorífico com a
capacidade de 155 m3, ou armazenados no exterior do edifício, em área que será dotada
de cobertura, bem como de sistema de drenagem separativo, com ligação à rede de
águas residuais industriais e ao tanque de neutralização existentes.
Os contentores de resíduos industriais perigosos e não perigosos serão também
armazenados em área adjacente coberta e devidamente sinalizada, nas proximidades da
armazenagem de resíduos hospitalares do Grupo IV.

4.3

Em termos de fontes de perigo externas, discutir a possibilidade de um incêndio na
área florestal poder afectar a instalação, e reavaliar a relevância da consideração
do cenário “queda de aeronaves”.
De acordo com o que foi referido na análise de risco integrada no Capítulo V do EIA, a
instalação localiza-se em propriedade afecta ao Hospital Eduardo Santos Silva, a qual
dispõe de áreas com manchas florestais, mais ou menos densas, de pinheiro bravo,
eucalipto, sobreiro e carvalho.
Assim, refere-se que os riscos de propagação de incêndios são relativamente
significativos, estando essencialmente associados à ocorrência de um incêndio nas
manchas florestais que circundam a área da Central de Autoclavagem.
No entanto, os riscos de acidentes estão minimizados devido às acções previstas de
primeira e segunda intervenção, tal como definidas no Plano de Emergência Interno
(PEI), incluído no Anexo VI do Volume de Anexos do EIA.
As acções de primeira intervenção são da responsabilidade dos elementos das Equipas
de Intervenção, baseando-se na utilização de extintores portáteis e dos carretéis
existentes na instalação.
No caso de uma situação de emergência, como é o caso da ocorrência de um incêndio
nas manchas florestais próximas da instalação, o PEI define os mecanismos de actuação,
que incluem também as medidas de segunda intervenção, ou seja, a intervenção dos
Bombeiros, Protecção Civil, Emergência Médica e Forças Policiais.
Efectivamente o resultado obtido da probabilidade de queda de aviões na instalação
(0,7 × 10-8), incluído na Análise de Risco do EIA, considera-se como improvável, por
ser muito reduzida a área da instalação.
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4.4

Justificar a selecção do cenário envolvendo gás natural, enquanto cenário
representativo deste projecto.
Apesar do gás natural não ser armazenado na instalação, existem duas caldeiras de
produção de vapor que utilizam gás natural como combustível, com a potência térmica
de 2 × 2 MWt, prevendo-se um consumo anual de 360 000 Nm3.
Sendo o gás natural uma substância extremamente inflamável, no caso de ocorrência de
uma fuga na tubagem de ligação aos geradores de vapor na instalação, poderá acontecer
a sua ignição, dando origem ao acidente simulado na análise de risco apresentada no
EIA.
No entanto, é de salientar que a probabilidade do acidente com o gás natural na
instalação pode considerar-se da ordem de 0,3 × 10-5, ou seja, um acontecimento raro,
tendo em conta a tubagem existente com cerca de 50 m e por base uma média de
0,054 acidentes por 1000 km de redes de gás natural na Europa, no período de 1995 a
2005.2
Em termos de produtos inflamáveis, para além do gás natural, só existem na instalação,
armazenados temporariamente, pequenos contentores de 20 litros, em plástico, contendo
resíduos de solventes, pelo que o risco da ocorrência de um incêndio de elevadas
proporções é reduzido.
No entanto, para além do cenário de fuga e ignição de gás natural, incluído na análise de
risco do EIA, no ponto seguinte serão apresentados outros cenários de acidentes que
poderão ocorrer na instalação.

4.5

Aplicar uma metodologia de análise de riscos à instalação e com base na análise
efectuada, identificar e apresentar um conjunto de cenários representativos do
estabelecimento (tendo em consideração os elementos já apresentados), justificado
com base no conhecimento de acidentes ocorridos em instalações similares, e das
eventuais situações de acidentes associadas. Para definição dos cenários,
considerar não só as substâncias químicas, mas também os resíduos com potencial
risco biológico.
Incluído no ponto seguinte.

4.6

Descrever as condições de cada cenário, avaliar as consequências humanas e
ambientais, referir as medidas de prevenção, controlo e mitigação identificadas, e
apresentar a representação em carta dos efeitos associados, sempre que relevante.
Bases para a Estimativa das Probabilidades, Consequências e Riscos Ambientais
a) Introdução
Não estando disponíveis na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) metodologias
recomendadas para a estimativa das probabilidades, consequências e riscos de
acidentes ambientais, foi seguida a norma espanhola UNE 150008:2008, de Março
de 2008, publicada pela AENOR – Asociación Española de Normalización y
Certificación.

2

Fonte: Marcogaz (Technical Association of the European Natural Gas Industry)
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b) Estimativa das probabilidades de ocorrência de cenários de acidentes
Foi considerada a grelha de classificação e pontuação da norma UNE 150008, tal
como se mostra no Quadro 9.
Quadro 9 – Probabilidades de cenários de acidentes
Probabilidade (ou Frequência)
< 1 vez/mês
1 vez/mês – 1 vez/ano
1 vez/ano – 1 vez/10 anos
1 vez/10 anos – 1 vez/50 anos
> 1 vez/50 anos

Muito provável
Altamente Provável
Provável
Possível
Improvável

Pontuação
5
4
3
2
1

A Central de Autoclavagem de Vila Nova de Gaia iniciou a sua actividade em Junho
de 2006, não se tendo verificado quaisquer acidentes graves com pessoas ou bens até
ao presente.
Para além disso, não são conhecidos dados estatísticos de acidentes em centrais de
autoclavagem, embora exista informação sobre instalações de incineração de
resíduos, que têm algumas operações semelhantes às da instalação em estudo,
designadamente a recepção e armazenagem de resíduos.
Assim, a probabilidade de ocorrência dos cenários de acidentes, nos casos aplicáveis,
ou seja, em que há operações semelhantes à da instalação em estudo, foi aferida por
intermédio de uma base de dados de acidentes, designadamente a base ARIA,
referente à incineração de resíduos hospitalares, industriais e RSU, essencialmente
em França, no período de 1988 a 2006 (informação incluída no Anexo XII).
Não foram utilizadas como referência outras bases de dados internacionais, tal como
a base MARS, relativamente à globalidade de instalações industriais (incluindo
instalações de tratamento de resíduos), pois os acidentes verificados nas instalações
de gestão de resíduos tiveram uma expressão bastante reduzida.
c) Estimativa das consequências dos cenários de acidentes
De acordo com a norma UNE 150008:2008, foram avaliadas as consequências em
relação aos seguintes três factores ambientais:
•

Meio natural;

•

Meio humano;

•

Meio sócio-económico.

O meio natural inclui a qualidade da água e dos solos, bem como as espécies e
habitats naturais protegidos, o meio humano inclui as populações e o meio sócioeconómico as actividades produtivas, infra-estruturas, habitações e património.
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Para a classificação da gravidade, em cada um dos factores ambientais indicados,
foram utilizadas as fórmulas apresentadas no Quadro 10.
Quadro 10 – Classificação da gravidade das consequências
Quantidade

+ 2 × Perigosidade

+ Extensão

+ Qualidade do Meio

= Gravidade sobre o Meio Natural

Quantidade

+ 2 × Perigosidade

+ Extensão

+ População
Afectada

= Gravidade sobre o Meio Humano

Quantidade

+ 2 × Perigosidade

+ Extensão

+ Actividades e
Património

= Gravidade sobre o Meio Sócio-Económico

Por sua vez, a pontuação dos critérios, tal como definidos na norma UNE 150008,
vem indicada no Quadro 11.
No entanto, em relação à pontuação dos critérios da perigosidade das substâncias, foi
efectuada uma ligeira alteração, de forma a utilizar o critério da classificação de
perigos e das frases de risco, de acordo com o Decreto-Lei n.º 254/2007.
As substâncias indicadas como combustíveis englobam, entre outras, embalagens de
papel e cartão e embalagens de plástico.
A norma UNE 150008:2008 não define a pontuação a atribuir aos meios natural e
sócio-económico, pelo que nestes casos foram utilizados indicadores que se baseiam
no documento “Guidance on Environmental Liability Risk Assessment, Residuals
Management Plans and Financial Provision, Environmental Protection Agency,
2006”, da Irlanda, e que se apresentam no Quadro 12.
Quadro 11 – Pontuação dos critérios
Quantidade (toneladas)

(*)

4

Muito Elevada

3

Elevada

2
1

Baixa
Muito Baixa

4
3
2
1

Extensão
Muito extenso
Raio > 1 km
Extenso
Raio < 1 km
Pouco extenso
Na instalação
Pontual
Pontual na instalação

Perigosidade
Partes 1 e 2 do DL 254/2007 (*)
Irritante - Xi
Nociva - Xn
Corrosiva - C
Combustíveis (**)
Danos ligeiros e reversíveis

> 500

4

Muito Perigosa

50 - 500

3

Perigosa

5 - 49
<5

2
1

Pouco Perigosa
Não Perigosa

4
3
2
1

População Afectada
Muito elevado
> 100 pessoas
Elevado
50 < pessoas < 100
Baixo
5 < pessoas < 50
Muito Baixo
< 5 pessoas

Inclui substâncias radioactivas, resíduos hospitalares
pressões/temperaturas elevadas e gases tóxicos
(**)
Inclui águas residuais industriais

perigosos,

substâncias

potencialmente
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explosivas

a

Quadro 12 – Pontuação dos critérios complementares
Qualidade do Meio

4

Muito
Elevada

Instalação localizada em área sensível (*), ou
Aquífero importante c/ vulnerabilidade elevada a
muito elevada, ou
Águas superficiais muito sensíveis (Classe A)

Actividades e Património

− Património cultural classificado a distância
< 50 m, ou
4

Muito
Elevada

− Casas de habitação, outras instalações e infraestruturas a distância < 50 m, ou

− Explorações agrícolas e florestais a distância
< 50 m

− Património cultural classificado a distância
3

Elevada

Localização a distância < 1 km de área sensível, ou
Aquífero importante c/ vulnerabilidade moderada,
ou
Águas superficiais sensíveis (Classe B)

entre 50 e 250 m, ou
3

Elevada

− Casas de habitação, outras instalações e infraestruturas a distância entre 50 e 250 m, ou

− Explorações agrícolas e florestais a distância
entre 50 e 250 m

− Património cultural classificado a distância
2

Baixa

Instalação localizada a distância entre 1 e 5 km de
área sensível, ou
Aquífero importante c/ vulnerabilidade baixa, ou
Águas superficiais pouco sensíveis (Classes C e D)

entre 250 e 1000 m, ou
2

Baixa

− Casas de habitação, outras instalações e infraestruturas a distância entre 250 e 1000 m, ou

− Explorações agrícolas e florestais a distância
entre 250 e 1000 m

− Património cultural classificado a mais de
1

Muito
Baixa

Instalação localizada a distância superior a 5 km de
área sensível, ou
Aquífero pobre (s/ importância), ou
Águas superficiais sem qualidade (Classe E)

1000 m, ou
1

Muito Baixa

− Casas de habitação, outras instalações e infraestruturas a mais de 1000 m, ou

− Explorações agrícolas e florestais a distância a
mais de 1000 m

(*)

– Sítios da Rede Natura 2000 e Áreas Protegidas

Assim, para cada cenário de acidente, foram atribuídas pontuações consoante a
quantidade da substância envolvida e da sua perigosidade, a extensão do acidente
(confinado à instalação ou se tem efeitos no exterior) e a população afectada.
Relativamente aos critérios complementares, designadamente a qualidade do meio
natural, no presente caso, considerou-se a pontuação 1 devido à existência de
aquífero de reduzida importância e com vulnerabilidade baixa e áreas sensíveis
afastadas (Sítios da Rede Natura e Áreas Protegidas).
A pontuação atribuída ao critério das actividades e património depende da distância
dos efeitos dos acidentes a casas de habitação e a explorações florestais ou agrícolas,
já que não existe património cultural classificado nas proximidades da instalação.
De acordo com os critérios e pontuações atribuídos, a classificação da gravidade das
consequências será a indicada no Quadro 13.
Quadro 13 – Classificação da gravidade das consequências
Classificação
Crítica
Grave
Moderada
Leve
Não relevante

Pontuação
18 - 20
15 - 17
11 – 14
8 – 10
5-7

Valoração
5
4
3
2
1
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d) Estimativa dos riscos ambientais
O risco ambiental para cada um dos cenários considerados é calculado da seguinte
forma:
Risco = Probabilidade × Gravidade das Consequências
A classificação dos riscos ambientais, para cada um dos cenários considerados e para
os três factores ambientais (meios natural, humano e sócio-económico), é efectuada
de acordo com o Quadro 14.
Quadro 14 – Classificação dos riscos ambientais
Classificação

Pontuação

Muito Elevado
Elevado
Médio
Baixo
Muito baixo

25
16 - 20
12 - 15
6 - 10
<6

Assim, a matriz dos riscos ambientais, para cada um dos três factores ambientais,
está apresentada na Figura 2.
Não foram estimados os respectivos custos de reparação dos danos ambientais, já que
se considera que essa avaliação não faz parte do âmbito de um estudo de impacte
ambiental.
Figura 2 – Matriz dos riscos ambientais
5

Probabilidade

4

3

2

1
1

2

3

4

5

Consequência
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Avaliação dos Riscos Ambientais
a) Introdução
Nos Anexos XII a XIV, incluíram-se os seguintes aspectos essenciais para a
avaliação dos riscos ambientais na Central de Autoclavagem:
•

•
•

Informação da base de dados sobre os acidentes ocorridos em instalações de incineração de
resíduos industriais, hospitalares e RSU (algumas operações semelhantes às da instalação em
estudo) (Anexo XII);
Avaliação das consequências dos cenários (Anexo XIII);
Cálculos efectuados da avaliação dos riscos associados a cada um dos cenários de acidentes
(Anexo XIV).
Os quadros com os cálculos da avaliação dos riscos incluem a seguinte informação:

ª Caracterização dos cenários de acidente
Área da instalação e n.º de referência;
Substância/resíduo;
Descrição do acidente;
Causa;
Efeitos no interior da instalação;
Efeitos no exterior da instalação;
Classificação e pontuação da probabilidade (frequência);

ª Gravidade dos cenários
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Quantidade da substância/resíduo e respectiva pontuação;
Perigosidade da substância/resíduo e respectiva pontuação;
Qualidade do meio natural e respectiva pontuação;
Classificação das actividades e património e respectiva pontuação;
Classificação da extensão do acidente e respectiva pontuação;
Classificação da população afectada e respectiva pontuação;
Classificação e pontuação da gravidade em relação ao meio natural;
Classificação e pontuação da gravidade em relação ao meio humano;
Classificação e pontuação da gravidade em relação às actividades e património;

ª Avaliação dos riscos
− Classificação e pontuação do risco em relação ao meio natural;
− Classificação e pontuação do risco em relação ao meio humano;
− Classificação e pontuação do risco em relação às actividades e património.
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b) Área 1 – Recepção e armazenagem de resíduos hospitalares e industriais
Nas áreas de recepção e armazenagem de resíduos hospitalares e industriais, os riscos
de acidentes estão fundamentalmente associados à ocorrência de derrames, podendo
ser seguidos de incêndio ou evaporação de poluentes tóxicos, ou de derrames de
resíduos infecciosos, bem como à recepção de resíduos com a presença de
substâncias radioactivas.
De acordo com a base de dados ARIA, a detecção de radioactividade na recepção de
resíduos é uma ocorrência frequente, mas não deu origem, em nenhuma situação, a
consequências com impacte para o exterior das instalações.
Foram também considerados os riscos de derrame de contentores de armazenagem de
solventes halogenados e não halogenados na instalação, seguido de ignição, cujas
consequências estão indicadas no Quadro 15.
Para a simulação dos cenários de acidentes e avaliação das respectivas consequências
foi utilizado o modelo CHEMS-PLUS da Arthur D. Little, cuja descrição e
resultados dos efeitos da radiação se incluíram nos Anexos XIII e XIV.
Assim, foram considerados derrames seguidos de ignição, de vinte embalagens de
resíduos de solventes não halogenados (400 l), ou de vinte embalagens de resíduos
de solventes halogenados (400 l), por queda de empilhador.
Quadro 15 – Consequências do derrame e ignição de solventes
Consequências

Distância (m)

Derrame e incêndio de contentores de solvente halogenado
. Altura das chamas
. Raio de fatalidade
. Raio de danos graves

16
12
17

Derrame e incêndio de contentores de solvente não halogenado
12
. Altura das chamas
13
. Raio de fatalidade
18
. Raio de danos graves

Os efeitos da radiação circunscrevem-se à instalação, já que as casas de habitação
mais próximas localizam-se a cerca de 40 m, enquanto que as instalações
pertencentes ao Hospital Eduardo Santos Silva distam cerca de 100 m.
As águas de combate ao incêndio, que não forem recolhidas, serão drenadas para a
rede de águas residuais industriais, ligada ao respectivo colector municipal.
Quaisquer derrames de solventes ou de águas contaminadas de combate a incêndio,
que possam ocorrer no solo, são recolhidas, em conjunto com os solos contaminados,
já que a capacidade de infiltração de água nos solos é bastante reduzida.

Central de Autoclavagem de Vila Nova de Gaia – Aditamento
25

No caso do derrame de solventes halogenados, foi simulada também a situação de
formação de nuvem tóxica, tendo sido utilizado o mesmo modelo CHEMS-PLUS,
cujos resultados se incluíram no Anexo XIII, com uma síntese apresentada no
Quadro 16. Considerou-se o derrame de vinte embalagens de solvente halogenado
(400 l), por queda de empilhador.
O valor limite
(Diclorometano).

respirável

de

comparação

considerado

foi

de

100 ppm

Quadro 16 – Consequências do derrame e formação de nuvem tóxica
Concentração (ppm)
345
222
156
115
89

Distância (m)
100
127
154
181
208

A simulação mostra que, de acordo com o cenário simulado, poderão ser afectadas as
pessoas das casas de habitação mais próximas, a cerca de 40 m, bem como do
Hospital Eduardo Santos Silva.
No caso de derrames de resíduos hospitalares ou outros resíduos industriais perigosos
dos respectivos contentores, considera-se que não terão efeitos no exterior da
instalação, já que os resíduos serão recolhidos por equipas treinadas para o efeito,
com os trabalhadores que efectuarem esse trabalho a utilizar equipamento adequado.
Aliás, a capacidade dos contentores é muito reduzida, ou seja, 30 ou 60 litros para os
resíduos hospitalares dos Grupos III e IV e de 20 litros para os resíduos industriais.
Por outro lado, avaliou-se também a ocorrência de um incêndio nas áreas de
armazenagem de contentores com resíduos hospitalares, mas considera-se que não
terá efeitos significativos no exterior da instalação, já que os meios previstos de
detecção e combate a incêndios permitem extinguir rapidamente essa ocorrência.
As águas de combate a incêndio serão drenadas para o colector municipal de águas
residuais, pelo que é reduzido o risco de afectarem os solos. No entanto, no caso das
águas de incêndio atingirem os pavimentos exteriores, poderão afectar os solos
circundantes, mas como é baixa a capacidade de infiltração de água, os solos
potencialmente contaminados, em conjunto com as águas de incêndio, serão
recolhidos e enviados para destino final adequado.
Por último, considerou-se com uma probabilidade muito reduzida a admissão na
instalação de resíduos com materiais radioactivos, já que é efectuado o controlo da
radioactividade de todos os resíduos à entrada da instalação. No caso de serem
detectados materiais radioactivos, será de imediato activado o procedimento
existente para essas situações (ver Anexo IV).
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Assim, no Quadro 17 apresenta-se uma síntese dos cenários de acidentes que poderão
ter algum efeito no exterior, que inclui os danos ambientais possíveis, o tipo de risco
(meio natural, humano ou sócio-económico) e a sua classificação.
Quadro 17 – Cenários e classificação dos riscos nas áreas de recepção e armazenagem de
resíduos hospitalares e industriais
Descrição do Acidente
Derrame de solvente halogenado
com formação de nuvem tóxica
Entrada de material radioactivo na
instalação

Danos Ambientais

Tipo de Risco

Classif./Pont.

Pessoas na envolvente da instalação

Humano

Baixo (6)

Contaminação radioactiva na
envolvente da instalação com afectação
de pessoas e bens

Humano
Sócio-económico

Muito Baixo (4)
Muito Baixo (4)

b) Área 2 – Autoclavagem, trituração e compactação dos resíduos tratados, túnel
de lavagem de contentores e caldeiras de produção de vapor
Foram consideradas as seguintes situações de ocorrência de incêndio:
•

Trituração de resíduos tratados;

•

Compactação de resíduos tratados.
Nas situações indicadas, considera-se que o incêndio fica confinado à instalação,
devido à existência de sistemas adequados de detecção e de combate a incêndio, pelo
que não terão efeitos no exterior.
As águas de combate ao incêndio ou ficam retidas no edifício, onde são recolhidas
para tratamento no exterior, ou são drenadas pela rede de águas residuais para o
colector municipal. Se as águas de incêndio forem derramadas no solo, então
procede-se à recolha de eventuais solos contaminados e das águas, devido à reduzida
infiltração que se verifica nesses solos.
Na análise de risco apresentada no EIA, foi simulado um cenário de fuga de gás
natural por rotura da conduta de ligação a uma das caldeiras da central térmica. De
acordo com os resultados obtidos, os efeitos da radiação circunscrevem-se ao interior
da instalação.
Com o mesmo modelo CHEMS-PLUS, foi simulada uma explosão por sobrepressão
de uma das caldeiras de produção de vapor, por falha da respectiva válvula de
segurança. De acordo com os resultados obtidos (ver Anexo XIII e síntese no
Quadro 18), este cenário tem algum efeito no exterior, nomeadamente nas casas de
habitação que se localizam a 40 m da instalação.
Quadro 18 – Consequências da explosão de uma das caldeiras
Consequências

Distância (m)

Danos mais ou menos graves em edifícios e estruturas (1,14 psig)

Até 23

Danos ligeiros em edifícios e estruturas (0,24 psig)

Até 60

Quebra de alguns vidros em janelas (0,10 psig)

Até 165
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Assim, no Quadro 15 apresenta-se uma síntese do cenário de explosão de uma das
caldeiras e a sua classificação.
Quadro 19 – Cenário e classificação dos riscos na área de autoclavagem, trituração e
compactação dos resíduos tratados, túnel de lavagem de contentores e caldeiras de produção de
vapor
Descrição do Acidente
Explosão de uma das caldeiras
de produção de vapor

Danos Ambientais
Afectação de casas de
habitação próximas

Tipo de Risco

Classif./Pont.

Sócio-económico

Baixo (8)

c) Área – Geral
Nesta área foram incluídas as restantes actividades existentes na instalação, onde
poderão ocorrer acidentes que conduzem a danos ambientais, designadamente a
existência de quadros eléctricos e redes eléctricas, transformador e os sistemas de
tratamento de água e as redes de águas residuais industriais.
No caso da ocorrência de incêndio nos quadros eléctricos ou transformador,
considera-se que as consequências se circunscrevem à instalação, devido aos meios
existentes de detecção e extinção de incêndios.
Foram também analisadas as consequências da ocorrência de derrames no solo, no
interior da instalação, designadamente:
•

Derrame de um jerrican de hipoclorito de sódio de 20 l;

•

Derrame no solo da conduta enterrada de águas residuais industriais, antes do prétratamento.

Assim, considerou-se o derrame em pavimento de uma embalagem de 20 l com
hipoclorito de sódio, utilizado na desinfecção da água dos furos. O hipoclorito de
sódio é muito tóxico para os organismos aquáticos.
Se o derrame não for recolhido, a sua lavagem com água será drenada para a rede de
águas residuais de ligação ao colector municipal, sem riscos significativos. No caso
da solução de hipoclorito de sódio atingir os solos circundantes, como é baixa a
capacidade de infiltração, os solos potencialmente contaminados serão recolhidos e
enviados para destino final adequado.
O derrame de águas residuais industriais traduz-se na contaminação dos solos, mas
não serão afectadas linhas de água de superfície, já que não existem nas
proximidades da instalação, nem as águas subterrâneas, devido à reduzida infiltração
de água nos solos.
Assim, no caso da ocorrência do acidente referido, os solos potencialmente
contaminados serão recolhidos e enviados para destino adequado.
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No Quadro 20 apresenta-se uma síntese dos cenários de acidentes que poderão ter
algum efeito no exterior da instalação, que inclui os danos ambientais possíveis, o
tipo de risco (meio natural, humano ou sócio-económico) e a sua classificação.
Quadro 20 – Cenários e classificação dos riscos nas restantes áreas da instalação (geral)
Descrição do Acidente
Derrame no solo de embalagem
de hipoclorito de sódio
Derrame no solo de conduta de
águas residuais industriais

Danos Ambientais

Tipo de Risco

Classif./Pont.

Contaminação do solo

Meio natural

Baixo (9)

Contaminação do solo

Meio natural

Baixo (6)

b) Conclusões da avaliação dos riscos ambientais
Como conclusão, deve-se salientar que os quadros síntese associados às diferentes
áreas da Central de Autoclavagem mostram que os riscos têm a classificação de
muito baixo a baixo, devido aos meios existentes de segurança.
Para além disso, a localização da instalação, afastada de áreas sensíveis (Sítios da
Rede Natura 2000 e Áreas Protegidas), a não existência de linhas de águas
superficiais na envolvente próxima, bem como a reduzida capacidade de infiltração
de água e poluentes no solo, pelo que o aquífero local apresenta baixa
vulnerabilidade, contribuem também para minimizar os danos ambientais, no caso da
ocorrência de acidentes.
4.7

Apresentar os fundamentos técnicos e pressupostos do programa de simulação
utilizado e clarificar o que se entende por “comprimento da chama” e “zona de
danos graves”.
No Anexo XIV incluíram-se os fundamentos técnicos e os pressupostos do modelo
CHEMS-PLUS.
Assim, para a simulação dos jactos de chama, o modelo baseia-se nos estudos
efectuados por Hawthorne et al. (“Mixing and Combustion on Turbulent Gas Jets”) e
Hottel et al. (“Diffusion in Laminar Flame Jets”) e utiliza a correlação de Brzustowski
para o comprimento da chama.
Os efeitos da radiação térmica de jactos de chama são estimados através do cálculo do
comprimento da chama com base nas características do combustível, considerando-se
que a zona de danos é o dobro do comprimento da chama.

4.8

Esclarecer qual o plano de emergência a activar em caso de detecção de materiais
radioactivos, uma vez que o plano apresentado não contempla esta situação.
No Anexo IV incluiu-se o procedimento existente na instalação para a situação de
detecção de materiais radioactivos.
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4.9

Concluir relativamente à alteração do nível de risco da instalação, face à
ampliação proposta
Não se irão verificar alterações muito significativas do nível de risco na instalação.
No que respeita à armazenagem de produtos químicos para tratamento de água,
neutralização das águas residuais e higienização de contentores, irá verificar-se um
aumento dos quantitativos máximos armazenados, mas para valores ainda bastante
reduzidos, de acordo com os que estão indicados no Quadro 1.
Não haverá modificações em relação às capacidades de armazenagem de resíduos
hospitalares do Grupo IV e de resíduos industriais perigosos e não perigosos, embora a
capacidade de armazenagem de resíduos hospitalares do Grupo III aumente para mais
do dobro, passando a ser de cerca de 80 t.
No entanto, a armazenagem dos resíduos hospitalares do Grupo III é efectuada em
pequenos contentores em plástico, estanques e herméticos, com capacidades de
30 e 60 l.
Assim, são reduzidos os riscos de propagação de incêndio e os próprios riscos
biológicos.
Por último, a tubagem existente de gás natural tem capacidade suficiente para o
aumento previsto de consumo, pelo que os efeitos de uma fuga de gás na tubagem de
ligação aos geradores de vapor não diferem significativamente na situação actual e no
futuro.
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Fluxograma do Processo
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Quadro 1 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Sistemas de Arrefecimento Industrial)
Capítulo
do BREF

Descrição das MTD´s

Situação na
Instalação

Justificação

4.2

Redução e utilização do calor a dissipar, nos processos associados aos
sistemas de arrefecimento, no interior ou no exterior da instalação.

Sim

Foi minimizado o calor a dissipar dos processos de tratamento, estando restringido à torre
de refrigeração do circuito fechado de água de arrefecimento, utilizado para controlo da
temperatura nas autoclaves.

4.3

4.4

4.5

4.6

Redução do consumo de energia nos sistemas de arrefecimento
através de:
− Utilização de equipamento de alto rendimento/baixo consumo de
energia;
− Optimização dos sistemas de tratamento de água, de forma a
manter as superfícies limpas e evitar a calcificação, “fouling” e
corrosão;
− Modulação dos caudais de ar e água.
Redução do consumo de água através de:
− Utilização do calor a dissipar;
− Redução da frequência das purgas, por tratamento da água de
compensação.
Minimização da entrada de peixes e outros organismos nos circuitos
de água de acordo com as condições de captação das águas de
superfície
Redução das emissões na água através das seguintes medidas:
− Utilização de materiais em função dos factores de corrosão dos
sistemas;
− Utilização de filtros para o caso de existir o risco de entupimentos
(condensadores e permutadores de calor);
− Redução da aplicação de aditivos, por monitorização e controlo do
tratamento químico da água;
− Redução do consumo de aditivos perigosos;
− Redução do consumo de biocidas e das purgas, através de
monitorização e controlo, sendo a biofiltração considerada uma
MTD;
− Redução do consumo de hipoclorito de sódio, mantendo o valor de
pH entre 7 e 9;
− Redução das concentrações elevadas de biocidas, fechando as
purgas temporariamente, após o respectivo tratamento;
− Aplicação de Ozono, com concentrações inferiores a 0.1 mg/l.

A torre de refrigeração tem uma concepção moderna, de extracção forçada com elevada
eficiência.
Sim

É utilizado um agente anti-incrustante não tóxico para manter as superfícies limpas, evitar a
calcificação, “fouling” e corrosão.

Sim

A frequência das purgas da torre de refrigeração é minimizada com a adição de um agente
anti-incrustante.

Não

Não aplicável, pois não são utilizadas águas de superfície na instalação.

Sim

Apenas é utilizado um agente anti-incrustante não tóxico e materiais adequados para evitar a
corrosão.
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Quadro 1 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Sistemas de Arrefecimento Industrial) (cont.)
Capítulo
do BREF

Descrição das MTD´s

Situação na
Instalação

Justificação

Redução das emissões no ar através das seguintes medidas:
− Evitar a formação de plumas, através da optimização da altura das

4.7

4.8

4.9

4.10

torres de arrefecimento e da minimização da velocidade do ar à
saída;
− Minimizar a utilização de materiais perigosos, como por exemplo o
amianto;
− Evitar a contaminação da qualidade do ar interior, através da
localização adequada dos sistemas (torres de arrefecimento
afastadas das entradas de ar nos edifícios);
− Redução das perdas de água nas torres de refrigeração, através de
eliminadores de gotículas, de forma a serem inferiores a 0.01% do
caudal total de recirculação.
Redução dos níveis de ruído através das seguintes medidas:
− Redução do ruído dos ventiladores, através da optimização do
diâmetro e da velocidade tangencial (< 40 m/s);
− Optimização da difusão, através da altura das torres de
arrefecimento, ou aplicação de atenuadores de ruído;
− Aplicação de atenuadores de ruído à entrada e à saída das torres de
arrefecimento.
Redução do risco de fugas através das seguintes medidas:
− Operar dentro dos limites de projecto, através da monitorização dos
parâmetros mais importantes;
− Efectuar uma monitorização constante da purga, no caso do
arrefecimento de substâncias perigosas.
Redução dos riscos biológicos através das seguintes medidas:
− Redução da formação de algas, evitando a entrada de luz na
superfície da água nas torres de arrefecimento;
− Redução do crescimento de microrganismos, através da
optimização do tratamento de água;
− Limpeza mecânica e química durante as paragens da instalação;
− Monitorização periódica para detecção de espécies patogénicas nos
sistemas de arrefecimento;
− Redução do risco de infecções, através da utilização de máscaras de
protecção para a boca e nariz durante a limpeza das torres,
nomeadamente quando o sistema estiver a funcionar ou se proceder
a limpezas com jacto de alta pressão.

Está minimizada a formação de pluma por se encontrar instalada em estrutura elevada a
torre de refrigeração e optimizada a velocidade de ar à saída.
Não é utilizado amianto.
Sim

A torre de refrigeração está instalada suficientemente afastada das entradas de ar no
edifício.
A torre dispõe de eliminadores de gotículas para reduzir as perdas de água.

Sim

A concepção da torre de arrefecimento permite garantir um valor máximo de 80 dB(A)
a 1 m de distância.

Sim

É monitorizado o caudal de água de circulação para operar dentro dos limites de projecto,
bem como as purgas (condutividade).

Sim

São concretizadas as medidas descritas.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas)
Código
do BREF

Situação na
Instalação

Descrição das MTD´s

Justificação

Gestão Ambiental
Sim

Em Março de 2012 foi certificado o Sistema de Gestão Ambiental segundo a norma
NP EN ISO 14001.

2

Assegurar e manter informação detalhada sobre as actividades a desenvolver na
instalação, designadamente:
− Descrição dos processos de tratamento dos resíduos e dos procedimentos a
serem cumpridos;
− Diagramas das principais actividades com relevância ambiental, incluindo
fluxogramas esquemáticos dos processos;
− Descrição das reacções químicas, incluindo a cinética das reacções e os
balanços de massa;
− Descrição dos sistemas de controlo e dos parâmetros ambientais a serem
controlados;
− Descrição dos meios de protecção durante as situações anómalas de
funcionamento, tais como paragens temporárias, arranques e paragens;
− Manual de instruções;
− Mapas diários de operação;
− Relatórios anuais das actividades efectuadas e dos resíduos tratados, incluindo
balanços trimestrais dos resíduos, das emissões residuais e dos consumos de
reagentes e materiais auxiliares.

Sim

As actividades desenvolvidas na instalação estão documentadas em manuais e
procedimentos, abrangendo não só as actividades e os processos, mas também os
aspectos associados à qualidade, ambiente, segurança e manutenção. São realizadas
auditorias e acções de formação, acções preventivas e correctivas, bem como existem
organigramas e fluxogramas, análises de custos, fichas técnicas, mapas de controlo e
inspecção e relatórios de actividades. São também elaborados relatórios anuais das
actividades e os Mapas de Resíduos (SIRAPA). Com a emissão da Licença Ambiental,
passarão a ser efectuados o Plano de Desempenho Ambiental, o Relatório Ambiental
Anual e o Relatório PRTR.

3

Manter um sistema adequado de manutenção e formação, abrangendo as acções
preventivas em higiene, segurança e saúde e em riscos ambientais.

Sim

Para além de um sistema adequado de manutenção, existem programas de formação
para o pessoal, de acordo com a aplicação das normas NP EN ISO 9001 e
NP EN ISO 14001, bem como acções de formação na vertente de segurança.

Sim

São efectuados contactos com os produtores/detentores dos resíduos, designadamente
nos casos em que se seja possível potenciais melhorias na sua tratabilidade.

Sim

Foi seleccionado e mantém-se pessoal qualificado e são efectuadas periodicamente
acções de formação específicas para cada função e actividade.

1

Implementação de um sistema de gestão ambiental.

4
5

Efectuar contactos junto dos produtores de resíduos de forma a assegurar que as
características desses resíduos são adequadas aos processos de tratamento
existentes na instalação.
Manter na instalação, em permanência, pessoal qualificado e em número
suficiente, com acções específicas de formação de acordo com as respectivas
funções.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Situação na
Instalação

Descrição das MTD´s

Justificação

Recepção de Resíduos
6

7

8

Conhecer o tipo, a origem e a composição dos resíduos a serem recebidos, de
forma a ter em conta os tratamentos a efectuar e os resíduos a produzir.
Implementar um procedimento de pré-aceitação dos resíduos contemplando os
seguintes aspectos:
− Ensaios e análises aos resíduos que dão entrada na instalação, tendo em
consideração o tratamento previsto;
− Obtenção de informação sobre o processo de produção dos resíduos;
− Obtenção, junto do produtor/detentor, de uma amostra representativa dos
resíduos para análise;
− Garantir que os resíduos têm como identificação o respectivo código LER;
− Identificar e definir o tratamento mais adequado de acordo com as
características dos resíduos.
Implementar um procedimento de aceitação dos resíduos abrangendo os
seguintes aspectos:
− Permitir a rejeição de resíduos, se não for claramente identificado um processo
para o seu tratamento e um destino para os próprios resíduos desse tratamento;
não serão admitidos resíduos se não for assegurada a necessária capacidade de
armazenagem e tratamento;
− Registo dos resíduos admitidos na instalação, incluindo uma forma de préreserva (reserva de posição), que assegure a existência de capacidade
suficiente para o seu tratamento;
− Existência de critérios claros para a rejeição de resíduos e comunicação de
todas as não conformidades;
− Existência de sistema de identificação da capacidade máxima de armazenagem
existente na instalação;
− Inspecção visual dos resíduos para verificar a sua conformidade com as
informações recebidas na fase de pré-aceitação (admissibilidade).

Sim

Para além de obtenção de informações sobre o tipo e a origem dos resíduos, são feitas as
análises, sempre que necessárias, ao conhecimento da composição dos resíduos
recebidos, de acordo com os requisitos operacionais da instalação. Estão também
definidos os critérios de aceitação de resíduos na instalação.

Sim

Os procedimentos definidos na instalação dão resposta aos requisitos de pré-aceitação
dos resíduos.

Sim

Na origem, os resíduos hospitalares são embalados em conformidade com o Despacho
n.º 242/96, de 13 de Agosto, antes de serem colocados nos respectivos contentores de
transporte, que é assegurado por uma equipa técnica especializada, com formação para o
transporte de mercadorias perigosas por estrada (Decreto-Lei n.º 170-A/2007 e
Decreto-Lei n.º 63-A/2008), em viaturas apropriadas e de uso exclusivo para o efeito.
À entrada da instalação, um operador verifica a documentação exigível, submete os
contentores de resíduos a testes de detecção de radioactividade, bem como efectua o seu
registo e pesagem.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

9

10

Descrição das MTD´s
Implementar procedimentos de amostragem para as diferentes cisternas e/ou
contentores admitidos na instalação, abrangendo os seguintes aspectos:
− Amostragem tendo em conta o risco associado aos resíduos;
− Verificação dos parâmetros físico-químicos relevantes dos resíduos;
− Registo de todos os resíduos;
− Especialização dos procedimentos de amostragem consoante os resíduos e a
sua forma de acondicionamento, aumentando o número de amostras consoante
o número de contentores (todos os pequenos contentores devem ser
verificados), registando o número de amostras e o grau de consolidação;
− Definição da amostragem de contentores durante a respectiva armazenagem na
instalação, por exemplo, do período entre amostragens;
− Amostragem prévia à aceitação;
− Sistema de registo do regime de amostragem de cada carga, e da respectiva
justificação;
− Sistema de registo dos pontos de amostragem, capacidade dos contentores,
número de amostras e grau de consolidação, condições operatórias durante a
amostragem;
− Sistema que assegure que as amostras de pré-aceitação e de aceitação são
analisadas;
− No caso de baixas temperaturas ambientes, pode ser necessário efectuar a sua
armazenagem temporária antes de dar execução aos aspectos referidos acima.
Dispor de meios de recepção dos resíduos, abrangendo os seguintes aspectos:
− Laboratório acreditado, capaz de realizar as análises em quantidade e
frequência compatíveis com as MTD´s;
− Área de armazenagem temporária (quarentena), onde, em caso de não
aceitação, o resíduo possa ser mantido em segurança enquanto se procura uma
solução para esse resíduo;
− Definição dos procedimentos a seguir quando os resíduos não respeitarem os
critérios de aceitação, incluindo informação às autoridades competentes,
armazenagem em condições de segurança durante um período transitório, ou
meios de devolução ou de envio para destino autorizado;
− Enviar o resíduo para a zona de armazenagem, apenas após aceitação;
− Marcação, em planta, das zonas de inspecção, descarga e amostragem;
− Sistema de drenagem impermeabilizado;
− Qualificação e formação actualizadas do pessoal dedicado aos procedimentos
de amostragem, verificação e análise;
− Sistema de identificação (rótulo/código) de cada contentor, em cada etapa,
abrangendo a data de chegada e um código de perigosidade preliminar.

Situação na
Instalação

Justificação

Não

Não aplicável a resíduos hospitalares.

Sim

Não são aplicáveis operações de amostragem e análise a resíduos hospitalares. As outras
medidas indicadas são efectuadas na instalação.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Situação na
Instalação

Descrição das MTD´s

Justificação

Expedição de Resíduos
11

12

13

14

Analisar os resíduos a enviar para o exterior, abrangendo todos os parâmetros
relevantes para a unidade de destino (valorização e aterro).
Dispor de um sistema para o acompanhamento do tratamento dos resíduos que
abranja os seguintes aspectos:
− Documentar os processos de tratamento por meio de diagramas de fluxo e de
balanços de massa;
− Realizar o acompanhamento ao longo das sucessivas operações (pré-aceitação,
aceitação, armazenagem, tratamento e expedição dos resíduos dos processos),
mantendo registos pelo período mínimo de 2 meses;
− Registar e referenciar a informação sobre as características dos resíduos e da
sua origem, atribuindo-lhe um número de referência que permita o
conhecimento, em qualquer altura, da sua posição na instalação, de há quanto
tempo aí se encontra e do processo de tratamento proposto ou realizado;
− Dispor de uma base de dados, regularmente sujeita a “back-up”, que inclua:
data de entrada dos resíduos na instalação, dados do produtor, dados de
anteriores detentores, referência de identificação, resultados das análises de
pré-aceitação e aceitação, tipo e dimensão do acondicionamento, tratamento
previsto, natureza e quantidade de todos os resíduos existentes na instalação,
incluindo dados de perigosidade assinalados em planta e o local em que os
resíduos se encontram;
− Apenas movimentar os contentores de resíduos se, para isso, houver instruções
precisas da pessoa responsável, assegurando que a alteração fica devidamente
registada.
Dispor de regras relativamente à possibilidade de mistura de resíduos, orientadas
para a redução das emissões poluentes a jusante, tendo em consideração o tipo de
resíduo, o tipo de tratamento e o destino considerado para o resíduo final.
Dispor de um procedimento de segregação e compatibilidade que abranja os
aspectos seguintes:
− Ensaios de compatibilidade antes de misturar quaisquer resíduos;
− Só misturar resíduos, se o tratamento a realizar for o determinado pelo resíduo
mais poluente;
− Registo dos ensaios, que inclua dados de segurança sobre as reacções
observadas;
− Acondicionar separadamente os resíduos incompatíveis (p. ex., oxidantes e
líquidos inflamáveis devem ser armazenados separadamente).

Não

Os resíduos produzidos do tratamento por autoclavagem estão devidamente tipificados
como resíduos não perigosos, pelo que não se justifica efectuar análises de
caracterização.

As actividades e os processos de tratamento na instalação estão devidamente
documentados em memórias descritivas, diagramas processuais, balanços de massa,
listas de equipamentos, características dos equipamentos e em peças desenhadas.
Sim
É efectuado o acompanhamento de todas as actividades mediante o estabelecimento de
sistemas de informação (bases de dados), cobrindo todo o inventário de resíduos e o
funcionamento da instalação.

Não

Não aplicável na instalação.

Não

Não aplicável na instalação.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Situação na
Instalação

Descrição das MTD´s

15

Melhorar a eficiência dos tratamentos através de:
− Estudo e optimização dos fluxogramas e dos balanços de massa;
− Monitorização da eficiência, utilizando instrumentação e análises.

Sim

16

Dispor de um Plano de Emergência Interno.

Sim

17

Manter um registo de incidentes e acidentes.
Dispor de um plano de gestão de ruído e vibrações, como parte do sistema de
gestão ambiental.

Sim

Prever, na fase de projecto, um plano de desactivação da instalação.

Sim

18
19

Sim

Justificação
No processo de tratamento dos resíduos (autoclavagem) é realizado o estudo dos
fluxogramas e dos balanços de massa e efectuada a monitorização das eficiências, com
vista à sua optimização.
A instalação dispõe de Plano de Emergência Interno (incluído no Volume de Anexos do
EIA).
De acordo com os requisitos da norma NP EN ISO 14001.
De acordo com a norma NP EN ISO 14001. Existe também um levantamento dos
níveis de ruído para o exterior.
No Estudo de Impacte Ambiental (Capítulo III) estão apresentadas as linhas gerais do
plano de desactivação.

Gestão de Utilidades e Matérias-Primas
20
21

Conhecer o consumo e a produção de energia, desagregados por fonte energética,
mediante a realização de medições e balanços energéticos.
Melhoria contínua da eficiência energética da instalação, mediante o
estabelecimento de um plano de racionalização energética que abranja medidas
de racionalização energética e estabeleça objectivos para o consumo energético
específico da instalação.

Sim

Foi estabelecido um sistema de gestão energética que inclui a realização de medições e
balanços energéticos.

Sim

Foi implementado um sistema de gestão energética.

22

Utilizar técnicas de “bench-marking” para o consumo de matérias-primas.

Sim

São contabilizados os consumos de combustível, energia eléctrica e de químicos no
tratamento de água.

23

Considerar a utilização de resíduos como matérias-primas para o tratamento de
outros resíduos.

Não

Não aplicável na instalação.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Situação na
Instalação

Descrição das MTD´s

Justificação

Armazenagem e Manuseamento

24

25

26

Aplicar as seguintes técnicas relacionadas com a armazenagem dos resíduos:
− Localizar as zonas de armazenagem longe de linhas de água e perímetros
sensíveis, de forma a eliminar ou minimizar a ocorrência de situações de
contaminação;
− Assegurar que o sistema de drenagem das áreas de armazenagem pode reter
todas as escorrências contaminadas e que as escorrências de resíduos
incompatíveis não entram em contacto entre si;
− Definir uma área de armazenagem dedicada a resíduos de laboratório, onde se
faz a respectiva separação e reacondicionamento seguidos de envio para o
local de armazenagem apropriado;
− Manusear e armazenar produtos malodorosos em zonas fechadas apropriadas;
− Assegurar que as ligações entre reservatórios podem ser fechadas por válvulas
e que as linhas de transbordo descarregam numa área de contenção ou em
outros reservatórios;
− Aplicar medidas para prevenir a formação de lamas e espumas que afectem a
medição do nível nos tanques, designadamente a remoção das lamas e a
utilização de agentes anti-espuma;
− Equipar os reservatórios com sistemas de controlo das emissões de compostos
voláteis, bem como medição e alarmes de nível, capazes de funcionar em
ambiente com espumas e lamas;
− Armazenar os resíduos líquidos orgânicos muito voláteis em atmosfera
inertizada de azoto, equipar os reservatórios de armazenagem com bacias de
contenção e captar e tratar as exaustões dos tanques.
Instalar bacias de contenção para os reservatórios de armazenagem de resíduos
líquidos, assegurando que são impermeáveis e resistentes.
Aplicar as seguintes técnicas à identificação de reservatórios e tubagem:
− Identificar todos os reservatórios relativamente ao seu conteúdo e capacidade;
− Utilizar um sistema de identificação que diferencie água residual e água de
processo, combustível líquido e combustível gás e o sentido do fluxo (entrada
ou saída);
− Manter uma lista de todos os reservatórios, com informação sobre a
capacidade, tipo de construção e material, programa e resultados de operações
de manutenção e inspecção, acessórios, resíduos que pode armazenar e
respectiva temperatura de inflamação.

Sim

As quatro primeiras técnicas estão implementadas, não sendo aplicáveis à instalação as
restantes.

Não

Não aplicável à instalação.

Não

Não aplicável à instalação.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Situação na
Instalação

Descrição das MTD´s

Justificação
São utilizados meios apropriados na carga e descarga, circulação, transporte e
armazenagem dos contentores com resíduos.
A armazenagem dos resíduos, antes e após tratamento, bem como a disposição das
máquinas, foram estabelecidos de modo a não prejudicar a conveniente distribuição de
luz, o bom funcionamento das máquinas, a circulação nas vias de passagem e a eficácia
de eventuais combates a incêndios.

27

Implementar as medidas necessárias para evitar acidentes com a armazenagem de
resíduos na instalação

Sim

Toda a movimentação de cargas é efectuada de forma a dar cumprimento às prescrições
de segurança e saúde previstas na legislação, bem como a armazenagem de produtos
inflamáveis ou combustíveis.
O local de armazenamento de resíduos de produtos químicos encontra-se devidamente
assinalado com as respectivas fichas de segurança.
Existem bocas de incêndio devidamente equipadas e extintores situados em locais
acessíveis e convenientemente assinalados, de acordo com a legislação aplicável.
Os locais de trabalho estão dotados de vias normais e de emergência, permanentemente
desobstruídas e bem sinalizadas, abrindo as portas de emergência para o exterior de
forma rápida e com fácil acesso.

Outras Técnicas Comuns

28

29

Aplicar as seguintes técnicas ao manuseamento de resíduos:
− Existência de sistemas e procedimentos que assegurem uma transferência
segura dos resíduos para as respectivas armazenagens;
− Existência de procedimento para a descarga e carga de resíduos na instalação,
que tenha em consideração os factores de risco;
− Assegurar que uma pessoa qualificada se desloca ao local do produtor para
reconhecimento dos resíduos, da sua classificação e do modo de
acondicionamento;
− Não utilizar tubagem flexível e ligações danificadas na trasfega de resíduos
líquidos;
− Captar os gases de exaustão dos reservatórios na trasfega de resíduos líquidos;
− Transferir sólidos e lamas em áreas fechadas dispondo de sistemas de
extracção de gases, ligados a sistemas de tratamento, quando possa ocorrer a
emissão de odores, poeiras e COVs;
− Assegurar que a mistura de diferentes lotes de resíduos só se efectua com a
realização prévia de ensaios de compatibilidade.
Assegurar que a mistura de resíduos só se efectua com a supervisão de um
responsável e em condições de ventilação adequadas.

Sim

As três primeiras técnicas estão implementadas, não sendo aplicáveis à instalação as
restantes.

Não

Não aplicável na instalação.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF
30

31

32
33

34

Situação na
Instalação

Descrição das MTD´s
Considerar a incompatibilidade química como base para os critérios de
segregação dos resíduos.
Aplicar as seguintes técnicas à armazenagem dos resíduos em contentores:
− Armazenagem dos contentores em áreas cobertas e ventiladas;
− Armazenagem dos contentores com substâncias sensíveis à luz e ao calor em
áreas cobertas e protegidas da luz e calor.
Realizar as operações de trituração e crivagem de resíduos em recintos fechados,
equipados com sistemas de extracção de gases devidamente ligados a sistemas de
tratamento.
Efectuar a trituração de tambores que contenham substâncias inflamáveis ou
altamente voláteis em zona fechada, com atmosfera inerte, de forma a evitar a
sua ignição. A atmosfera inerte deverá ser, depois, despoluída.
Nas operações de lavagem, ter em consideração:
− A identificação dos componentes que podem sofrer lavagem (p.e. solventes);
− Transferir substâncias após lavagem para armazenagem apropriada e tratá-las
consoante o resíduo de que resultaram;
− Nas operações de lavagem, usar água tratada da ETAR, em vez de água de
abastecimento; a água residual resultante pode ser de novo tratada ou
reutilizada na instalação.

Justificação

Não

Não aplicável na instalação.

Sim

Técnicas a cumprir na instalação.

Sim

A zona onde se localizam o triturador e o compactador de resíduos, após tratamento por
autoclavagem, dispõe de extracção de ar, submetida a tratamento em filtro de carvão
activado para remoção de odores.

Não

Não aplicável na instalação.

Não

Não aplicável na instalação. Apenas existe um túnel de lavagem e higienização de
contentores.

Tratamento de Emissões Gasosas

35

36

37

38

Limitar o uso de bacias, tanques e reservatórios abertos:
− Não permitindo a sua exaustão directa para a atmosfera;
− Efectuar a armazenagem dos resíduos e das matérias-primas em recinto
coberto e em acondicionamento à prova de água;
− Efectuar a extracção da atmosfera acima do tanque para o sistema geral de
extracção e lavagem de gases.
Utilizar sistemas fechados, com extracção ou em depressão e com tratamento de
gases adequado, nas operações que envolvam transferência de líquidos voláteis,
incluindo a carga/descarga de cisternas.
Dispor de sistemas de extracção de gases de exaustão, dimensionados para a
globalidade dos reservatórios de armazenagem, áreas de pré-tratamento, tanques
de mistura/reacção e áreas de filtro-prensa, ou, em alternativa, dispor de sistemas
individuais (por exemplo, filtros de carvão activado em tanques contendo
resíduos com solventes).
Operar e manter correctamente o sistema de tratamento dos gases de exaustão,
incluindo o manuseamento e eliminação do líquido de lavagem (lavadores de
gases).

Não

Não existem bacias, tanques e reservatórios abertos com resíduos.

Não

Não existem as operações indicadas na instalação.

Não

Apenas existem sistemas de exaustão de gases na zona do triturador e compactador de
resíduos tratados e no túnel de lavagem de contentores.

Não

Não aplicável (não existem lavadores de gases na instalação).
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Descrição das MTD´s

Situação na
Instalação

39

Dispor de lavador (“scrubber”) para os produtos gasosos inorgânicos libertados
nas operações de tratamento (se necessário, instalar um segundo sistema de
lavagem (“scrubber”) nos sistemas de tratamento em que a exaustão seja
incompatível ou demasiado concentrada para o sistema principal.

Não

Não aplicável (não existem lavadores de gases na instalação).

40

Dispor de um programa de detecção e reparação de fugas.

Sim

41

Reduzir as emissões de COVs a valores de 7-20 mg/Nm3 e de Partículas a
valores de 5 – 20 mg/Nm3, mediante o uso combinado de técnicas de prevenção e
tratamento (para cargas mássicas de COVs baixas, o limite superior pode ser
aumentado para 50 mg/Nm3).

O aspecto mencionado está contemplado nos procedimentos de inspecção e manutenção
da instalação.

Sim

As emissões dos sistemas de exaustão existentes são desprezáveis. As emissões de
COVs nas chaminés dos sistemas de queima de gás natural cumprem os valores
indicados.

Justificação

Gestão de Águas Residuais

42

43
44
45
46

47

Reduzir o consumo e a contaminação da água através de:
− Utilização de sistemas impermeabilizados e de contenção nas armazenagens;
− Efectuar inspecções regulares nos reservatórios e caixas, especialmente se
forem enterrados;
− Instalar redes de drenagem separativas (água pluvial de coberturas, água
pluvial de pavimentos, água residual de processos);
− Instalar bacias de emergência;
− Realizar auditorias regulares à utilização da água, com vista a reduzir o
consumo e a prevenir a contaminação da água;
− Separar as redes de água pluvial das redes de águas residuais de processo.
Dispor de um procedimento para verificar se as características do efluente são
compatíveis com o sistema de tratamento e com os critérios de descarga.
Evitar que o efluente seja desviado (“by-pass”) do sistema de tratamento.
Dispor de um sistema que encaminhe conjuntamente as drenagens pluviais de
áreas de tratamento, as lavagens das cisternas, derrames ocasionais, lavagens de
tambores, etc., de volta para a unidade de tratamento ou para um interceptor
comum.
Prever sistemas de recolha separados para águas potencialmente mais contaminadas (de armazenagem e de carga/descarga) e águas menos contaminadas.
Dispor de um pavimento único e comum em toda a área de tratamento, com
pendente para o sistema de drenagem, que por sua vez conduz a bacias de
armazenagem ou a tanques interceptores; os interceptores com transbordo
(“overflow”) para rede de águas pluviais requerem sistemas de monitorização
automática, por exemplo, de pH, que os possam isolar da rede a jusante.

Sim

Existem pavimentos impermeabilizados para a armazenagem dos contentores, bem
como redes separativas para a recolha e drenagem das águas residuais industriais,
domésticas e pluviais.
São efectuadas auditorias regulares à utilização de água, com vista a reduzir o seu
consumo e a prevenir a contaminação da água.

Sim
Sim

As águas residuais industriais foram caracterizadas para definir o sistema existente de
tratamento físico-químico (neutralização com ácido sulfúrico)
Não existe by-pass ao sistema de tratamento.

Sim

As águas com potencial de contaminação são conduzidas à rede separativa de águas
residuais industriais.

Sim

As águas pluviais com potencial de contaminação estão ligadas à rede de águas
residuais industriais.

Não

Não aplicável na instalação.

48

Colectar a água pluvial numa bacia de segurança, para tratamento subsequente.

Não

49

Reutilizar efluente tratado e águas pluviais na instalação.

Não

As águas pluviais não contaminadas são encaminhadas para o sistema de drenagem
pluvial camarário.
Não aplicável na instalação.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF
50

51
52
53
54
55

56

Descrição das MTD´s
Efectuar inspecções diárias do sistema de gestão de águas residuais, com a
monitorização da descarga de efluente tratado e da qualidade das lamas,
mantendo o respectivo registo.
Identificar todos os fluxos de águas residuais que contenham: AOX, cianetos,
sulfuretos, compostos aromáticos, benzeno ou hidrocarbonetos (dissolvidos, em
emulsão ou em suspensão), metais (mercúrio, cádmio, chumbo, cobre, níquel,
crómio, arsénio e zinco), segregá-los e tratá-los, na instalação ou no exterior.
Depois de tomar as medidas no sentido de reduzir o consumo e a contaminação
da água, efectuar o tratamento adequado de cada tipo de água residual.
Implementar medidas para melhorar o controlo e a eficiência do tratamento (por
exemplo, optimizando a precipitação de metais).
Identificar os principais constituintes químicos do efluente tratado, com vista a
avaliar o seu impacte no meio ambiente.
Reter o efluente tratado, antes da sua descarga no meio ambiente, até ser feita
uma verificação final.
Alcançar os seguintes valores de emissão na água, mediante o uso de MTDs no
tratamento:
− CQO: 20-120 mg/l
− CBO: 2-20 mg/l
− Metais pesados (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn): 0,1–1 mg/l
− Metais pesados de toxicidade elevada:
− As: <0,1 mg/l
− Hg: 0,01-0,05 mg/l
− Cd: <0,1-0,2 mg/l
− Cr(VI): <0,1-0,4 mg/l

Situação na
Instalação

Justificação

Sim

São efectuadas inspecções do sistema de gestão de águas residuais e análises periódicas
do efluente tratado.

Não

Não aplicável na instalação, já que as concentrações de substâncias perigosas nas águas
residuais são muito reduzidas, de acordo com as análises realizadas periodicamente.

Não

Apenas se justifica efectuar um tratamento de neutralização às águas residuais
industriais, antes da sua entrada no colector municipal.

Não

Não aplicável na instalação.

Sim
Não

Não

São realizadas análises periodicamente ao efluente pré-tratado na instalação, antes da
sua entrada no colector municipal.
Não aplicável, pois o efluente pré-tratado por neutralização está ligado ao colector
municipal.

Não aplicável (as águas residuais da instalação não são descarregadas no meio receptor,
estando ligadas ao colector municipal).

Gestão de Resíduos Gerados na Instalação
57

Dispor de um sistema de gestão dos resíduos gerados internamente, fazendo parte
do sistema de gestão ambiental e incluindo:
− Técnicas básicas de boa gestão interna (MTD nº 3)
− Técnicas de “bench-marking” interno (MTD´s nº 1 e 22).

Sim

Existe implementado um Sistema de Gestão Ambiental, que inclui a gestão adequada
dos resíduos na instalação.

58

Optimizar a reutilização de embalagens (tambores, contentores, paletes, etc.).

Sim

Na instalação foi considerada a optimização da reutilização dos contentores de resíduos,
existindo um túnel de lavagem e higienização dos contentores.

Sim

Idem

Sim

O aspecto mencionado está contemplado nos procedimentos de operação e gestão de
resíduos.

59
60

Reutilizar os contentores de transporte de resíduos quando em bom estado;
evitar, quando possível, a sua eliminação por incineração e/ou deposição em
aterro.
Manter um registo adequado dos resíduos existentes na instalação, não só dos
resíduos admitidos, mas dos resíduos processados.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Descrição das MTD´s

Situação na
Instalação

61

Reutilizar os resíduos de uma actividade/processo de tratamento como matériaprima para uma outra actividade.

Não

Justificação
Não aplicável na instalação.

Contaminação de Solos
62
63
64

Pavimentar e manter limpos os pavimentos de áreas operacionais, incluindo
medidas para prevenir ou imediatamente limpar fugas e derrames, e fazendo a
manutenção dos sistemas de drenagem e de outras estruturas enterradas.
Utilizar pavimentos impermeáveis e sistemas de drenagem de pavimento.
Minimizar a área das instalações e a utilização de reservatórios e tubagem
subterrânea.

Sim

Os aspectos mencionados estão contemplados nos procedimentos de operação e
manutenção existentes.

Sim

Os aspectos mencionados estão concretizados na instalação.

Sim

Os aspectos mencionados estão concretizados na instalação.

Tratamento Biológico
65 a 71

Como não existem sistemas de tratamento biológico, não é apresentada a
descrição das respectivas MTD´s.

Não

Não aplicáveis na instalação.

Tratamento Físico-Químicos de Águas Residuais

72

73

74

Aplicar as técnicas seguintes a reactores de tratamento físico-químico:
− Definir, para cada processo de tratamento, os objectivos e as reacções
esperadas;
− Avaliar, em laboratório, cada novo conjunto de reacções e de combinação de
resíduos e reagentes;
− Dimensionar e operar os reactores para as condições específicas do tratamento;
− Instalar os reactores em recinto fechado, com captação e tratamento dos gases
de exaustão;
− Monitorizar as reacções, verificando que se encontram controladas e a
progredir para os resultados esperados;
− Impedir a combinação de resíduos que contenham metais e agentes
complexantes, ao mesmo tempo.
Em complemento dos parâmetros genéricos identificados na MTD nº 56, deverão
ser identificados parâmetros específicos para o tratamento físico-químico das
águas residuais.
Assegurar que são utilizados os métodos de medição habituais em processos de
neutralização e que as águas residuais neutralizadas são armazenadas
separadamente, deixando decorrer algum tempo antes de proceder à verificação
final da água tratada.

Sim

Aplicável apenas à reacção de neutralização do efluente com a adição de ácido
sulfúrico.

Sim

São efectuadas análises periódicas detalhadas ao efluente na instalação.

Sim

São utilizados os métodos de medição habituais de processos de neutralização.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (específicas)
Código
do BREF

75

76

77

78

79

80

81

Descrição das MTD´s
Aplicar as seguintes técnicas para promover a precipitação de metais no processo
de tratamento:
− Ajustar o pH ao valor de menor solubilidade dos compostos precipitantes;
− Evitar o uso de agentes complexantes, cromatos ou cianetos;
− Impedir a entrada, no processo, de compostos orgânicos que possam interferir
com a precipitação;
− Quando possível, clarificar a água tratada por decantação e/ou pela adição de
outros meios de desidratação;
− Utilizar a precipitação sulfídica se estiverem presentes agentes complexos.
Aplicar as seguintes técnicas para quebrar emulsões:
− Verificar a presença de cianetos; caso existam, realizar pré-tratamento;
− Realizar ensaios de tratabilidade no laboratório.
Aplicar as seguintes técnicas nas reacções de oxidação/redução:
− Captar e tratar os gases de exaustão;
− Promover medidas de segurança e detecção de gases (HCN, H2S, NOx).
Aplicar as seguintes técnicas ao tratamento de água com cianetos:
− Destruir os cianetos por oxidação;
− Adicionar soda cáustica em excesso para evitar um abaixamento do pH;
− Evitar a mistura de cianetos com compostos ácidos;
− Monitorizar o desenvolvimento da reacção medindo o potencial redox.
Aplicar as seguintes técnicas ao tratamento de águas residuais com crómio
hexavalente:
− Evitar a mistura de resíduos contendo crómio hexavalente com outros
resíduos;
− Reduzir o crómio VI a crómio III;
− Precipitar o crómio III.
Aplicar as seguintes técnicas ao tratamento de águas contendo nitritos:
− Evitar a mistura de resíduos contendo nitritos com outros resíduos;
− Controlar e evitar a formação de vapores nitrosos durante as reacções de
oxidação/acidificação de nitritos.
Aplicar as seguintes técnicas ao tratamento de águas residuais com amónia:
− Utilizar um sistema de “stripping” com coluna de lavagem ácida para teores de
amónia até 20% em peso;
− Recuperar a amónia na coluna de lavagem ácida e reciclá-la para o processo;
− Remover a amónia retirada na fase gasosa, mediante lavagem com ácido
sulfúrico para produzir sulfato de amónio.

Situação na
Instalação

Justificação

Não

Não aplicável na instalação.

Não

Não aplicável na instalação.

Não

Não aplicável na instalação.

Não

Não aplicável na instalação.

Não

Não aplicável na instalação.

Não

Não aplicável na instalação.

Não

Não aplicável na instalação.
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Quadro 2 – Situação na Instalação em relação às MTD´s (Indústrias de Tratamento de Resíduos) (específicas) (cont.)
Código
do BREF
82
83
84

Situação na
Instalação

Descrição das MTD´s
Tratar os gases gerados nos processos de filtração e remoção de água no sistema
de tratamento de gases de exaustão.
Adicionar floculantes às águas residuais para acelerar o processo de
sedimentação e facilitar a separação sólido-líquido. Quando for economicamente
viável, usar em alternativa um processo de evaporação.
Aplicar limpeza com vapor ou jacto de água à malha dos crivos nos processos de
crivagem.

Justificação

Não

Não aplicável na instalação.

Não

Não aplicável na instalação.

Não

Não aplicável na instalação.

Tratamento Físico-Químico de Resíduos Sólidos
85 a 90

Como não estão considerados sistemas de tratamento físico-químico de resíduos
sólidos, não é apresentada a descrição das respectivas MTD´s.

Não

Não aplicáveis na instalação.

Tratamento Físico-Químico de Solos Contaminados
91 a 94

Como não estão considerados sistemas de tratamento físico-químico de solos
contaminados, não é apresentada a descrição das respectivas MTD´s.

Não

Não aplicáveis na instalação.

Refinação de Óleos Usados
95 a 104

Como não estão considerados sistemas de refinação de óleos usados, não é
apresentada a descrição das respectivas MTD´s.

Não

Não aplicáveis na instalação.

Tratamento de Solventes Residuais
105 e 106

Como não estão considerados sistemas de destilação de solventes, não é
apresentada a descrição das respectivas MTD´s.

Não

Não aplicáveis na instalação.

Regeneração de Catalisadores
107 e 108

Como não estão considerados sistemas de regeneração de catalisadores, não é
apresentada a descrição das respectivas MTD´s.

Não

Não aplicáveis na instalação.

Regeneração de Carvão Activado
109 a 116

Como não estão considerados sistemas de regeneração de carvão activado, não é
apresentada a descrição das respectivas MTD´s.

Não

Não aplicáveis na instalação.

Preparação de Combustíveis com Base em Resíduos
117 a 130

Como não estão considerados sistemas de preparação de combustíveis a partir de
resíduos, não é apresentada a descrição das respectivas MTD´s.

Não

Não aplicáveis na instalação.
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Anexo IV
Procedimento de Controlo de Radioactividade
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CONTROLO DE RADIOATIVIDADE

OBJETIVO
Esta instrução de serviço tem por objetivo definir os procedimentos a adotar no controlo da
presença de radiações ionizantes nos resíduos a admitir na Unidade de Tratamento por
Autoclavagem (UACHG) de Resíduos Hospitalares Perigosos e na atuação em caso de alarme.
PROCEDIMENTO DE CONTROLO
Todos os resíduos a admitir na UACHG são sujeitos a verificação da eventual presença de
radioatividade.
A verificação é efetuada aquando da entrada de todas as viaturas que transportam resíduos,
através do equipamento de deteção de radioatividade disponível na unidade.
MODO DE ATUAÇÃO EM CASO DE DETEÇÃO
Quando o sinal de alarme de deteção de radiação é ativado, o operador que se encontra na
receção comunica ao Responsável de Segurança da UACHG a ocorrência de alarme positivo de
radioatividade.
Por sua vez, o Responsável de Segurança, notifica o organismo competente para a identificação,
isolamento e/ou remoção do elemento radioativo contaminante.
A notificação é enviada via fax e/ou e-mail para o Departamento de Proteção Radiológica e
Segurança Nuclear do Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN).
A viatura é encaminhada para uma zona de imobilização e interditada a sua circulação no
UACHG.
O ITN efetua a deteção do material radioativo, passando a ser o responsável pelo processo de
identificação, recolha, e/ou transporte, e/ou armazenamento do contentor onde é detetada a
radiação ionizante.
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Uma vez separado o material radioativo do resto dos resíduos, a viatura é encaminhada para o
cais de descarga respetivo, considerando-se finalizado o processo.
O cliente, responsável pelo envio de componentes radioativos é identificado e notificado da
ocorrência.
A Direcção-Geral da Saúde é informada da ocorrência e da proveniência.
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Anexo V
Análises Microbiológicas
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Amostra:

Controlo

e/ou

validade

Requisitante:

de

processos de esterilidade

SUCH

Colheita:

Cliente

Tratamento Ambiente

Amostragem:

2013-02-21

Av. de França, 591

Entrega:

2013-02-21 14:30:00

Recipiente:

Fornecidos pelo laboratório

4050-279 PORTO

V/ Requisição: C1311145
V/ Referência: Residuos

tratados-Autoclave

2

Relatório de Ensaio nº 217318
Ensaios Microbiológicos

Pág. 1/1

Ensaio e Métodos

Resultado

* Microrganismos viáveis 36ºC

0 UV / amostra

ISO 6222:1999

* Microrganismos viáveis 22ºC

0 UV / amostra

ISO 6222:1999

* Pesquisa Pseudomonas aeruginosa

Negativo / amostra

pems003

* Enterococos Intestinais

Negativo / amostra

pems005

* Pesquisa Estafilococos coagulase positiva

Negativo / amostra

pems003

* Estafilococos coagulase negativa

Negativo / amostra

pems003

* Enterobactereaceas

Negativo / amostra

pems012

* Esporos de Clostrídios sulfito-redutores

Negativo / amostra

pems012

Ensaios Realizados entre 2013-02-21 e 2013-02-27

( Dr.ª Patricia Costa - Responsável Técnico)

( Drª Isabel Rosas - Direcção Técnica)

(Relatório digitalmente assinado em 2013-02-27)
UFC

Unidades Formadoras de Colónias

BAAR

Bacilos Álcool-Ácido Resistentes

VG

Valor Guia

LAL

Limulus amebocyte lysate

OMS

Organização Mundial de Saúde

EU

Unidades de Endotoxina

pfc

Partículas formadoras de colónias

(<)

Resultado inferior ao limite de quantificação

UV

Unidades Viáveis

VI

Valor Imperativo

Os resultados do presente relatório referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este retrata unicamente as características desta colheita e não
pode ser reproduzido, a não ser na íntegra, com acordo escrito do laboratório. Qualquer extrapolação é da exclusiva responsabilidade do cliente. O
ensaio assinalado com * não está incluido no âmbito da acreditação, assim como a sua colheita. O ensaio assinalado com ** foi subcontratado. O
ensaio assinalado com *** foi subcontratado acreditado.
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Amostra:

Controlo

e/ou

validade

Requisitante:

de

processos de esterilidade

SUCH

Colheita:

Cliente

Tratamento Ambiente

Amostragem:

2013-02-21

Av. de França, 591

Entrega:

2013-02-21 14:30:00

Recipiente:

Fornecidos pelo laboratório

4050-279 PORTO

V/ Requisição: C1311145
V/ Referência: Residuos

tratados-Autoclave

1

Relatório de Ensaio nº 217317
Ensaios Microbiológicos

Pág. 1/1

Ensaio e Métodos

Resultado

* Microrganismos viáveis 36ºC

0 UV / amostra

ISO 6222:1999

* Microrganismos viáveis 22ºC

0 UV / amostra

ISO 6222:1999

* Pesquisa Pseudomonas aeruginosa

Negativo / amostra

pems003

* Enterococos Intestinais

Negativo / amostra

pems005

* Pesquisa Estafilococos coagulase positiva

Negativo / amostra

pems003

* Estafilococos coagulase negativa

Negativo / amostra

pems003

* Enterobactereaceas

Negativo / amostra

pems012

* Esporos de Clostrídios sulfito-redutores

Negativo / amostra

pems012

Ensaios Realizados entre 2013-02-21 e 2013-02-27

( Dr.ª Patricia Costa - Responsável Técnico)

( Drª Isabel Rosas - Direcção Técnica)

(Relatório digitalmente assinado em 2013-02-27)
UFC

Unidades Formadoras de Colónias

BAAR

Bacilos Álcool-Ácido Resistentes

VG

Valor Guia

LAL

Limulus amebocyte lysate

OMS

Organização Mundial de Saúde

EU

Unidades de Endotoxina

pfc

Partículas formadoras de colónias

(<)

Resultado inferior ao limite de quantificação

UV

Unidades Viáveis

VI

Valor Imperativo

Os resultados do presente relatório referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este retrata unicamente as características desta colheita e não
pode ser reproduzido, a não ser na íntegra, com acordo escrito do laboratório. Qualquer extrapolação é da exclusiva responsabilidade do cliente. O
ensaio assinalado com * não está incluido no âmbito da acreditação, assim como a sua colheita. O ensaio assinalado com ** foi subcontratado. O
ensaio assinalado com *** foi subcontratado acreditado.
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Anexo VI
Documentação Enviada à Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM
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Anexo VII
Documentos Comprovativos do Pagamento da Execução da Ligação
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Anexo VIII
Resultados do Controlo Analítico das Águas Residuais Industriais
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Amostra:

Água de processo

Requisitante:

Colheita:

Cliente

SUCH
Tratamento Ambiente

Amostragem:

Av. de França, 591

Entrega:

2013-02-01 09:00:00

Recipiente:

Fornecidos pelo laboratório

V/ Referência: Amostra

2-Água

4050-279 PORTO

após

tratamento

Relatório de Ensaio nº 215819
Ensaios Físico-Químicos

Pág. 1/1

Ensaio e Métodos

Resultado

pH

7.4(18) E.Sorensen(ºC)

peqg001 (2008-12) (SMEWW 4500 - H+ B)

Condutividade 20ºC

299 µS/ cm

peqg010 (2012-01)

* Salinidade

0.2 %

Eléctrodo selectivo

Ferro

3.5 mg/ L Fe

peqg002 (2008-04)

Manganês

0.18 mg/ L Mn

peqg003 (2008-04)

* Cloro livre

15.0 mg/ L Cl2

peqg007 (2005-11)

Ensaios Realizados entre 2013-02-01 e 2013-02-07

( p/ Dr Carlos Sousa - Responsável Técnico)

( Drª Isabel Rosas - Direcção Técnica)

(Relatório digitalmente assinado em 2013-02-07)
VMR

Valor Máximo Recomendável

MS

Matéria Seca

VLD

VMA

Valor Máximo Admissível

RI

Resíduos Inertes

Esc.Pt/Co Escala Unidades Platino/Cobalto

Valor Limite de Descarga

VLE

Valor Limite de Emissão

VR

Valor Recomendado

OMS Organização Mundial de Saúde

NTU

Unidades Nefelométricas Turvação

VL

Valor Limite

(<)

Resultado inferior ao limite de quantificação

I

Inertes

NP

Não Perigosos

P

Perigosos

Os resultados do presente relatório referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este retrata unicamente as características desta colheita e não
pode ser reproduzido, a não ser na íntegra, com acordo escrito do laboratório. Qualquer extrapolação é da exclusiva responsabilidade do cliente. O
ensaio assinalado com * não está incluido no âmbito da acreditação, assim como a sua colheita. O ensaio assinalado com ** foi subcontratado. O
ensaio assinalado com *** foi subcontratado acreditado.
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Anexo IX
Comprovativos da Entrega dos Resíduos às Entidades Responsáveis
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Anexo X
Previsão de Ruído. Algoritmo de Cálculo

Central de Autoclavagem de Vila Nova de Gaia – Aditamento – Anexos

DADOS DE BASE
1.a) DISTÂNCIA (m) DAS FONTES DE EMISSÃO DE RUÍDO AOS PONTOS DE MEDIÇÃO

FONTES SONORAS
1 Torre de refrigeração
2 Compactador
3 Edifício de tratamento (triturador + elevador)

RECEPTORES SENSÍVEIS
Ponto PM1
Ponto PM2
Ponto PM3
170
180
65
161
177
70
161
177
70

1.b) NÍVEL DE RUÍDO AMBIENTE MEDIDO NAS CONDIÇÕES ACTUAIS dB(A)

Período diurno (7:00 às 20:00 horas)
Período do entardecer (20:00 às 23:00)
Período nocturno (23:00 às 7:00 horas)

PM1

PM2

PM3

48.7
46.5
39.8

48.3
45.6
38.7

54.8
54.5
54.2

Indicador de ruído Lden

49
48
49.5
48.8
1.b) NÍVEL DE RUÍDO RESIDUAL DA UNIDADE INDUSTRIAL NO PONTO DE MEDIÇÃO dB(A)

Período diurno (7:00 às 20:00 horas)
Período do entardecer (20:00 às 23:00)
Período nocturno (23:00 às 7:00 horas)
Indicador de ruído Lden

60
60.6

PM1

PM2

PM3

46.6
45.9
37.8

45.6
44.7
38.4

53.6
52.0
52.6

47
47.8

47
47.3

59.0

59

1.d) NÍVEIS DE RUÍDO DAS FONTES DE EMISSÃO
dB(A)
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Dados de Base
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Níveis de Pressão Sonora
(dB(A))

1.d.1) Fontes sonoras no interior de edifícios

Edifício de tratamento

i) Fontes sonoras no interior dos edifícios industriais
Triturador
Elevador

75
75

ii) Nível de pressão sonora global no interior do edifício

78

iii) Indice de isolamento sonoro do edifício industrial

25

iv) Nível de pressão sonora a 1 m do edifício industrial

53

1.d.2) Fontes Sonoras Exteriores
Torre de refrigeração
Compactador

80
75
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SITUAÇÃO PÓS-PROJECTO
2.1. CÁLCULO DO NÍVEL SONORO EQUIVALENTE TOTAL NOS PONTOS DE MEDIÇÃO. AVALIAÇÃO DO CRITÉRIO DA EXPOSIÇÃO MÁXIMA

Os níveis sonoros de cada uma das fontes de emissão nos pontos de medição
que se indicam no ponto 1.a), calculam-se através do algoritmo da divergência geométrica
e indicam-se na tabela 2.1.a): NíVEL SONORO NO PONTO DE MEDIÇÃO
TABELA 2.1.a) NÍVEL SONORO NOS PONTOS DE MEDIÇÃO dB(A)

FONTE DE EMISSÃO SONORA

PM1

PM2

PM3

35.4
30.9
8.9

34.9
30.0
8.1

43.7
38.1
16.1

PM1

PM2

PM3

36.7
36.7
36.7

36.1
36.1
36.1

44.8
44.8
44.8

PM1

PM2

PM3

DURANTE O PERÍODO DIURNO dB(A) (entre 7:00 e 20:00 horas)
DURANTE O PERÍODO DO ENTARDECER dB(A) (entre 20:00 e 23:00
DURANTE O PERÍODO NOCTURNO dB(A) (entre 23:00 e 7:00 horas)

48.7
46.5
40.3

48.3
45.6
40.4

54.8
54.5
54.2

INDICADOR DE RUÍDO DIURNO-ENTARDECER-NOCTURNO

49.7

49.4

60.6

1 Torre de refrigeração
2 Compactador
3 Edifício de tratamento (triturador + elevador)

O nível sonoro total resultante da unidade industrial será:
NíVEL SONORO NO PONTO DE MEDIÇÃO dB(A)
Perído diurno
Período do entardecer
Período nocturno
Consequentemente, os níveis sonoros totais em cada ponto de medição serão:

Central de Autocalvagem de Vila Nova de Gaia - EIA - Aditamento
Projecto

1/2

2.2. DETERMINACÂO DO GRAU DE INCOMODIDADE
Segundo o artigo 13.º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro a diferença entre o nível de ruido residual (LAeq (residual)) e o nível de
ruído ambiente (LAeq (ambiente)) em cada ponto de medição no pode ser superior a 3 dB(A) durante o período nocturno,
4 dB(A) durante o período do entardecer e 5 dB(A) durante o período diurno
Os valores de ruído ambiente, ruído residual e grau de incomodidade indicam-se na tabela seguinte:

TABLA 2.2.a) DETERMINACÃO DO GRAU DE INCOMODIDADE DECORRENTE DO FUNCIONAMENTO
DA INSTALAÇÃO
Diferença Laeq
(ambiente)-LAeq
(residual)

Diferença
máxima
admitida

2.1
2.7
1.2

5
5
5

PERÍODO DO ENTARDECER (entre 20:00 e 23:00 horas)
PM1
46.5
45.9
PM2
45.6
44.7
PM3
54.5
52.0

0.6
0.9
2.5

4
4
4

PERÍODO NOCTURNO
PM1
PM2
PM3

2.5
2.0
1.7

3
3
3

Laeq
(ambiente)

Laeq (residual) calc

PERÍODO DIURNO (entre 7:00 e 20:00 horas)

PM1
PM2
PM3

48.7
48.3
54.8

46.6
45.6
53.6

(entre 23:00 e 7:00 horas)
40.3
37.8
40.4
38.4
54.2
52.6
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Anexo XI
Fichas de Segurança
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FICHA DE SEGURANÇA
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
EM SOLUÇÃO

FS PQI 034-01
Pag. 1/11
Ed. 06
Data: 18/07/2012

1.

IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE / EMPRESA

1.1

Identificador do produto
Nome do produto: Hidróxido de sódio em solução
Nome químico: Hidróxido de sódio
Número CAS: 1310-73-2
Número CE: 215-185-5
Número de Índice: 011-002-00-6
Número de registo REACH: 01-2119457892-27-XXXX
Tipo de produto: Substância inorgânica mono-constituinte

1.2

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura
Utilizações Relevantes identificadas (ver o Cenário de Exposição – CE correspondente, em
anexo a esta FDS):
• Produção de NaOH líquida – Cenário de Exposição 1 – Anexo 1
• Produção de NaOH sólida – Cenário de Exposição 2 – Anexo 2
• Utilização Industrial e profissional de NaOH – Cenário de Exposição 3 –
Anexo 3
• Utilização de NaOH pelo consumidor – Cenário de Exposição 4 – Anexo 4
Utilizações desaconselhadas: Não há utilizações desaconselhadas
Principais aplicações: Indústria química, indústria de rayon e celofane, celulose, sabões e
detergentes, têxtil, tratamentos de superfície, tratamento de águas residuais.

1.3

Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
Fornecedor: Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química, S.A.
Endereço: Rua 35, n.º 27 A - Parque Empresarial do Barreiro
Caixa Postal 5106 2831-904 Barreiro
Telefone: 21 206 9100
Fax:
21 206 9196
E-mail: quimitecnica.com@quimitecnica.pt

1.4

Número de telefone de emergência
Quimitécnica.com: 21 206 91 00 (9h00 às 18h00)
Telefone do Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143
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IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1

Classificação da substância ou mistura
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2.1.1 Classificação segundo Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)
Classe e categoria de perigo
Substância corrosiva para os metais,
categoria 1 (Met. Corr. 1)
Corrosão cutânea, categoria 1A (Skin.
Corr. 1A)

Frases H
H290 - Pode ser corrosivo para os metais.
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões
oculares graves.

2.1.2 Classificação segundo Directiva 67/548/CE
Classificação de perigo
C - Corrosivo

2.2

Frases R
R35
- Provoca queimaduras
(Concentração ≥ 5%)

graves.

Elementos do rótulo
Palavra sinal: Perigo
Pictogramas de perigo:
Advertências de perigo:
H290 - Pode ser corrosivo para os metais.
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Recomendações de prudência:
P260 - Não respirar as névoas/aerossóis.
P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção
facial.
P303+P361+P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):
despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar
um duche.
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P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou
um médico.
2.3

Outros perigos
Reage violentamente com ácidos fortes. A diluição com água é fortemente exotérmica. Em
contacto com alguns metais (alumínio, estanho e zinco) liberta hidrogénio, podendo formar
misturas explosivas com o ar.
O hidróxido de sódio não é uma substância persistente, bioacumulável e tóxica (PBT) nem
muito persistente e muito bioacumulável (mPmB).

3.

COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1

Substâncias

Nome e fórmula
química da
substância

Número de
Índice

Número
CAS

Número
CE

Número de registo
REACH

Concentração
(%)

Hidróxido de sódio
(NaOH)

011-002-00-6

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27-XXXX

5 - 50 (p/p)

4.

PRIMEIROS SOCORROS

4.1

Descrição das medidas de primeiros socorros

4.l.1 Inalação
Em condições normais de utilização não é expectável risco de inalação face à baixa tensão
de vapor da solução.
4.1.2 Contacto com a pele
Retirar vestuário contaminado debaixo de um chuveiro de emergência. Lavar imediata e
abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos. Não utilizar neutralizantes.
Secar com toalha sem esfregar. Evitar o resfriamento do sinistrado, cobrindo-o com roupa
macia.
Consultar um médico.
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4.1.3 Contacto com os olhos
Com as pálpebras abertas, lavar imediata e abundantemente com água durante pelo menos
15 minutos. Consultar imediatamente um médico.
4.1.4 Ingestão
Providenciar urgentemente o seu transporte para o hospital.
Lavar a boca com água abundante.
Não provocar o vómito.
Se o sinistrado estiver perfeitamente consciente dar de beber alguns copos (3 ou 4) de água
acidulada por uma colher de chá de sumo de limão ou vinagre, sempre em quantidade para
não provocar o vómito.
4.2

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

4.2.1 Inalação
Em condições normais de utilização não é expectável risco de inalação face à baixa tensão
de vapor da solução.
4.2.2 Contacto com a pele
O contacto com a pele provoca irritação e queimaduras graves e dolorosas.
4.2.3 Contacto com os olhos
O contacto com os olhos destrói o tecido ocular. Risco irreversível de perda de visão no caso
de contacto com os olhos.
4.2.4 Ingestão
No caso de ingestão, provoca queimaduras dolorosas (boca, garganta, esófago e estômago),
vómitos, diarreia e estado de choque com risco de perfuração do tracto gastrointestinal e
colapso cardiovascular.
5.

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção
O produto é incombustível. Utilizar os meios adequados às matérias em combustão.Utilizar
água pulverizada apenas para arrefecimento das embalagens expostas ao fogo, mas evitar o
contacto directo da água com o produto.
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Meios inadequados de extinção
Água. Evitar o contacto directo da água com o produto.
5.2

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Em caso de decomposição originada pelo fogo emite fumos tóxicos. Em contacto com
certos metais liberta hidrogénio que pode formar misturas explosivas com o ar.
O contacto com a água gera uma reacção exotérmica.

5.3

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
O pessoal de combate ao incêndio deve utilizar equipamento autónomo de respiração de
pressão positiva e vestuário de protecção de combate a incêndios (óculos, luvas de borracha,
fato ou avental impermeáveis).

5.4 Outras informações
Manter as pessoas estranhas afastadas do local.
Caso seja possível, remover os recipientes da área do incêndio.
6.

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência
Utilizar o equipamento de protecção adequado. (Ver 8)
6.2 Precauções a nível ambiental
Evitar que o produto entre na rede de esgotos ou cursos de água.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
No caso de pequenos derrames lavar com grande quantidade de água.
No caso de grandes derrames neutralizar cuidadosamente com ácido clorídrico diluído e
lavar abundantemente com água, ou absorver o produto derramado com terra ou areia e
recolher os resíduos em recipientes adequados.
Se o derrame ocorrer na via pública, sinalizar o local e participar às Autoridades e
Bombeiros.
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MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro
Medidas Técnicas e Recpomendações de Segurança
O pessoal deve estar convenientemente instruído sobre os riscos do produto, utilização do
equipamento de protecção individual e das medidas a tomar em caso de emergência.
Manter os pavimentos em perfeito estado de limpeza, pois a soda cáustica é muito
escorregadia.
Evitar o contacto com alguns metais (alumínio, zinco e estanho), ácidos e compostos
orgânicos.
Em caso de diluição adicionar a soda cáustica sobre a água e nunca o contrário.
7.2

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Manter a soda cáustica nas embalagens fechadas em locais devidamente isolados de ácidos,
metais ou materiais facilmente inflamáveis.
Os depósitos e as tubagens devem ser equipadas com dispositivos de aquecimento, pois a
soda cáustica - solução a 50% - cristaliza à temperatura de 10 ºC.
Os locais de descarga, armazenagem ou utilização devem estar equipados com chuveiro e
lava olhos de emergência e sinalização de segurança.
Incompatibilidades
Ácidos fortes, materiais combustíveis, matérias orgânicas, alumínio, zinco, estanho e suas
ligas.
Materiais recomendados
Aço (temperatura até 50/60ºC), aço revestido a ebonite ou neoprene, aço inoxidável
(temperatura até 120ºC), níquel (Temperaturas elevadas), borracha natural, PVC ou
polietileno.

8.

CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1

Parâmetros de controlo
Limite de exposição:
Valor Limite de Exposição (concentração máxima): 2 mg NaOH /m3
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Conforme NP 1796 de 2004.

Estes limites aplicam-se apenas a poeiras do produto sólido ou a nevoeiros ( gotículas em
suspensão no ar)
8.2

Controlo da exposição

8.2.1 Controlos técnicos adequados
Equipamento de emergência colectivo (lava-olhos e chuveiro de emergência) localizados nas
proximidades da área de trabalho.
8.2.2 Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual
Protecção respiratória
Utilizar máscara de protecção (no caso de formação de nevoeiros – dissolução ou
aquecimento do produto).
Protecção das mãos
Utilizar luvas de PVC ou borracha impermeável ao produto.
Protecção dos olhos
Utilizar óculos ou viseira de protecção.
Protecção da pele
Avental ou fato de PVC impermeável e botas do mesmo material.
Medidas de Higiene
Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
Tomar sempre banho após o trabalho.
8.2.3 Controlo da exposição ambiental
Respeitar a regulamentação sobre efluentes aquosos (Decreto – Lei 236/98).
VLE (valores limites de emissão)
pH a 20º C 6,0 a 9,0
9.

PROPRIEDADE FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1

Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
Aspecto: Líquido
Cor: Incolor
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Odor: Inodoro
Limiar olfactivo: Dados não disponíveis
pH: >13
Ponto de ebulição:
Concentração: 25%
30%
50%
112 ºC
116 ºC
143 ºC
Ponto de congelação:
Concentração: 25%
30%
50%
-14 ºC
0 ºC
10 ºC
Ponto de inflamação: Não inflamável
Taxa de evaporação: Dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás): Não inflamável
Limite superior de explosividade: Não aplicável
Limite inferior de explosividade: Não aplicável
Pressão de vapor a 20ºC: < 13,3 hPa
Densidade de vapor: Dados não disponíveis
Densidade a 20ºC:
Concentração: 25%
30%
50%
1,28
1,33
1,52
Solubilidade: Em água, álcoois e glicerina. Não solúvel em solventes orgânicos
Coeficiente de partição n-octanol/água: Dados não disponíveis
Temperatura de auto-ignição: Dados não disponíveis
Temperatura de decomposição: Dados não disponíveis
Viscosidade a 20ºC (Centipoises): Concentração: 25%
30%
50%
7
12
80
Propriedades explosivas: Não é explosivo mas em contacto com certos metais liberta
hidrogénio que pode formar misturas explosivas com o ar.
Propriedades comburentes: Não é oxidante
9.2

Outras informações
O hidróxido de sódio dissocia-se completamente em água. A dissolução / dissociação em
água é uma reacção fortemente exotérmica.

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
10.1 Reactividade
A substância apresenta um potencial perigo exotérmico. Pode ser corrosiva para os metais.
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10.2 Estabilidade química
O produto é estável à temperatura ambiente, no entanto, quando em recipientes abertos
absorve dióxido de carbono atmosférico convertendo-se em carbonato de sódio.
10.3 Possibilidade de reacções perigosas
Reage violentamente e com explosão com muitos compostos orgânicos.
Reage com substâncias ácidas com forte desprendimento de calor.
10.4 Condições a evitar
Manter afastado da luz solar directa.
Evitar o contacto directo com a água dado que a reacção é fortemente exotérmica.
Para evitar a decomposição térmica, não sobreaqueça.
10.5 Materiais incompatíveis
Reage com alumínio, zinco, estanho, cobre, chumbo, bronze e latão com desprendimento de
hidrogénio.
10.6 Produtos de decomposição perigosos
Em caso de decomposição originada pelo fogo emite fumos tóxicos. Em contacto com
certos metais liberta hidrogénio que pode formar misturas explosivas com o ar.
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
Toxicidade aguda:
Oral: DL50 = 200 mg /kg (ratazana) para NaOH 50%
Apreciação:
O efeito tóxico / patológico está ligado às propriedades corrosivas do produto.
12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
12.1 Ecotoxicidade
O efeito da toxicidade é devido ao pH. O produto neutralizado não tem efeitos adversos nos
organismos aquáticos.
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12.2 Persistência e degradabilidade
Ioniza-se imediatamente em meio aquático seguido de neutralização natural.
12.3 Potencial de bioacumulação
Não aplicável (produto inorgânico).
12.4 Mobilidade no solo
Absorção/dessorção: Infiltra-se rapidamente no solo. Elevada solubilidade em água.
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
O hidróxido de sódio não cumpre os critérios de persistência, bioacumulação e toxicidade.
Logo não é considerado uma substância PBT ou mPmB.
13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
13.1 Métodos de tratamento de resíduos
Neutralizar com ácido inorgânico.
Evitar a dispersão do material derramado, a sua entrada na rede de esgotos ou cursos de
água. Deve-se limitar ou evitar a geração de resíduos sempre que possível. As embalagens
vazias contendo restos do produto são consideradas resíduos perigosos. Os resíduos
resultantes da utilização deste produto e as embalagens contaminadas deverão ser geridos de
acordo com a legislação em vigor, nomeadamente em instalações de eliminação/valorização
devidamente autorizadas para o efeito. A reciclagem deverá ser preferida relativamente à
incineração ou deposição em aterro.
14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Este produto é abrangido pelos regulamentos aplicáveis ao transporte de mercadorias
perigosas.
Nº ONU : 1824

Nº de Perigo : 80

Classificação ADR: Classe 8, Grupo de embalagem II, Etiqueta n.º 8
Designação para transporte: UN 1824 HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO, 8, II,
(E)
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INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação / legislação específica para a substância ou mistura em matéria de
saúde, segurança e ambiente
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de
substâncias químicas (REACH).
Directiva 67/548/CE relativa à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias
perigosas.
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de
substâncias e misturas (CLP).
NP 1796 relativa aos Valores Limite de Exposição (VLE) profissional a agentes químicos.
15.2 Avaliação de segurança química
Foi efectuada uma avaliação da segurança química da substância.
16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Ficha de Segurança conforme Regulamento (UE) n.º 453/2010.
Todas as informações constantes desta ficha estão baseadas nos conhecimentos actuais.
A Quimitécnica.com não aceita qualquer responsabilidade pelo uso que possa ser feito
destas informações.
Edição 03: Motivo da revisão - Inclusão de propriedades físicas e químicas para outras
concentrações
Edição 04: Motivo da revisão - Adaptação ao Regulamento (CE) n.º 1907/2006
Edição 05: Motivo da revisão - Adaptação ao Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Edição 06: Motivo da revisão - Revisão Geral da Ficha de Segurança e Inclusão dos
Cenários de Exposição
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1.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1

Identificador do produto
Nome do Produto: Hipoclorito de Sódio (Cloro activo: 12 – 15%)
Nome Químico: Hipoclorito de Sódio
Número CAS: 7681-52-9
Número CE: 231-668-3
Número de Índice: 017-011-00-1
Número de registo REACH: 01-2119488154-34-XXXX
Tipo de produto: Substância inorgânica mono-constituinte

1.2

Utilizações identificadas relevantes do produto
Utilizações relevantes identificadas (ver os correspondentes Cenários de Exposição (ES) em
anexo):
• Produção e formulação, ES1 (Anexo 1)
• Utilização industrial do hipoclorito de sódio, ES2 (Anexo 2)
• Limpeza industrial e profissional, ES3 (Anexo 3)
• Utilização pelo consumidor, ES4 (Anexo 4)
Utilizações desaconselhadas: Não existem utilizações desaconselhadas.
Principais aplicações: Tratamento de águas, agente desinfectante e germicida, indústria da
celulose e têxtil.

1.3

Identificação da Empresa
Fornecedor: Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química, S.A.
Endereço: Rua 35, n.º 27 A - Parque Empresarial do Barreiro
Caixa Postal 5106 2831-904 Barreiro
Telefone: 21 206 9100
Fax:
21 206 9196
E.mail: quimitecnica.com@quimitecnica.pt

1.4

Número de telefone de emergência
Quimitécnica.com: 21 206 91 00 (9h00 às 18h00)
Telefone do Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143
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2.1.1 Classificação da susbtância segundo Regulamento CE 1272/2008 (CLP)
Classe e categoria de perigo
Corrosão cutânea, categoria 1B (Skin Corr.
1B)
Perigoso para o ambiente aquático,
categoria 1 (Aquatic Acute 1)

Frases H
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões
oculares graves.
H400 - Muito tóxico para os organismos
aquáticos.

Limites de concentração específicos e factores-M
EUH031 - Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. (C ≥ 5%)
Factor-M = 10
2.1.2 Classificação da substância segundo Directiva 67/548/CE
Classificação
C - Corrosivo
N - Perigoso para o ambiente

2.2

Frases R
R34 - Provoca queimaduras.
R50 - Muito tóxico para os organismos aquáticos.
R31 - Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

Elementos do rótulo segundo Regulamento CE 1272/2008 (CLP)
Palavra sinal: Perigo
Símbolos de perigo:
Advertências de perigo:
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Advertência de perigo suplementar:
EUH031 - Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. (C ≥ 5%)
Recomendações de prudência:
P260 - Não respirar os gases / névoas / vapores / aerossóis.
P273 - Evitar a libertação para o ambiente.
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P280 - Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção
facial.
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):
despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com
água/tomar um duche.
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou
um médico.
P403 - Armazenar em local bem ventilado.
Nota: No rótulo colocado nas embalagens do produto apenas figuram as recomendações
de prudência em itálico.
2.3

Outros perigos
Risco de rebentamento de recipientes em caso de aquecimento elevado.
Risco de libertação de cloro por reacção acidental com um ácido.
O hipoclorito de sódio não cumpre os critérios de classificação como substância persistente,
bioacumulável e tóxica (PBT) nem muito persistente e muito bioacumulável (mPmB).

3.

COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1

Substâncias

Nome e fórmula
química da
substância
Hipoclorito de
sódio (NaOCl)
Hidróxido de sódio
(NaOH)

4.

Número de
Índice

Número
CAS

Número
CE

Número de registo
REACH

Concentração
(%)

017-011-00-1

7681-52-9

231-668-3

01-2119488154-34-XXXX

12 a 15% (p/p)
Cl activo

011-002-00-6

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27-XXXX

< 1%

PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
4.1.1 Inalação
Remover o sinistrado para uma zona arejada. Administrar oxigénio se a respiração se
efectuar com dificuldade ou respiração artificial, se necessário. Em caso de sintomas
persistentes consultar o médico.
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4.1.2 Contacto com a pele
Retirar vestuário contaminado debaixo de um chuveiro de emergência. Lavar imediata e
abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos. Não utilizar neutralizantes.
Secar com toalha sem esfregar. Evitar o resfriamento do sinistrado, cobrindo-o com roupa
macia. Consultar um médico.
4.l.3 Contacto com os olhos
Com as pálpebras abertas, lavar imediata e abundantemente com água durante pelo menos
15 minutos. Consultar imediatamente um médico.
4.1.4 Ingestão
Providenciar urgentemente o seu transporte para o hospital.
Lavar a boca com água abundante.
Não provocar o vómito.
Se o sinistrado estiver perfeitamente consciente dar de beber grande quantidade de água ou
leite, sempre em quantidade para não provocar o vómito.
4.2

Sintomas e efeitos mais importantes (agudos e retardados)

4.2.1 Inalação
A inalação de mist provoca irritação do tracto respiratório. A inalação do cloro desprendido
pela reacção acidental com um ácido ou por influência de altas temperaturas, provoca
irritação das vias respiratórias, tosse e dificuldade respiratória. Em altas concentrações pode
provocar edema pulmonar.
4.2.2 Contacto com a pele
O contacto com a pele provoca irritação dolorosa, vermelhidão e erosão da pele. Risco de
queimaduras profundas.
4.2.3 Contacto com os olhos
O contacto com os olhos causa irritação intensa, lacrimejo, vermelhidão e pode causar edema
ocular. Risco de lesões graves e permanentes do olho.
4.2.4 Ingestão
No caso de ingestão, provoca queimaduras das vias digestivas, risco de perfuração digestiva,
náuseas, vómitos, cólicas abdominais e diarreia. Risco de libertação de cloro no estômago e
de edema na garganta com sufocação.
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MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios adequados de extinção
O produto é incombustível. Utilizar qualquer meio de extinção adequado às matérias em
combustão.
5.2

Meios contra - indicados
Não há restrições.

5.3 Perigos especiais decorrentes do produto
Em caso de decomposição originada pelo fogo emite vapores tóxicos (cloro). Favorece a
combustão de matérias combustíveis. Em contacto com certos metais liberta hidrogénio que
pode formar misturas explosivas com o ar.
Rebentamento de recipientes estanques em caso de aquecimento.
5.4 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
O pessoal de combate ao incêndio deve utilizar equipamento autónomo de respiração de
pressão positiva e vestuário de protecção de combate a incêndios (óculos, luvas de borracha,
fato ou avental impermeáveis).
5.5

Outras informações
Manter as pessoas estranhas afastadas do local. Arrefecer as embalagens expostas ao fogo
utilizando água pulverizada e caso seja possível, remover os recipientes da área do incêndio.
Dispersar / absorver os vapores utilizando água pulverizada. O pessoal que combate o
incêndio deve manter-se sempre com o vento pelas costas e afastado das zonas baixas.

6.

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1 Precauções individuais, equipamentos de protecção e procedimentos de emergência
Utilizar o equipamento de protecção adequado. (Ver 8)
6.2

Precauções a nível ambiental
Evitar que o produto entre na rede de esgotos ou cursos de água.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
No caso de pequenos derrames, lavar com grande quantidade de água.

Parque Empresarial do Barreiro, Rua 35, n.º 27, Caixa Postal 5106 – 2831-904 BARREIRO
Telefone: 212 069 100 – FAX: 212 069 196

FICHA DE SEGURANÇA
HIPOCLORITO DE SÓDIO

FS PQI 32
Pag. 6/11
Ed. 06
Data: 27/06/2012

No caso de grandes derrames, limitar o derrame utilizando terra ou areia e recolher o produto
para contentor apropriado, ou absorver o produto derramado com terra ou areia e recolher os
resíduos em recipientes adequados. Lavar a parte residual com grande quantidade de água.
Se a quantidade derramada for elevada e em local fechado, mantê-lo arejado, pois o
ambiente pode ficar concentrado em cloro gasoso.
Se o derrame ocorrer na via pública, sinalizar o local e participar às Autoridades e
Bombeiros.
7.

MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro
Medidas Técnicas
O pessoal deve estar convenientemente instruído sobre os riscos do produto, utilização do
equipamento de protecção individual e das medidas a tomar em caso de emergência.
Manusear apenas em locais adequadamente ventilados.
Recomendações de segurança
Evitar fontes de calor e o contacto com substâncias incompatíveis.
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Condições de armazenagem
Manter o produto nas embalagens fechadas em locais bem ventilados, ao abrigo da luz solar
directa e afastados de fontes de calor e de substâncias incompatíveis.
A zona envolvente à armazenagem deve dispor de bacia de retenção.
Devem ser evitados os recipientes transparentes e translúcidos.
Os locais de descarga, armazenagem ou utilização devem estar equipados com:
• Chuveiro e lava olhos de emergência;
• Sinalização de segurança;
Incompatibilidades
Evitar o contacto com ácidos, produtos orgânicos, compostos azotados, matérias
combustíveis, agentes redutores e metais, tais como cobre, níquel, cobalto, ferro e suas ligas.
Materiais recomendados
PVC, Polipropileno, PTFE, Polietileno, Poliéster, Aço Ebonitado, Vidro, Grês ou Titânio.
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8.1.1 Valores-limite de exposição profissional
Não estão estabelecidos limites de exposição para o hipoclorito de sódio.
8.2

Controlo da exposição

8.2.1 Controlos técnicos adequados
Equipamento de emergência colectivo
Lava-olhos e chuveiro de emergência localizados nas proximidades da área de trabalho.
8.2.2 Medidas de protecção individual
Protecção respiratória
Utilizar máscara facial com cartucho combinado tipo B-P2 em caso de formação de
nevoeiros ou de libertação de cloro.
Protecção das mãos
Utilizar luvas de PVC ou borracha impermeável ao produto.
Protecção dos olhos
Utilizar óculos ou viseira de protecção.
Protecção da pele
Avental ou fato de PVC impermeável e botas do mesmo material.
Medidas de Higiene
Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
Tomar sempre banho após o trabalho.
8.2.3 Controlo da exposição ambiental
Protecção Ambiental
Respeitar a regulamentação sobre efluentes aquosos (Decreto – Lei 236/98).
VLE (valores limites de emissão)
pH a 20º C: 6,0 a 9,0
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Cloro residual total: 1 mg/l Cl2
Cloro residual livre: 0,5 mg/l Cl2
9.

PROPRIEDADE FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1

Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
Aspecto: Líquido
Cor: Levemente amarelo
Odor: Acre a lixívia
Limiar olfactivo: Dados não disponíveis
pH: 13 (12% a 14%)
Ponto de fusão / ponto de congelação: -29 ºC (a 1013 hPa)
Ponto de ebulição: Dados não disponíveis
Ponto de inflamação: Não aplicável
Taxa de evaporação: Dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável
Limite superior de explosividade: Não aplicável
Limite inferior de explosividade: Não aplicável
Pressão de vapor: Dados não disponíveis
Densidade (a 20 ºC): 1,2
Solubilidade: Em Água (em qualquer proporção), Etanol ou Acetona
Coeficiente de partição n-octanol/água: -3,42 (a 20 ºC)
Temperatura de auto-ignição: Dados não disponíveis
Temperatura de decomposição: Dados não disponíveis
Viscosidade (a 20 ºC): 6,4 mPa.s
Propriedades explosivas: Não aplicável
Propriedades comburentes: Não aplicável

9.2

Outras informações
Concentração em cloro activo: > 13%(m/m)
Alcalinidade livre: > 8 g/l de NaOH

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
10.1 Estabilidade química
O produto é estável quando armazenado à temperatura ambiente e em recipientes fechados e
ao abrigo da luz solar directa.
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10.2 Possibilidade de reacções perigosas
Reage violentamente e com explosão com muitos compostos orgânicos.
Reage com substâncias ácidas com libertação de gases tóxicos (cloro).
Reage com compostos azotados, com libertação de gases tóxicos e explosivos (cloraminas).
10.3 Materiais incompatíveis
Ácidos, produtos orgânicos, matérias combustíveis, compostos azotados, agentes redutores e
metais, tais como cobre, níquel, cobalto, ferro e suas ligas.
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
Toxicidade aguda:
Oral: DL50 (ratazana) > 2000 mg /kg (solução a 12% Cl activo)
Inalação: CL50 (ratazana) > 10500 mg/m3 / 1 hora
Toxicidade crónica:
Em ensaios de exposição prolongada, via oral, ratazana, não foi observado efeito
cancerígeno.
Em ensaios in vitro, não foram observados efeitos mutagénicos.
12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
12.1 Ecotoxicidade
CL50 (peixes: espécies diversas) / 96 horas: 0,06 mg/litro (expresso em Cl2)
EC50 ( crustáceos: espécies diversas) / 48 horas: 5 µg/litro (expresso em Cl2)
EC50 ( algas: espécies diversas) / 20 horas: 0,2 mg/litro (expresso em Cl2)
Produto muito tóxico para os organismos aquáticos.
12.2 Persistência e degradabilidade
Degrada-se facilmente em meio aquático, oxidando os materiais inorgânicos e orgânicos em
solução.
12.3 Potencial de bioacumulação
Não aplicável (produto inorgânico).
12.4 Mobilidade no solo
Absorção/dessorção: Infiltra-se rapidamente no solo. Elevada solubilidade em água.
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13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Processos de eliminação:
Tratar os resíduos de acordo com a regulamentação local e nacional em instalações
devidamente licenciadas para o efeito.
Reduzir com sulfito de sódio.
14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Este produto é abrangido pelos regulamentos aplicáveis ao transporte de mercadorias
perigosas.
Nº ONU : 1791

Nº de Perigo : 80

Classificação ADR: Classe 8, Grupo de embalagem III, Etiqueta n.º 8
Designação para transporte: UN 1791 HIPOCLORITO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO, 8,
III, (E)
“Matéria perigosa para o ambiente”
15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
Regulamento CE 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de
substâncias químicas (REACH).
Directiva 67/548/CE relativa à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias
perigosas.
Regulamento CE 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias
e misturas (CLP).
Decreto-Lei 254/2007 que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que
envolvam substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para o homem e o
ambiente.
NP 1796 relativa aos Valores Limite de Exposição (VLE) profissional a agentes químicos.

Parque Empresarial do Barreiro, Rua 35, n.º 27, Caixa Postal 5106 – 2831-904 BARREIRO
Telefone: 212 069 100 – FAX: 212 069 196

FICHA DE SEGURANÇA
HIPOCLORITO DE SÓDIO

FS PQI 32
Pag. 11/11
Ed. 06
Data: 27/06/2012

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Ficha de Segurança conforme Regulamento (UE) 453/2010.
Todas as informações constantes desta ficha estão baseadas nos conhecimentos actuais.
A Quimitécnica.com não aceita qualquer responsabilidade pelo uso que possa ser feito
destas informações.
Edição 02: Motivo da actualização - Revisão geral
Edição 03: Motivo da actualização - Ponto 10 – Introdução de dados relativos à
incompatibilidade com os produtos azotados
Edição 04: Motivo da actualização - Adaptação à Directiva 2004/73/CE e ao Regulamento
CE 1907/2006
Edição 05: Motivo da actualização - Adaptação ao Regulamento CE 1272/2008
Edição 06: Motivo de actualização - Introdução dos cenários de exposição
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1.

IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE / EMPRESA

1.1

Identificador do produto
Nome do Produto: Ácido Sulfúrico 98%
Nome Químico: Ácido Sulfúrico
Número CAS: 7664-93-9
Número CE: 231-639-5
Número de Índice: 016-020-00-8
Número de registo REACH: 01-2119458838-20-XXXX
Tipo de produto: Substância inorgânica mono-constituinte

1.2

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura
Utilizações relevantes identificadas (ver os correspondentes Cenários de Exposição em
anexo).
Principais aplicações: Largamente utilizado em processos industriais, como por exemplo no
fabrico de adubos, indústria do papel e celuloses, fabrico de electrólito para baterias,
tratamento de metais, tratamento de águas, entre outros.

1.3

Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
Fornecedor: Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química, S.A.
Endereço: Rua 35, nº 27 A - Parque Empresarial do Barreiro
Caixa Postal 5106
2831-904 Barreiro
Telefone: 21 206 9100
Fax:
21 206 9196
E-mail: quimitecnica.com@quimitecnica.pt

1.4

Número de telefone de emergência
Quimitécnica.com: 21 206 91 00 (9h00 às 18h00)
Telefone do Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143

2.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1

Classificação da substância ou mistura

INEM: 112

2.1.1 Classificação segundo Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)
Classe e categoria de perigo
Frases H
Corrosão cutânea, categoria 1A (Skin. H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões
Corr. 1A)
oculares graves.
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2.1.2 Classificação segundo Directiva 67/548/CE
Classificação de perigo
C – Corrosivo
2.2

Frases R
R35 – Provoca queimaduras graves.

Elementos do rótulo
Palavra sinal: Perigo
Pictogramas de perigo:
Advertências de perigo:
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Recomendações de prudência:
P260 - Não respirar as névoas / aerossóis.
P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção
facial.
P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o
vómito.
P303+P361+P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):
despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com
água/tomar um duche.
P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e
mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou
um médico.
P321 – Tratamento específico (ver … no presente rótulo).
P363 - Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
Nota: No rótulo colocado nas embalagens do produto apenas figuram as recomendações de prudência em
itálico.
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Outros perigos
O ácido sulfúrico não é uma substância persistente, bioacumulável e tóxica (PBT) nem
muito persistente e muito bioacumulável (mPmB).
Em contacto com materiais orgânicos pode provocar a sua ignição (oxidante). Por
aquecimento, liberta gases tóxicos.

3.

COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1

Substâncias

Nome da
substância
(fórmula química)

Número de
Índice

Número
CAS

Número
CE

Número de registo
REACH

Concentração
(%)

Ácido Sulfúrico
(H2SO4)

016-020-00-8

7664-93-9

231-639-5

01-2119458838-20-XXXX

≥ 98 (p/p)

4.

PRIMEIROS SOCORROS

4.1

Descrição das medidas de primeiros socorros

4.l.1 Inalação
Transportar o sinistrado para local arejado, deixar repousar em posição inclinada. Aplicar
oxigénio no caso de dificuldade respiratória e aplicar respiração artificial no caso de
paragem respiratória.
Consultar imediatamente um médico.
4.1.2 Contacto com a pele
Retirar imediatamente o vestuário contaminado, lavar imediata e abundantemente com água.
Consultar um médico.
4.1.3 Contacto com os olhos
Com as pálpebras abertas, lavar imediata e abundantemente com água (mínimo 10 minutos).
Consultar imediatamente um médico.
4.1.4 Ingestão
Lavar a boca, beber grande quantidade de água, não provocar o vómito nem tentar
neutralizar.
Consultar imediatamente um médico.
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Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

4.2.1 Inalação
A inalação dum mist (partículas de ácido em suspensão no ar) provoca dores de garganta,
tosse, dificuldades respiratórias e pode provocar cancro da laringe.
4.2.2 Contacto com a pele
Provoca queimaduras graves e dolorosas em contacto com a pele.
4.2.3 Contacto com os olhos
Provoca queimaduras graves e dolorosas em contacto com os olhos.
4.2.4 Ingestão
A ingestão provoca severas dores, vómitos e estado de choque (perigo de perfuração).
5.

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção
O ácido sulfúrico é incombustível. Utilizar os meios adequados às matérias em combustão e
arrefecer as embalagens de ácido com água pulverizada.
Meios contra - indicados
Desconhecidos. Evitar o contacto directo da água com o ácido.
5.2

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Em caso de incêndio, por aquecimento (acima de 340ºC) pode libertar SO3/SO2 (gases
tóxicos). Em contacto com matérias orgânicas pode provocar a sua ignição.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
O pessoal de combate ao incêndio deve utilizar equipamento autónomo de respiração de
pressão positiva e vestuário de protecção de combate a incêndios (capacete, casaco, calças,
luvas e botas). Em caso de risco de aquecimento/decomposição do ácido, utilizar máscara de
protecção contra gases sulfurosos.
Evitar o contacto com este material durante as operações de combate a incêndio.
5.4 Outras informações
Manter as pessoas estranhas afastadas do local.
O pessoal de intervenção deve manter-se sempre com o vento pelas costas e afastado das
zonas baixas.
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Arrefecer as embalagens expostas ao fogo utilizando água pulverizada e caso seja possível,
remover os recipientes da área do incêndio.
Dispersar / absorver os mists utilizando água pulverizada.
Evitar que a água de extinção entre nos esgotos ou nas águas de superfície.
6.

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência
Manter todas as pessoas sem protecção afastadas do local, sempre com o vento pelas costas.
Utilizar o equipamento de protecção adequado (ver 8).
6.2. Precauções a nível ambiental
Controlar o derrame de forma a evitar a sua entrada nos esgotos ou nas águas de superfície.
Evitar a contaminação da água do subsolo.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Diluir com muita água e neutralizar com cal ou carbonato de sódio. Lavar a parte residual
com grande quantidade de água.
Nunca utilizar serradura ou outros materiais combustíveis para absorver o ácido derramado
(perigo de combustão).
6.4.

Remissão para outras secções
Ver secção 8.2.2 onde se indicam os equipamentos de protecção individual.
Ver secção 13.1 onde se indicam os métodos de tratamento de resíduos.

7.

MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro
Medidas Técnicas
Exaustão/Ventilação do local de trabalho nos casos em que ocorre formação de mist ou em
que se processa o aquecimento do ácido.
Recomendações de segurança
As usuais para manuseamento de produtos químicos. Em caso de diluição, adicionar o ácido
sobre a água (nunca o contrário) lentamente e com agitação constante. Evitar o contacto com
substâncias incompatíveis.
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7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Medidas Técnicas
O local de armazenagem deve estar revestido a material resistente ao ácido e, no caso de
tanques de armazenagem, deve ser limitado por um murete para retenção de qualquer
derrame.
Condições de armazenagem
Embalagens fechadas. Locais secos, ventilados e temperatura ambiente.
Incompatibilidades
Evitar contacto com bases, poeiras metálicas, sulfuretos, sulfitos, cloratos, cloritos,
hipocloritos e materiais orgânicos.
Nunca adicionar água sobre o ácido.
Materiais recomendados
Aço macio (conc. > 94% - temperatura < 50º C)
Polietileno (conc. < 98% - temperatura < 50º C)
8.

CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo
Valor Limite de Exposição (8 horas / dia – média ponderada): 1 mg/m3
Valor Limite de Exposição (curto prazo – 15 minutos): 3mg/m3
Segundo NP 1796 de 2004.
Nota: Ácido Sulfúrico contido em mists concentrados é suspeito ser cancerígeno para o homem.

8.2

Controlo da exposição

8.2.1 Controlos técnicos adequados
Exaustão/ventilação do local de trabalho nos casos em que ocorre formação de mist ou em
que se processa o aquecimento do ácido.
Equipamento de emergência colectivo: lava-olhos e chuveiros de emergência localizados
nas proximidades da área de trabalho.
8.2.2 Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual
Protecção respiratória
Necessário quando da formação de vapores/mist. Usar máscara protectora de gases.
Respeitar sempre os limites referidos na secção 8.1. Tomar todas as medidas para reduzir a
exposição dos trabalhadores à presença de todos os mists de ácido nos locais de trabalho.
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Protecção das mãos
Utilizar luvas de borracha ou PVC.
Protecção dos olhos
Utilizar equipamento de protecção para os olhos e face.
Protecção da pele
Utilizar vestuário resistente aos ácidos.
Medidas de Higiene
Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
Tomar sempre banho após o trabalho.
8.2.3 Controlo da exposição ambiental
Respeitar a regulamentação sobre efluentes aquosos (Decreto – Lei 236/98).
VLE (valores limites de emissão)
pH a 20ºC: 6,0 a 9,0
Sulfatos:
2000 mg/l SO4
9.

PROPRIEDADE FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
Aspecto: Líquido viscoso de aspecto oleoso
Cor: Incolor e límpido ou amarelado e ligeiramente turvo
Odor: Não tem
Limiar Olfactivo: Dados não disponíveis
pH (a 20 ºC): < 1
Ponto de fusão / ponto de congelação: +3 ºC (H2SO4 a 98 %)
Ponto de ebulição: 310 ºC (H2SO4 a 98%)
Ponto de inflamação: Não inflamável
Taxa de evaporação: Dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido/gás): Não inflamável
Limite superior de explosividade: Não aplicável
Limite inferior de explosividade: Não aplicável
Pressão de vapor (a 20 ºC): 0,1 Pa (H2SO4 a 98%)
Densidade de vapor: Dados não disponíveis
Densidade (a 20 ºC): 1,8361 g/cm3 (H2SO4 a 98%)
Solubilidade (a 20 ºC): Totalmente solúvel em água com grande libertação de calor
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Coeficiente de partição n-octanol/água: Não aplicável
Temperatura de auto-ignição: Não inflamável
Temperatura de decomposição: > 340ºC (H2SO4 a 78%)
Viscosidade: 22 mPa.s a 20ºC (H2SO4 a 96%)
Propriedades explosivas: Não é explosivo
Propriedades comburentes: Não é comburente
Outras: Higroscópico
10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
10.1 Reactividade
O ácido sulfúrico é um ácido inorgânico forte que se dissocia facilmente em água
produzindo iões hidrogénio e sulfato.
10.2 Estabilidade química
Estável nas condições de armazenagem recomendadas (ver 7).
10.3 Possibilidade de reacções perigosas
O ácido sulfúrico pode reagir:
− com bases, produtos aminados e com água (libertação de calor).
− com agentes redutores e combustíveis (propriedades oxidantes). Pode provocar a ignição
de materiais orgânicos, carboniza o açúcar, a madeira, etc. e destrói rapidamente os
tecidos orgânicos.
− para concentrações inferiores a 70%, atacando a maioria dos metais tais como, ferro,
zinco, etc., libertando hidrogénio com risco de explosão por mistura com o ar.
10.4 Condições a evitar
Evitar o aquecimento e o contacto directo da água com o produto.
10.5 Materiais incompatíveis
Ver incompatibilidades (secção 7).
10.6 Produtos de decomposição perigosos
Decompõe-se a partir dos 340ºC libertando gases tóxicos (SO3/SO2).
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11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
Toxicidade aguda:
Oral:
DL50= 2140 mg/kg (ratazana) - solução a 25%
Inalação:
CL50 4h= 0,375 mg/l (ratazana)
Efeitos específicos:
Cancerígenos:
Classificação IARC: grupo I (mist ácido concentrado contendo ácido
sulfúrico). Esta classificação aplica-se somente aos mists
concentrados contendo ácido sulfúrico e não ao ácido sulfúrico e suas
soluções.
Mutagénicos:
Mutações pontuais (S.typhimurium)(E.coli) (com ou sem activação
metabólica): Negativo
Aberrações cromossómicas: (CHO) (com ou sem activação
metabólica): Positivo, devido ao pH
Toxicidade para o
desenvolvimento:

12.

Por inalação (rato) (coelho): não foram observados efeitos de
embriotoxicidade.

INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Ecotoxicidade
CL50 (peixe: Lepomis macrochirus)/96h = 16mg/l
CE50 (Daphnia: Daphnia magna)/24h = 29 mg/l
O efeito da toxidade é devido ao pH. O produto neutralizado não tem efeitos adversos nos
organismos aquáticos testados.
12.2 Persistência e degradabilidade
O ácido sulfúrico é um ácido inorgânico forte que se dissocia facilmente em água
produzindo iões hidrogénio e sulfato.
Como se trata de um produto inorgânico, não são aplicáveis os critérios de
biodegradabilidade.
12.3 Potencial de bioacumulação
Não aplicável (produto inorgânico ionizável).
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12.4 Mobilidade no solo
Absorção/dessorção: infiltra-se rapidamente no solo
No meio aquático converte-se em sulfatos.
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
Não cumpre os critérios de classificação como PBT e mPmB.
13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
13.1 Métodos de tratamento de resíduos
Evitar a dispersão do material derramado, a sua entrada na rede de esgotos ou cursos de
água. Deve-se limitar ou evitar a geração de resíduos sempre que possível. As embalagens
vazias contendo restos do produto são consideradas resíduos perigosos. Os resíduos
resultantes da utilização deste produto e as embalagens contaminadas deverão ser geridos de
acordo com a legislação em vigor, nomeadamente em instalações de eliminação/valorização
devidamente autorizadas para o efeito. A reciclagem deverá ser preferida relativamente à
incineração ou deposição em aterro.
14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Este produto é abrangido pelos regulamentos aplicáveis ao transporte de mercadorias
perigosas.
Nº ONU: 1830 (% H2SO4 > 51 )

Nº de Perigo: 80

Classificação ADR: Classe 8, Grupo de embalagem II, Etiqueta n.º 8
Designação para transporte: UN 1830 ÁCIDO SULFÚRICO 98%, 8, II, (E)
Outras classificações:
RID
classe 8, Grupo de embalagem II, Etiqueta n.º 8
IMDG
classe 8, Grupo de embalagem II, Etiqueta CORROSIVO , EmS: 8-03
IATA
classe 8, Grupo de embalagem II, Etiqueta CORROSIVE
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15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
15.1 Regulamentação / legislação específica para a substância ou mistura em matéria de
saúde, segurança e ambiente
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de
substâncias químicas (REACH).
Directiva 67/548/CE relativa à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias
perigosas.
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de
substâncias e misturas (CLP).
NP 1796 relativa aos Valores Limite de Exposição (VLE) profissional a agentes químicos.
16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Ficha de Segurança conforme Regulamento (UE) n.º 453/2010.
Todas as informações constantes desta ficha estão baseadas nos conhecimentos actuais.
A Quimitécnica.com não aceita qualquer responsabilidade pelo uso que possa ser feito
destas informações.
Edição 04: Motivo da actualização - Adaptação ao Regulamento (CE) n.º 1907/2006
Edição 05: Motivo da actualização - Adaptação ao Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Edição 06: Motivo da actualização - Revisão Geral da Ficha de Segurança e inclusão dos
Cenários de Exposição
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1 – Identificação do Produto
Nome..............

K – T – 6720

Fornecedor.....
Sede...............
Telefone........
Fax................
E-mail...........
Url….............

F. Duarte, Lda
Rua da Igreja, 248 – 4475-641 (Avioso) Santa Maria
+351229812917
+351229812793
fduarte@fduarte.com
www.fduarte.com

2 – Composição / Informação sobre os componentes
Descrição Química
ácido fosfórico < 10%
Outros

Nº CAS

Nº EINECSS

... ... ... ...
... ... ... ...

... ... ... ...
... ... ... ...

3 – Identificação dos Perigos
O produto é irritante para os olhos e pele

4 - Medidas de Primeiros Socorros
Instruções gerais:

Em caso de contacto com os olhos grave, consultar medico.
Contacto com os olhos:

Enxaguar de imediato com água corrente em abundância.
Mantenha as pálpebras separadas.
Contactar um médico se a irritação se mantiver.
Contacto com a pele:

Tirar a roupa contaminada, lavar imediatamente com água em abundância e sabão.
Ingestão:

Enxaguar a boca com água.
Dar imediatamente 1 ou 2 copos de água se a vitima estiver totalmente consciente.
Chamar um médico
Inalação:

Remova a vitima para o ar livre e chamar um médico
Informação para o médico assistente:

Não existe informação especifica disponível.
Tratar os sintomas
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5 - Medidas para a extinção de incêndios
Meios Recomendados de Extinção:

Todo o tipo de meios pode ser usado
Meios não Recomendados:

Nenhum

Perigos da exposição à substâncias ou produtos da combustão:
O produto não é combustível. Formação de monóxido de carbono e dióxido carbono durante a decomposição
térmica do produto. Os gases de combustão são irritantes para as vias respiratórias.
Protecção especial para combate a incêndios:
Em caso de fogo usar máscara e roupa de protecção aprovada OSHA / MSHA.
Recolher água contaminada se possível e eliminar conforme legislação.

6 - Medidas a tomar em caso de libertação involuntária
Utilizar roupa de protecção (ver ponto 8).
Cobrir salpicos com material inerte
Recolher produto para contentores marcados e resistentes
Usar material inerte para absorção e eliminar de acordo com o descrito no ponto 13
Remover pequenas salpicaduras com água abundante
Usar equipamento resistente a ambientes alcalinos

7 - Armazenamento e manuseamento
Manuseamento:
Manusear produto apenas em áreas bem ventiladas
Providenciar banho no local de trabalho
Evitar inalação de vapores
Seguir instruções de uso
Armazenagem:
Armazenar as embalagens fechadas num local fresco, escuro e bem ventilado em chão impermeável.
Instalar contentores de segurança

8 – Controle da exposição / protecção individual
Medidas gerais de Protecção e Higiene:
Não existem medidas adicionais, para além das descritas no ponto 7.
Componentes com Limites de Exposição:
O produto não contém quaisquer componentes com limites de exposição.
Medidas de Higiene individual e Equipamento de protecção:
Seguir as regras gerais de higiene industrial. Não comer, beber ou fumar no local de trabalho.
Evitar o contacto directo com o produto. Trocar a roupa contaminada e lavar cuidadosamente antes de
reutilizar.
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Equipamento de Protecção:
Vias Respiratórias: Não é necessário
Olhos: Usar óculos de protecção
Mãos: Usar luvas de plástico ou borracha
Pele: Usar roupa de protecção

FICHA DE SEGURANÇA

9 – Propriedades físicas e químicas
Aparência ⇐
Cor ⇐
Odor ⇐
Densidade⇐
Viscosidade ⇐
solubilidade⇐
pH⇐

Liquido
Amarelo
Fraco
1.09-1.130g/cm3 (20ºC)
Não disponível
Soluvel em qualquer diluição com água
2.5 – 3.5 (20ºC)

10 – Estabilidade e reactividade
Condições a evitar:

produto estável á temperatura ambiente.
Matérias a evitar:

Evitar o contacto com oxidantes fortes
Produtos de decomposição perigosa:

Nenhum, se usado como indicado

11 – Informações Toxicológica
Informação do teste em mamíferos:

Produto irritante para olhos e pele.
Seguir normas gerais de higiene Industrial.

12 – Informações ecológicas
Não existe informação ecotoxicologica disponível.
Não libertar o produto para o meio ambiente.
Neutralizar e decantar água residual poluída antes de verter para o esgoto.

13 – Questões relativas à eliminação
Queimar produto num incinerador químico equipado com scrubber e pós-queimador.
Utilizar embalagens para nova utilização ou reciclagem.
Agente de limpeza: Água

14 – Informações relativas ao transporte

F. Duarte, Lda
O produto não está abrangido pelos regulamentos de transporte
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15 – Informação sobre regulamentação
Símbolos: Xi ( Irritante )
Frases R: 36/38 Irritante para olhos e pele
Frases S: 26Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água e consultar médico.
28 Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente e abundantemente

16 – Outras informações
Formação Recomendada:
O utilizador deverá ser formado no manuseamento de químicos e deve estar consciente dos riscos e reacções do
produto.
Ler o rótulo antes de abrir a embalagem.




Pessoa de Contacto: António Gonçalves
Telefone: 229812917

F.

Duarte,

Lda

TRATAMENTO DE ÁGUAS
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1 – Identificação do Produto / Fornecedor
Nome..............
Fornecedor.....
Sede...............
Telefone........
Fax................
E-mail...........
Url….............

EQB 91
F. Duarte, Lda
Rua da Igreja, 248 – 4475-641 (Avioso) Santa Maria
+351229812917
+351229812793
f.d.duarte@mail.telepac.pt
www.fduarte.com

2 – Composição / Informação sobre os componentes
Identificação da substância/Informação:
Formulação aquosa de acção biocida de largo espectro
2.1 Componentes relevantes:
(a) 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina (0.7 - 3%)
(b) 2-metil-4-isotiazolina-3-ona (0.7 – 3%)
2.2 Caracterização dos componentes listados em 2.1:
Nº CAS
Nº ELINCS/EINECS
Nº CE
Avisos
(a) 26172-55-4
T, C, N
(b) 2682-20-4
T,C

Frases R
R23/24/25,R34,R43,R50
R25, R34, R43

2.3 Categorização dos componentes listados em 2.1:
Categoria CE
Carc
Muta
RF
RE
Guia
CE

3 – Identificação dos Perigos
Designação de Risco:
Principais Perigos:
Poderá provocar irritação nos olhos
Possibilidade de sensibilização por contacto com a pele.
Sistema de Classificação:
De acordo com as directivas definidas pela EU e legislação nacional aplicável.

4 - Medidas de Primeiros Socorros
Recomendações genéricas:
Contacto com os olhos:
Lavar abundantemente com água (10 minutos min.), levantando as pálpebras.
Contactar um oftalmologista.
Contacto com a pele:
Lavar com água abundante e sabão (10 minutos min.).
Eliminar a roupa contaminada.
Requerer assistência médica imediata.
Ingestão:
Lavar a boca com água abundante.
Não induzir ao vómito sem recomendação médica.
Requerer assistência médica imediata.
Inalação:
Remover a vitima para o ar livre, descansar e manter quente.
Caso seja necessário ministrar oxigénio.
Procurar acompanhamento médico.

Elaborado Por:
Paulo Oliveira

Aprovado Por:
Eng. Rocha Duarte
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5 - Medidas para a extinção de incêndios
Meios Recomendados de Extinção:
água, espuma e dióxido de carbono.
Equipamento Especial de Protecção:
Utilizar equipamento de respiração autónomo.
Outras Informações:
O calor ou fogo poderão provocar libertação de gás tóxico; ácido clorídrico, cloro e óxidos de carbono,
enxofre e azoto.

6 - Medidas a tomar em caso de libertação involuntária
Precauções Individuais:
Usar roupa de protecção, luvas, e óculos de protecção.
Precauções Ambientais:
Evitar o derrame e contaminação de cursos de água e esgotos.
Métodos de Limpeza:
Recolher produto para recipientes devidamente identificados e fechados.
Usar material inerte para absorção (areia, terra, serrim, etc.).

7 - Armazenamento e Manuseamento
Manuseamento:
Evitar o contacto com a pele e olhos.
Armazenagem:
Armazenar em local fresco e seco, e ventilado.
Manter os recipientes fechados.
24 meses (Estabilidade de armazenamento)

8 – Controle da exposição / Protecção individual
Limite de Exposição:
Isotiazolina: OES 0.1 mg/m3; TWA 0.3 mg/m3.
Medidas gerais de Protecção e Higiene:
Manter as pálpebras afastadas do olho para assegurar uma boa limpeza do olho.
Equipamento de Protecção Individual:
Mãos: Usar luvas de borracha.
Corpo: Usar roupa de protecção adequada.
Olhos: Usar óculos de protecção ou viseira facial à prova de salpicos de produtos químicos.
Respiração: Não é necessário.

9 – Propriedades físicas e químicas
Forma:
Cor:
Cheiro:
Valor de pH:
Densidade:
Solubilidade em água:
Ponto de fusão:

Elaborado Por:
Paulo Oliveira

Aprovado Por:
Eng. Rocha Duarte

Líquido
Incolor a verde claro
Característico
ca. 4
ca 1025 Kg/m3 (20°C)
Completamente solúvel
< 0 ºC

Data Elaboração
24.Fevereiro.2006
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10 – Estabilidade e reactividade
Estabilidade: Estável quando utilizado em condições normais.
Condições a evitar: Temperaturas elevadas e luz.
Produtos a evitar: oxidantes fortes, ácidos e bases.
Produtos de decomposição perigosos: Nenhum.

11 – Informações Toxicológica
Efeitos patológicos:
Poderá provocar danos quando em contacto com os olhos.
Poderá causar sensibilização quando em contacto com a pele.
Poderá provocar danos quando ingerido.
Informação do teste em mamíferos:
Toxicidade:
LD50 oral /rato: 4013 mg/kg
LD50 dérmica /coelhos: 5730 mg/kg
LC50 inalação/rato: 21.2 ppm
Irritação pele/rato: irritante
Irritação olhos/coelho irritante
Teste de sensibilização/pele: poderá provocar sensibilização da pele

12 – Informações ecológicas
Impacte Ambiental:
Ecotoxicidade:
Toxicidade Oncorhynchus mykiss, 96 h LC50: 16 mg/l
Toxicidade Daphnia (Daphnia Magna), 48 h EC50: 8 mg/l
Toxicidade Algae anabaena flos aqua, 120 h EC50: 3.1 mg/l
Toxicidade Pseudomonas putida EC50: 50 mg/l
Mobilidade:
Persistência e degradabilidade:
Potencial de biocumulação:
não é facilmente bioacumulável
Outros efeitos adversos:

13 – Questões relativas à eliminação
A destruição do produto ou dos seus resíduos deve ser feita de acordo com a legislação local. Deve
drenar-se por completo as embalagens vazias e proceder à sua lavagem. A água contaminada deve ser
tratada antes de ser vertida para esgoto. Deve promover-se a reciclagem das embalagens usadas através
de um operador autorizado.
Código CE do resíduo:
Processo de Eliminação (se aplicável):
De acordo com a legislação local.

14 – Informações relativas ao transporte
O produto não é perigoso segundo os regulamentos de transporte.

Elaborado Por:
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Aprovado Por:
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15 – Informação sobre regulamentação
Legislação Aplicável: Designação de acordo com as directivas da EU e outras locais, designadamente o Dec. Lei nº
72M/2003 de 14 de Abril.
Rotulagem:
Xi - Irritante
Frases R:
R36 – Irritante para os olhos.
R41 – Risco de graves lesões oculares
R43 – Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
Frases S:
S26 – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
S27 – Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.
S28 – Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água.
S36/37/39 – Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a vista/face adequados.

16 – Outras informações
Formação recomendada
O utilizador deverá ser formado no manuseamento de químicos e deve estar consciente dos riscos e reacções dos
produto.
Ler rótulo antes de abrir a embalagem

A informação apresentada, elaborada a partir dos dados dos nossos fornecedores e de alguns ensaios
próprios, é a melhor disponível no nosso conhecimento e é somente ao produto com o intuito de informar
sobre os aspectos de segurança. Os dados proporcionados não representam garantia das propriedades do
produto. O adequado manuseio do produto é da única responsabilidade do usuário.

Elaborado Por:
Paulo Oliveira

Aprovado Por:
Eng. Rocha Duarte
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 Identificação do produto:
Nome: DW-4/1
1.2 Utilização do produto
Principais aplicações: Agente de limpeza e desinfecção de superfícies
1.3 Identificação da Empresa
Fornecedor: Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química SA
Endereço: Rua 35, nº 27A- Parque Empresarial do Barreiro
Caixa Postal 5106 2831-904 Barreiro
Telefone: 21 206 9100
Fax:
21 206 9196
E.mail: quimitecnica.com@quimitecnica.pt
1.4 Número de telefone de emergência:
QuimiTécnica.com: 21 206 91 00
Telefone do Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143

INEM: 112

2.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1

Principais perigos:
Corrosivo. Reage com os ácidos libertando cloro (gás irritante e tóxico). Em contacto com a
maioria dos metais liberta hidrogénio, podendo formar misturas explosivas com o ar.

2.2

Sintomas e efeitos para a saúde humana
Provoca queimaduras graves e dolorosas em contacto com a pele, olhos e mucosas. Risco
irreversível de perda de visão no caso de contacto com os olhos.
A ingestão provoca queimaduras dolorosas (boca, garganta, esófago e estômago), vómitos,
diarreia e estado de choque com risco de perfuração do tracto gastrointestinal e colapso
cardiovascular.
A inalação dos vapores ou nevoeiros do produto é irritante para o tracto respiratório, pode
provocar tosse e dificuldades respiratórias. (Nas condições normais de utilização do produto o risco de
inalação de vapores é reduzido face ao baixo teor do cloro activo < 3% e à elevada alcalinidade do produto)
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COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES
Componentes classificados como perigosos pela Portaria nº 732-A/96
Hidróxido de Sódio (6 a 9%)
Nº CAS 1310-73-2
Nº CE 215-185-5
Símbolos – Corrosivo
Frases de Risco: R35 - Provoca queimaduras graves
Hipoclorito de Sódio (2 a 3% Cloro activo)
Nº CAS 7681-52-9
Nº CE 231-668-3
Símbolos – Corrosivo
Frases de Risco: R31-34 – Em contacto com ácidos liberta gases tóxico. Provoca
queimaduras
Componentes notificados de acordo com o Regulamento (CE) 648/2004
Substâncias

Tensioactivos não-iónicos
Fosfatos
Perfume (Aroma Floral)
4.

Concentração
< 5%
< 5%
0,2%

PRIMEIROS SOCORROS

4.l. Contacto com os olhos
Com as pálpebras abertas, lavar imediata e abundantemente com água durante pelo menos 15
minutos. Consultar imediatamente um médico.
4.2. Contacto com a pele
Retirar vestuário contaminado debaixo de um chuveiro de emergência. Lavar imediata e
abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos. Não utilizar neutralizantes. Secar
com toalha sem esfregar. Evitar o resfriamento do sinistrado, cobrindo-o com roupa macia.
Consultar um médico.
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4.3. Ingestão
Providenciar urgentemente o seu transporte para o hospital.
Lavar a boca com água abundante.
Não provocar o vómito.
Se o sinistrado estiver perfeitamente consciente dar de beber grande quantidade de água ou
leite, sempre em quantidade para não provocar o vómito.
4.4.

Inalação de nevoeiros
Remover o sinistrado para uma zona arejada. Administrar oxigénio se a respiração se efectuar
com dificuldade ou respiração artificial, se necessário. Em caso de sintomas persistentes
consultar o médico.
(Nas condições normais de utilização do produto o risco de inalação de vapores é reduzido face ao baixo teor
do cloro activo < 3% e à elevada alcalinidade do produto)

5.

.
MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios recomendados de extinção
O produto é incombustível. Utilizar qualquer meio de extinção adequado às matérias em
combustão.
5.2. Meios contra - indicados
Não há restrições, mas deve-se sempre evitar o contacto directo da água com o produto.
5.3. Perigos particulares de incêndio e explosão
Em caso de decomposição originada pelo fogo emite vapores tóxicos. Favorece a combustão
de matérias combustíveis. Em contacto com certos metais liberta hidrogénio que pode formar
misturas explosivas com o ar.
5.4. Equipamento de protecção para combate ao incêndio
O pessoal de combate ao incêndio deve utilizar equipamento autónomo de respiração de
pressão positiva e vestuário de protecção de combate a incêndios (óculos, luvas de borracha,
fato ou avental impermeáveis).
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5.5. Outras informações
Manter as pessoas estranhas afastadas do local.
Arrefecer as embalagens expostas ao fogo utilizando água pulverizada e caso seja possível,
remover os recipientes da área do incêndio.
Dispersar / absorver os vapores utilizando água pulverizada.
6.

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1. Precauções pessoais
Utilizar o equipamento de protecção adequado. (Ver 8)
6.2. Precauções ambientais
Evitar que o produto entre na rede de esgotos ou cursos de água.
6.3. Métodos de limpeza
No caso de pequenos derrames lavar com grande quantidade de água.
No caso de grandes derrames limitar o derrame utilizando terra ou areia e recolher o produto
para contentor apropriado, ou absorver o produto derramado com terra ou areia e recolher os
resíduos em recipientes adequados. Lavar a parte residual com grande quantidade de água.
Se o derrame ocorrer na via pública, sinalizar o local e participar às Autoridades e Bombeiros.
7.

MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Manuseamento
Medidas Técnicas e Recomendações de segurança
O pessoal deve estar convenientemente instruído sobre os riscos do produto, utilização do
equipamento de protecção individual e das medidas a tomar em caso de emergência.
Manter os pavimentos em perfeito estado de limpeza, pois o produto é escorregadio.
Evitar fontes de calor o contacto com substâncias incompatíveis.
Manusear apenas em locais adequadamente ventilados.
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7.2. Armazenagem
Condições de armazenagem
Manter o produto nas embalagens fechadas em locais frescos, ao abrigo da luz solar directa e
afastado de substâncias incompatíveis.
Incompatibilidades
Ácidos, metais, produtos orgânicos e matérias combustíveis.

8.

Materiais recomendados
Utilizar somente materiais plásticos, tais como, borracha natural, neoprene, PVC,
polipropileno, poliester ou polietileno.
CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Limite de exposição:
Valor Limite de Exposição ( concentração máxima ): 2 mg NaOH /m3
Conforme prNP 1796 de 2003
Estes limites aplicam-se apenas a poeiras do hidróxido de sódio sólido ou a nevoeiros ( gotículas da solução
em suspensão no ar)

Não estão estabelecidos limites de exposição para o hipoclorito de sódio.
Protecção respiratória
Utilizar máscara facial com cartucho combinado tipo B-P2 somente em caso de formação de
nevoeiros ou de libertação de gases/fumos.
Protecção das mãos
Utilizar luvas de PVC ou borracha impermeável ao produto.
Protecção dos olhos
Utilizar óculos ou viseira de protecção.
Protecção da pele
Avental ou fato de PVC impermeável e botas do mesmo material.
Equipamento de emergência colectivo
Lava olhos e chuveiro de emergência localizados nas proximidades da área de trabalho.
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Medidas de Higiene
Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
Tomar sempre banho após o trabalho.
Protecção Ambiental
Respeitar a regulamentação sobre efluentes aquosos ( Decreto – Lei 236/98)
VLE ( valores limites de emissão)
pH a 20º C 6,0 a 9,0
Cloro residual total: 1 mg/l Cl2
Cloro residual livre: 0,5 mg/l Cl2
9. PROPRIEDADE FÍSICAS E QUÍMICAS
Aspecto: Líquido amarelado.
Cheiro: Aroma Floral
Temperatura de ebulição: > 105 ºC
Densidade a 20ºC : 1,2 g/cm3
Solubilidade: Totalmente solúvel em água.
pH (solução 1%): 12,7
10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
Estabilidade:
O produto é estável quando armazenado à temperatura ambiente e em recipientes fechados e
ao abrigo da luz solar directa.
Reacções perigosas:
Reage violentamente e com explosão com muitos compostos orgânicos.
Reage com substâncias ácidas com libertação de gases tóxicos.
Materiais a evitar:
Reage com alumínio alguns metais, Zinco, Estanho, Cobre, Chumbo, Bronze e Latão com
desprendimento de hidrogénio.
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11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
Toxicidade aguda:
Oral: DL50 > 1500 mg /kg (ratazana) – valor calculado
Efeitos para a saúde:
O contacto com os olhos destrói o tecido ocular.
O contacto com a pele provoca irritação e queimaduras graves.
No caso de ingestão, provoca queimaduras das vias digestivas e perturbação total do tecido
das mucosas da boca, garganta, esófago e estômago.
Em caso de inalação de nevoeiros, provoca irritações nas vias respiratórias.
Apreciação:
O efeito tóxico / patológico está ligado às propriedades corrosivas do produto.
12.

INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
Ecotoxicidade
CL50 (peixes: espécies diversas) / 96 horas < 1 mg/litro
Produto muito tóxico para os organismos aquáticos.
Mobilidade
Absorção/dessorção: Infiltra-se rapidamente no solo. Elevada solubilidade em água.
Persistência e degrabilidade
Ioniza-se imediatamente em meio aquático seguido de neutralização natural. Tensioactivos
facilmente biodegradáveis.
Potencial de bioacumulação
Não aplicável ( produto fundamentalmente inorgânico)

13. QUESTÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Tratamento de resíduos
Tratar os resíduos de acordo com a regulamentação local e nacional em instalações
devidamente licenciadas para o efeito.
Reduzir com sulfito de sódio.
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14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Este produto é abrangido pelos regulamentos aplicáveis ao transporte de mercadorias
perigosas.
Nº ONU : 3266
Nº de Perigo : 80
Classificação ADR: Classe 8, Grupo de embalagem III, Etiqueta nº 8
Designação para transporte: UN 3266 Líquido inorgânico, corrosivo, básico, N.S.A. 8,III,
ADR
15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
Rotulagem: DL 82/2003
Classificação: Corrosivo
Frases Risco:
R31- Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos
R35 - Provoca queimaduras graves
Frases Segurança: S26-Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente
com água e consultar um especialista.
S37/39-Usar luvas e equipamento protector para vista/face adequados.
S45-Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o
médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).
S50 – Não misturar com ácidos.
16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Todas as informações constantes desta ficha estão baseadas nos conhecimentos actuais.
A Quimitécnica.com não aceita qualquer responsabilidade pelo uso que possa ser feito destas
informações.
A presente ficha de segurança deve estar sempre ao alcance das pessoas que dela possam
necessitar.
Ficha de Segurança conforme o Decreto-Lei 82/2003 de 23 de Abril e Regulamento CE
1907/2006.
Edição 02: Motivo da actualização: Adaptação ao Regulamento CE 1907/2006.
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1.

IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE / EMPRESA

1.1

Identificador do produto
Nome: Klarsol
Tipo de produto: Mistura

1.2

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura
Utilizações relevantes identificadas: Abrilhantador para sistemas automáticos de limpeza,
como máquinas de lavagem de loiça e utensílios
Utilizações desaconselhadas: Utilizações manuais do produto que envolvam uma exposição
directa

1.3

Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
Fornecedor: Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química, S.A.
Endereço: Rua 35, n.º 27 A - Parque Empresarial do Barreiro
Caixa Postal 5106 2831-904 Barreiro
Telefone: 21 206 9100
Fax:
21 206 9196
E-mail: quimitecnica.com@quimitecnica.pt

1.4

Número de telefone de emergência
Quimitécnica.com: 21 206 91 00 (9h00 às 18h00)
Telefone do Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143

2.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1

Classificação da substância ou mistura

INEM: 112

2.1.1 Classificação da mistura segundo Directiva 1999/45/CE
Classificação de perigo
Frase(s) R
Xi - Irritante
R36/38 - Irritante para os olhos e pele.
* A classificação de perigo resulta das suas propriedades físico-químicas.
O produto pode causar irritação em contacto com os olhos. Pode causar vermelhidão e
irritações cutâneas em caso de contactos repetidos e prolongados com a pele.
Parque Empresarial do Barreiro, Rua 35, n.º 27, Caixa Postal 5106 – 2831-904 BARREIRO
Telefone: 212 069 100 – FAX: 212 069 196

FICHA DE SEGURANÇA
KLARSOL

FS PF 26
Pag. 2/8
Ed. 04
Data: 05/03/2012

Não são expectáveis efeitos adversos no meio ambiente.
2.2

Elementos do rótulo
Símbolo de perigo: Xi - Irritante
Componentes perigosos a figurar no rótulo:
Nenhum
Frases de Risco:
R36/38 - Irritante para os olhos e pele.
Frases de Segurança:
S26 - Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com água e consultar um especialista.

2.3

Outros perigos
A mistura não cumpre os critérios de classificação como PBT nem mPmB.
A mistura não apresenta outros perigos particulares.

3.

COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1

Concentrações

Nome e fórmula
química da
substância

Número de
Índice

Número CAS

Número
CE

Número de registo
REACH

Concentração
(%)

Ácido Cítrico
monohidratado
(H3C6H5O7.H2O)

-

5949-29-1
(monohidratado)
77-92-9 (anidro)

201-069-1

-

10 - 20

* substância de integração progressiva para a qual a data limite para o registo ainda não expirou
Componentes declarados de acordo com o Regulamento (CE) nº 648/2004 e suas alterações
Substâncias
Quantidade
Tensioactivos não-iónicos
Superior ou igual a 5% e inferior a 15%
Tensioactivos aniónicos
Inferior a 5%
Contém perfume (Limoneno)
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3.2

Classificação dos componentes perigosos

3.2.1. Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Nome da substância
Ácido Cítrico monohidratado
(H3C6H5O7.H2O)

Classe e categoria de
perigo
Irritação ocular, categoria 2
(Eye Irrit. 2)

Frases H
H319 - Provoca irritação
ocular grave.

3.2.2. Classificação de acordo com a Directiva 67/548/CE
Nome da substância
Ácido Cítrico monohidratado
(H3C6H5O7.H2O)
4.

Classificação de perigo
Xi - Irritante

Frases R
R36 - Irritante para os olhos.

PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
4.1.1 Inalação
Não é expectável que este produto apresente o risco de inalação.
4.1.2 Contacto com a pele
Remover o vestuário contaminado e lavar com água. Consultar um médico em caso de
irritação persistente.
4.l.3 Contacto com os olhos
Com as pálpebras abertas, lavar imediata e abundantemente com água durante pelo menos
15 minutos. Consultar um médico em caso de irritação persistente.
4.1.4 Ingestão
Lavar a boca com água abundante. Beber muita água. Não provocar o vómito. Consultar um
médico em caso de indisposição.
4.2

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

4.2.1 Inalação
Não é expectável que o produto apresente risco de inalação.
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4.2.2 Contacto com a pele
Poderão surgir vermelhidão e irritações ligeiras em caso de contactos repetidos e
prolongados com o produto.
4.2.3 Contacto com os olhos
O contacto com os olhos pode originar ligeiras irritações oculares.
4.2.4 Ingestão
No caso de ingestão de grandes quantidades de produto pode ocorrer indisposição e irritações
ao longo do tracto gastro-intestinal.
5.

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção
Este produto não é combustível. Utilizar os meios adequados às matérias em combustão.
5.2

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Nenhum.

5.3

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
O pessoal de combate ao incêndio deve utilizar equipamento autónomo de respiração de
pressão positiva e vestuário de protecção de combate a incêndios.

6.

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência
Evitar o contacto directo com o produto (ver secção 8).
6.2 Precauções a nível ambiental
Evitar que o produto concentrado entre na rede de esgotos ou cursos de água.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Em caso de derrame, lavar (diluir) com água em abundância.
Se o derrame ocorrer na via pública, sinalizar o local e participar às Autoridades e
Bombeiros.
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MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro
O pessoal deve estar convenientemente instruído sobre os riscos do produto, utilização do
equipamento de protecção individual e das medidas a tomar em caso de emergência.
7.2

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Manter o produto nas embalagens fechadas e em locais frescos.

8.

CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1

Parâmetros de controlo
Limite de exposição:
Em condições normais de utilização, não é expectável a exposição aos componentes deste
produto.

8.2

Controlo da exposição

8.2.1 Controlos técnicos adequados
Durante a utilização identificada da mistura, não é expectável a exposição aos componentes
deste produto. Não é requerido nenhum equipamento de emergência colectivo.
8.2.2 Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual
Protecção das mãos
Utilizar luvas de protecção impermeáveis.
Protecção dos olhos
Nenhuma.
8.2.3 Controlo da exposição ambiental
Respeitar a regulamentação sobre efluentes aquosos (Decreto – Lei 236/98).
VLE (valores limites de emissão)
pH a 20º C 6,0 a 9,0
CQO 150 mg/l O2
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Aspecto: Líquido incolor
Odor: Inodoro
Limiar olfactivo: Dados não disponíveis.
pH (tal qual): 1,6 - 2,2
Ponto de fusão / ponto de congelação: Dados não disponíveis.
Ponto de ebulição: Dados não disponíveis.
Ponto de inflamação: Não aplicável. Mistura não é inflamável.
Taxa de evaporação: Não aplicável. Mistura não é volátil.
Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável.
Limite superior de explosividade: Não aplicável. Mistura não é inflamável.
Limite inferior de explosividade: Não aplicável. Mistura não é inflamável.
Pressão de vapor: Não aplicável. Mistura não é volátil.
Densidade de vapor: Não aplicável. Mistura não é volátil.
Densidade relativa (a 25ºC) : 1,040 - 1,061
Solubilidade: Totalmente solúvel em água
Coeficiente de partição n-octanol/água: Dados não disponíveis.
Temperatura de auto-ignição: Não aplicável.
Temperatura de decomposição: Dados não disponíveis.
Viscosidade: Dados não disponíveis.
Propriedades explosivas: Não aplicável.
Propriedades comburentes: Não aplicável.
10.

ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Estabilidade química
O produto é estável quando armazenado à temperatura ambiente em recipientes fechados.
11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
Toxicidade aguda:
Oral: DL50 (rato) > 70000 mg /kg (calculado a partir dos dados dos componentes)
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INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Ecotoxicidade
CL50 (peixes) / 96 horas > 100 mg/l (calculado a partir dos dados dos componentes)
CE50 (daphnia magna) / 72 horas > 200 mg/l (calculado a partir dos dados dos componentes)
12.2 Persistência e degradabilidade
Biodegradável em meio aquático.
12.3 Potencial de bioacumulação
Não apresenta potencial de bioacumulação.
12.4 Mobilidade no solo
Absorção/dessorção: Infiltra-se no solo. Dispersível em meio aquático.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
13.1 Métodos de tratamento de resíduos
Evitar a dispersão do material derramado, a sua entrada na rede de esgotos ou cursos de
água. Deve-se limitar ou evitar a geração de resíduos sempre que possível. As embalagens
vazias contendo restos do produto são consideradas resíduos perigosos. Os resíduos
resultantes da utilização deste produto e as embalagens contaminadas deverão ser geridos de
acordo com a legislação em vigor, nomeadamente em instalações de eliminação/valorização
devidamente autorizadas para o efeito. A reciclagem deverá ser preferida relativamente à
incineração ou deposição em aterro.
14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Este produto não é abrangido pelos regulamentos aplicáveis ao transporte de mercadorias
perigosas.
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15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
15.1 Regulamentação / legislação específica para a substância ou mistura em matéria de
saúde, segurança e ambiente
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de
substâncias químicas (REACH).
Directiva 67/548/CE relativa à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias
perigosas.
Directiva 1999/45/CE relativa à classificação, embalagem e rotulagem das preparações
perigosas.
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de
substâncias e misturas (CLP).
NP 1796 relativa aos Valores Limite de Exposição (VLE) profissional a agentes químicos.
16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Ficha de Segurança conforme Regulamento (UE) n.º 453/2010.
Todas as informações constantes desta ficha estão baseadas nos conhecimentos actuais.
A Quimitécnica.com não aceita qualquer responsabilidade pelo uso que possa ser feito
destas informações.
A presente ficha de segurança deve estar sempre ao alcance das pessoas que dela possam
necessitar.
Edição 02: Motivo da actualização - Alteração da classificação e adaptação ao
Regulamento (CE) n.º 1907/2006
Edição 03: Motivo da actualização - Adaptação ao Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Edição 04: Motivo da actualização - Alteração da secção 1, secção 2, secção 3 e secção 9
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SÍNTESE DE ACIDENTES EM INSTALAÇÕES DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS
1.

Introdução
Apresenta-se a seguir uma síntese dos acidentes ocorridos em instalações de incineração
de resíduos, incluindo resíduos industriais, resíduos hospitalares e RSU, ocorridos
essencialmente em França, no período de 1988 a 2006, de acordo com a base de dados
ARIA – Analyse, Recherche et Information sur les Accidents.
De referir que a síntese de acidentes foi agrupada de acordo com as seguintes
actividades em instalações de incineração de resíduos:
•

Recepção e armazenagem de resíduos;

•

Trituração de resíduos;

•

Transportadores de resíduos;

•

Incineradores;

•

Tratamento dos gases de incineração e reagentes;

•

Utilidades;

•

Geral.

Como não existem na Central de Autoclavagem as operações de incineração e
tratamento dos gases de incineração, não foram incluídos os acidentes ocorridos nessas
operações.
De salientar que em França existem as seguintes instalações de incineração de resíduos:
− RSU: 130 instalações, com uma capacidade média global de incineração de

2 000 t/h, ou seja, cerca de 16 × 106 t/ano (BARPI, dados relativos a 2005);

− Resíduos Hospitalares: 32 instalações, com uma capacidade global de incineração

de 214 000 t/ano (ADEME, dados relativos a 2008);
− Resíduos Industriais Perigosos: 18 instalações de incineração dedicada, existentes

em centros de tratamento de resíduos. Os quantitativos globais incinerados são
cerca de 1 × 106 t/ano (ADEME, dados relativos a 2006).
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2.

Acidentes em Instalações de Incineração de Resíduos

2.1

Recepção e armazenagem de resíduos

2.1.1

Descrição sintética dos acidentes
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Incêndio na armazenagem de resíduos em instalação de incineração de resíduos
sólidos urbanos (RSU), com a ocorrência de danos ligeiros em estruturas (1990).
Incêndio em fardos de papel junto a forno de incineração, que originou a explosão de
2 contentores de 200 l com escórias, em instalação de incineração de resíduos
industriais. Verificou-se uma intensa libertação de cloro e as águas de incêndio foram
recolhidas com barreiras de areia. O combate ao incêndio foi efectuado por
30 bombeiros durante 2 horas (1994).
Explosão e incêndio na armazenagem de resíduos (hexaclorohexano, pó de alumínio
e óleo de parafina) de instalação de incineração de resíduos industriais. O incêndio
foi controlado por meios próprios, mas provocou significativos danos materiais
(1994).
Incêndio com origem na armazenagem de resíduos em instalação de incineração de
resíduos hospitalares num hospital com destruição de 2 000 m2 de edifício e paragem
do incinerador durante 13 dias (1996).
Deterioração do revestimento de impermeabilização da armazenagem de resíduos,
com drenagem de lixiviados para o solo em incinerador de RSU. Instalação de
barreiras para recolha dos lixiviados (1997).
Incêndio na armazenagem de resíduos de uma instalação de incineração de RSU e
RINP, junto ao cais de descarga, provocado pela hidrólise de carboneto de cálcio em
pó que estava misturado com os resíduos (tambor amassado). O incêndio foi
dominado em 1 hora com a abertura das clarabóias do edifício para exaustão dos
fumos (1997).
Após detecção de existência de radioactividade, foi encontrada uma fonte radioactiva
no camião de transporte de 9 t de resíduos (2 lenços contaminados) numa instalação
de incineração de RSU. Foi solicitada a intervenção da entidade competente (1998).
Foram detectados resíduos hospitalares com radioactividade numa instalação de
incineração de resíduos hospitalares. Foi solicitada a intervenção da entidade
competente e dos bombeiros (1998).
Incêndio de 100 t de espumas sintéticas numa fossa de armazenagem com 300 t de
resíduos numa instalação de incineração de resíduos industriais. Com a intervenção
de bombeiros, os danos foram limitados, não houve interrupção no funcionamento da
instalação e foram reforçadas as medidas de segurança (2000).
Incêndio em fossa de armazenagem de resíduos com 700 t de RSU por causas
desconhecidas numa instalação de incineração (os resíduos foram rapidamente
removidos). Com a intervenção de bombeiros, os danos foram limitados e não houve
interrupção no funcionamento da instalação (2000).
Incêndio em fossa de armazenagem de RSU por causas desconhecidas numa
instalação de incineração. O incêndio propagou-se rapidamente e as chamas
atingiram 2 m de altura. Foram utilizados meios importantes de socorro e balões
insufláveis para impedir a poluição de rio. Houve interrupção no funcionamento da
instalação (2000).
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Incêndio na sequência da auto-inflamação de pesticidas (300 kg) em instalação de
incineração de resíduos industriais. O incêndio foi extinto por meios próprios com a
recolha das águas de combate ao incêndio (2000).
Incêndio durante a noite na fossa de armazenagem de resíduos numa instalação de
incineração de RSU. Sem informação sobre os danos causados (2001).
Detector de radioactividade accionado à chegada de camião com resíduos a
instalação de incineração de RSU, devido à presença de resíduos hospitalares com
iodo 131. Foi estabelecido um perímetro de segurança e os resíduos contaminados
foram recolhidos por uma empresa especializada para o efeito (2002).
Detector de radioactividade accionado à chegada de camião com resíduos a
instalação de incineração de resíduos industriais. Os resíduos contaminados foram
recolhidos por uma empresa especializada para o efeito (2002).
Incêndio em fossa de armazenagem de RSU, propagado por rolos de fitas de papel e
plástico que se desenrolaram no triturador numa instalação de incineração de RSU. O
incêndio foi combatido por 70 bombeiros durante várias horas e a instalação ficou
parada durante 2 semanas para reparação dos danos materiais (2002).
Incêndio em fossa de armazenagem de resíduos numa instalação de incineração de
RSU. O incêndio foi combatido por bombeiros durante 2 horas e a instalação ficou
parada durante 10 dias para reparação dos danos materiais e melhoria do sistema de
detecção de incêndio (2002).
Incêndio em fossa de armazenagem de resíduos à chegada de camião de transporte
em instalação de incineração de resíduos industriais. O combate ao incêndio foi
efectuado por bombeiros que utilizaram 4 mangueiras (2003).
Incêndio em instalação de incineração de RSU num edifício na sequência de falha
eléctrica num empilhador. Não foram divulgados os danos materiais (2003).
Detector de radioactividade accionado à chegada de camião com resíduos a
instalação de incineração de RSU. Os resíduos contaminados foram recolhidos por
uma empresa especializada para o efeito (2003).
Detector de radioactividade accionado à chegada de camião de transporte de carvão
activado a instalação de incineração de RSU. O veículo foi isolado de acordo com as
normas adequadas. As medições indicaram valores de radioactividade abaixo dos
limites (2004).
Detector de radioactividade accionado à chegada de veículo com contentor de
resíduos hospitalares (1 m3) a uma instalação de incineração de resíduos hospitalares.
As análises revelaram uma dose de 50 a 100 µSv/h (2004).
Detector de radioactividade accionado à chegada de veículo com contentor de
resíduos (2,8 t) a uma instalação de incineração de RSU. As medições efectuadas ao
veículo foram negativas, mas foram encontrados 2 pacotes com fraldas sujas
(emissão de raios gama – 0,4 mram/h). O motorista foi controlado (2004).
Detector de radioactividade accionado à chegada de veículo com resíduos (2,8 t) a
uma instalação de incineração de RSU, devido à presença de 3 sacos com iodo
radioactivo, provavelmente de origem hospitalar. Foi efectuada vigilância médica de
3 trabalhadores expostos e o isolamento dos sacos durante 80 dias (2005).
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Detector de radioactividade accionado à chegada de veículo com resíduos a uma
instalação de incineração de RSU, devido à presença de caixa de cartão com
pequenos seixos de minerais radioactivos (500 g). A fonte radioactiva foi recolhida
por empresa especializada (2005).
Detector de radioactividade accionado à chegada de veículo com resíduos a uma
instalação de incineração de RSU, devido à presença de lenços embebidos em iodo
131 provenientes de centro hospitalar. Lapso do centro hospitalar. Camião isolado e
intervenção dos bombeiros (2005).
Detector de radioactividade accionado à chegada de veículo com resíduos a uma
instalação de incineração de RSU, devido à presença de lenços embebidos em iodo
131 provenientes de centro hospitalar. Os responsáveis da instalação de incineração
vigiaram o decréscimo da radioactividade contida nos lenços (2005).
Incêndio em fossa contendo 4000 m3 de resíduos domésticos por causas
desconhecidas em instalação de incineração de RSU. Os resíduos foram retirados e o
incêndio contendo com a rede de água de incêndio (2005).
Incêndio em fossa contendo 3000 m3 de resíduos domésticos por causas
desconhecidas em instalação de incineração de RSU. Intervenção dos bombeiros com
e danos materiais difíceis de estimar. Paragem da instalação durante 40 dias para
reparações (2005).
Detector de radioactividade accionado à chegada de veículo com 1,3 t de resíduos
hospitalares a uma instalação de incineração de RSU. O camião foi isolado e
adoptadas medidas de segurança. Foi identificado um saco de guardanapos sujos com
contendo rádio (8 microgray/h) (2005).
Numa instalação de incineração de RSU foi detectado iodo num contentor. O
contentor foi isolado durante 15 dias, já que o período radiocativo do iodo é de 8 dias
(2006).
Incêndio em fossa de resíduos com 3 500 t por causas desconhecidas em instalação
de incineração de RSU. O incêndio foi extinto com a intervenção de 20 bombeiros
durante 3 horas. Foram melhoradas as medidas de segurança (2006).
Incêndio em fossa de resíduos em instalação de incineração de RSU, devido à
presença de resíduos de pirotecnia. O incêndio foi extinto com a presença de
bombeiros durante 45 minutos. Não houve prejuízos, nem foi necessário efectuar a
paragem da instalação (2006).
Detector de radioactividade accionado à chegada de camião a instalação de
incineração de RSU, provavelmente devido à presença de resíduos hospitalares
(13 µSv/h). As substâncias contaminadas foram isoladas e enviadas para destino
adequado (2006).
Detector de radioactividade accionado à chegada de camião a instalação de
incineração de RSU, devido a contentor com contaminação (1,2 em vez de
0,5 µSv/h). Foi solicitada a presença dos bombeiros, com a identificação e o
isolamento do contentor com radioactividade (2006).
Queda de operário numa fossa de armazenagem de resíduos numa instalação de
incineração de RSU. A morte do operário foi devida eventualmente a intoxicação
com os gases libertados pela fermentação de resíduos (2006).
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2.1.2

Avaliação do tipo de acidentes
No Quadro 1 apresenta-se uma síntese da tipologia dos acidentes ocorridos na recepção
e armazenagem de resíduos em instalações de incineração.
Quadro 1 – Acidentes na recepção e armazenagem de resíduos
Instalações

Acidentes

Incêndio

Radioactividade

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Incineração de RSU

27

75

12

67

13

81

Incineração de resíduos industriais

6

17

5

28

1

6

Incineração de resíduos hospitalares

3

8

1

5

2

13

36

100

18

100

16

100

9

25

6

33

3

19

Total
Incin. resíduos hospit. + industriais

Assim, verifica-se que os acidentes ocorreram sobretudo nas instalações de incineração
de RSU (75%).
Os acidentes estiveram fundamentalmente associados a incêndios nas fossas de
armazenagem de RSU, bem como à detecção de radioactividade na recepção dos
resíduos, mas também tiveram também alguma incidência nas instalações de
incineração de resíduos industriais e hospitalares.
2.2

Trituração de resíduos

2.2.1

Descrição sintética dos acidentes
•

•

•

•

•

•

Explosão num triturador de uma instalação de incineração de RSU, com produtos
fitossanitários à base de enxofre e clorato de sódio. Importantes danos materiais na
instalação (1988).
Forte explosão no triturador de uma instalação de incineração de RSU, causada por
bidão de combustível mal fechado, garrafa de gás ou resíduo de herbicida. Os
empregados ficaram em estado de choque, sem gravidade (1990).
Incêndio no triturador de uma instalação de incineração de RSU, que ocorreu durante
a manutenção deste e se propagou ao transportador de resíduos. O incêndio provocou
a destruição de equipamentos e a paragem da instalação durante três semanas (1991).
Explosão de poeiras e incêndio numa instalação de incineração de resíduos, devido à
presença de resíduos de papel com resinas fenólicas retidos nos espaços vazios do
triturador (lâminas em falta). Destruição de equipamento e das paredes, levantamento
do telhado. Intervenção dos trabalhadores e dos bombeiros (1994).
Explosão de origem desconhecida na fossa de um triturador de uma instalação de
incineração de RSU, com destruição do incinerador. Intervenção de uma equipa
especialista em explosivos (1996).
Explosão num triturador de uma instalação de incineração de RSU. Não houve
vítimas. Danos graves na instalação, que obrigaram à respectiva paragem. Os
bombeiros e a polícia alertaram uma equipa especialista em explosivos (2000).
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•

•

2.2.2

Incêndio num triturador de uma instalação de incineração de resíduos industriais
perigosos, com tambores de resíduos de tintas. Dez empregados feridos. O incêndio
foi combatido com espuma e as águas de extinção foram captadas. Não foram
declarados danos ambientais (2004).
Incêndio em instalação de incineração de RSU, gerado por faúlha no triturador, que
inflamou um contentor com um produto inflamável e alastrou à fossa de resíduos. O
incêndio foi rapidamente resolvido por meios próprios. Não houve danos materiais,
nem paragem da instalação (2006).

Avaliação do tipo de acidentes
Os acidentes estão essencialmente associados a instalações com trituradores de RSU.

2.3

Transportadores de resíduos

2.3.1

Descrição sintética dos acidentes
•

•

•

•

•

2.3.2

Incêndio em conduta de transporte de solventes, localizada na parte posterior de um
incinerador de uma instalação de fabrico de embalagens leves, após paragem
motivada por subida de temperatura. O acidente, sem efeitos ambientais, originou
danos materiais. As águas de incêndio foram captadas. (1995).
Combustão espontânea de resíduos localizados na proximidade de um transportador,
a montante do triturador de uma instalação de incineração de RSU. Importantes
danos materiais na instalação. Empregados e bombeiros sujeitos a exames médicos
para controlo de CO no sangue (1995).
Incêndio em instalação de incineração de RSU, possivelmente com origem em
resíduos incandescentes, em dois transportadores e num triturador de alimentação a
um forno de leito fluidizado. Danos importantes na instalação. Paragem durante dois
meses. Introdução de mecanismo de detecção de pontos quentes (1998).
A alimentação de lamas a um incinerador de uma fábrica de produtos químicos
orgânicos de base, por derrame, provocou ferimentos num operário, que não seguiu
os procedimentos definidos na instalação. O PEI foi activado (2002).
Explosão e incêndio num transportador de contentores de resíduos de uma instalação
de incineração de RSU, causada por avaria eléctrica. O sistema de depuração de
fumos evitou a ocorrência de poluição atmosférica. Danos significativos na
instalação. Previstas acções de prevenção e correcção (2004).

Avaliação do tipo de acidentes
Os acidentes de incêndio estão associados a instalações com transportadores e
trituradores de RSU e ao transporte de lamas, bem como de solventes por tubagem.

2.4

Utilidades

2.4.1

Descrição sintética dos acidentes
•

Derrame de HCl de uma conduta ligada a um tanque de 200 l em instalação de
incineração de RSU. Intervenção dos bombeiros – diluição do ácido descarregado no
esgoto e reparação da fuga (1994).
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•

•

•

•

•

•

•

2.4.2

Incêndio de origem desconhecida em instalação de incineração de RSU, que colocou
em risco a armazenagem de 2 t de HCl e de outras substâncias perigosas.
Mobilização de cem bombeiros e evacuação de um colégio e de um centro para
deficientes (1997).
Fuga de 3 m3 de HCl em instalação de incineração de RSU, resultante de reacção
exotérmica num tanque contendo 10 m3 de ácido, numa operação de trasfega.
Intoxicação de quatro empregados. Rápida dispersão da nuvem de vapor e odor
irritante sentido na envolvente (1997).
Incêndio no turboalternador da instalação de co-geração em unidade de incineração
de RSU. A instalação foi evacuada, não tendo havido vítimas (1999).
Três explosões numa caldeira de uma instalação de incineração de RSU, devido a
rotura de tubagem sob pressão, provocada pelo mau estado do refractário. Danos
significativos na instalação, que parou durante várias semanas. Foram introduzidos
melhoramentos na caldeira (2001).
Fuga de 30 l de HCl por flange de tubagem em PVC, durante a paragem anual de
uma instalação de incineração de RSU, causada por problemas técnicos numa
bomba. A instalação foi evacuada. Um empregado hospitalizado (dois dias) e outros
com incómodos ligeiros. Os efluentes ácidos foram recolhidos. Introduzidos
melhoramentos na instalação (2003).
Explosão de tubo de uma caldeira (40 bar) numa instalação de incineração de
resíduos industriais não perigosos. Não se registaram consequências humanas ou
ambientais (2003).
Fuga de HCl (sol. 33%) numa instalação de incineração de RSU, por deficiente
estanquicidade da flange de sucção de bomba de transferência, resultante da rotura
dos parafusos de fixação. Estabelecido perímetro de segurança, bem como barreiras
de terra para limitar a dispersão do ácido (2004).

Avaliação do tipo de acidentes
No Quadro 2 apresenta-se uma síntese do número e tipologia dos acidentes ocorridos
nas utilidades das instalações de incineração de resíduos.
Quadro 2 – Acidentes nas utilidades

Incineração de RSU

Nº
7

%
88

Derrame de
Poluentes
Nº
%
4
100

Incineração de resíduos industriais

1

12

0

0

0

0

1

50

Incineração de resíduos hospitalares

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

8

100

4

100

2

100

2

100

Incineração res. hospit + industriais

1

12

0

0

0

0

1

50

Instalações

Acidentes

Incêndio

Explosão

Nº
2

%
100

Nº
1

%
50
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Dos acidentes registados nas utilidades das instalações de incineração de resíduos,
apresentam-se a seguir as respectivas conclusões:
•

Não foram registados acidentes em instalações de resíduos hospitalares;

•

Cerca de 88% do número total de acidentes ocorreram em instalações de
incineração de RSU;

•

O único acidente ocorrido na instalação de tratamento de resíduos industriais
consistiu numa explosão, sem consequências humanas ou ambientais;

•

Dos acidentes registados, em termos de gravidade, verificou-se uma situação de
incêndio, em que foi necessário evacuar um colégio e um centro para deficientes,
bem como dois casos de fuga de HCl com intoxicação de alguns empregados das
instalações, em unidades de incineração de RSU.

2.5

Geral

2.5.1

Descrição sintética dos acidentes
•

•

•

•

•

•

2.5.2

Incêndio em instalação de incineração de RSU, na sequência de curto-circuito, que
provocou importantes danos materiais na instalação (1990).
Incêndio e destruição da sala de controlo de uma instalação de incineração de RSU.
O acidente ocorreu com a instalação eléctrica desligada (1993).
Derrame de fuelóleo num incinerador de resíduos hospitalares, causado por rotura da
tubagem de alimentação ao incinerador (sobrecarga do circuito fechado de
alimentação), que originou poluição do solo. Foram recolhidos 600 l de fuel, o solo
contaminado foi removido e enviado para destino final adequado (1997).
Incêndio em instalação de incineração de resíduos, num caminho de cabos eléctricos,
instalado a 5 m de altura, sobre o tratamento de águas. O acidente, ocorrido de noite,
originou a libertação de fumos e o disparo do sistema de segurança. Corte da
electricidade e paragem da instalação durante alguns dias (1999).
Explosão num transformador de 400 kV de uma instalação de incineração de RSU.
Quatro empregados feridos, dois dos quais na face. Paragem temporária da instalação
(2006).
Incêndio num transformador de uma instalação de incineração de RSU, extinto por
meios internos. Quatro empregados, ligeiramente intoxicados, foram examinados por
um médico (2006).

Avaliação do tipo de acidentes
No Quadro 3 apresenta-se uma síntese do número e tipologia dos acidentes ocorridos
em sistemas auxiliares (geral) das instalações de incineração de resíduos e, a seguir, as
principais conclusões.
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Quadro 3 – Acidentes em sistemas auxiliares
Instalações
Incineração de RSU
Incineração de resíduos industriais
Incineração de resíduos hospitalares
Total
Incineração res. hospit + industriais
•

•

•
•

Acidentes
Nº
5
0
1
6
1

%
83
0
17
100
17

Incêndio
Nº
4
0
0
4
0

%
100
0
0
100
0

Explosão
Nº
1
0
0
1
0

%
100
0
0
100
0

Derrame de
Poluentes
Nº
%
0
0
0
0
1
100
1
100
1
100

Sete acidentes ocorreram em instalações de incineração de RSU e um acidente numa
instalação de incineração de resíduos hospitalares;
O acidente ocorrido na instalação de resíduos hospitalares (derrame de fuelóleo) deu
origem à poluição do solo;
Não foram registados acidentes em instalações de resíduos industriais;
Dos acidentes registados nas instalações de incineração de RSU, verificou-se uma
situação de explosão, que deu origem a quatro feridos, e um incêndio que deu origem
à intoxicação de quatro empregados da instalação.
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Anexo XIII
Cenários de Acidentes na Instalação
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CHEMS-PLUS
Utilizador
Local

Página:
1
12 de Março de 2013

: Nuno
: Tecninvest

Cenário do Acidente
------------------Derrame e incêndio de contentores com solvente halogenado
Características da Substância
----------------------------Substância
Fórmula
Peso Molecular
Ponto de Ebulição
Limite Inferior de Inflamabilidade
Limite Superior de Inflamabilidade

1,1-DICLOROETANO
C2H4CL2
98.96 lbm/lbmol
135.19 ºF
5.4% (Vol.)
11.4% (Vol.)

CARACTERÍSTICAS DO DERRAME
==========================
Temperatura do líquido
Densidade do líquido
Massa do líquido
Volume do líquido
Altura do derrame
Diâmetro do derrame
Área do derrame

68
1.18
1036
14
0.1873
33
904

[F]
[LBS]
[FT3]
[INCHES]
[FT]
[FT2]

O derrame não é confinado
INCÊNDIO DO DERRAME (EFEITO DA RADIAÇÃO)
========================================
Altura das chamas

53

[FT]

Raio de fatalidade
Raio de danos graves

40
57

[FT]
[FT]

CHEMS-PLUS
Utilizador
Local

Página:
1
12 de Março de 2013

: Nuno
: Tecninvest

Cenário do Acidente
------------------Derrame e incêndio de contentores com solvente não halogenado
Características da Substância
----------------------------Substância
Fórmula
Peso Molecular
Ponto de Ebulição
Limite Inferior de Inflamabilidade
Limite Superior de Inflamabilidade

ACETONA
C3H6O
58.08 lbm/lbmol
133.37 ºF
2.6% (Vol.)
12.8% (Vol.)

CARACTERÍSTICAS DO DERRAME
==========================
Temperatura do líquido
Densidade do líquido
Massa de líquido
Volume do líquido

68
0.7918
697
14

[F]

Altura do derrame
Diâmetro do derrame
Área do derrame

0.1563
37
1083

[INCHES]
[FT]
[FT2]

[LBS]
[FT3]

O derrame não é confinado
INCÊNDIO DO DERRAME (EFEITO DA RADIAÇÃO)
========================================
Altura das chamas

40

[FT]

Raio de fatalidade
Raio de danos graves

42
61

[FT]
[FT]

CHEMS-PLUS
Utilizador
Local

Página:
1
12 de Março 2013

: Nuno
: Tecninvest

Cenário do Acidente
------------------Derrame de contentores com solvente halogenado e formação de nuvem tóxica
Características da Substância
----------------------------Substância
Fórmula
Peso Molecular
Ponto de Ebulição
Limite Inferior de Inflamabilidade
Limite Superior de Inflamabilidade

DICLOROMETANO
CH2CL2
84.93 lbm/lbmol
103.6 ºF
15.5% (Vol.)
66.0% (Vol.)

CARACTERÍSTICAS DO DERRAME
==========================
Temperatura do líquido
Densidade do líquido
Massa do líquido
Volume do líquido

68
1.328
1170
14

[LBS]
[FT3]

Altura do derrame
Diâmetro do derrame

0.198
33

[INCHES]
[FT]

Área do derrame

[F]

855

[FT2]

4
C
87.22
13.4
100

[MPH]

O derrame não é confinado
CONSEQUÊNCIAS DA NUVEM TÓXICA
=============================
Velocidade do vento
Classe de estabilidade
Emissão de vapor
Duração
Limite de tolerância
Distância
============
km
---------1.0000E-01
1.2700E-01
1.5400E-01
1.8100E-01

Concentração
================
ppm
---------3.4501E+02
2.2222E+02
1.5558E+02
1.1532E+02

[LBS/MIN]
[MIN]
[PPM]

2.0800E-01
8.9095E+01
CHEMS-PLUS
Utilizador :Nuno
Local
:Tecninvest

Página:
1
12 de Março de 2013

Cenário do Acidente
------------------Explosão da caldeira de produção de vapor por sobrepressão
Características da Substância
----------------------------Substância
Fórmula
Peso Molecular
Ponto de Ebulição

ÁGUA/VAPOR
H2O
18.02 lbm/lbmol
212 ºF

EXPLOSÃO POR SOBREPRESSÃO
=========================
Pressão na caldeira
Temperatura ambiente
Pressão ambiente
Cp/Cv
Volume de vapor
Distância
(ft)
-------50
75
125
200
275
350
400
550
700
825
1050

Sobrepr.
(psi)
--------2.60
1.14
0.62
0.35
0.24
0.18
0.15
0.10
0.08
0.06
0.05

212.3
68
14.7
1.313
77.74

[PSIA]
[F]
[PSIA]
[FT3]

Anexo XIV
Modelo Chems-Plus e Cálculos da Avaliação dos Riscos
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DESCRIÇÃO DO MODELO CHEMS-PLUS
O modelo CHEMS-PLUS da Arthur D. Little, destina-se a fornecer informação aos projectistas
de sistemas de emergência, com base em métodos integrados de cálculo, que incluem a dispersão
de gases e vapores tóxicos e os efeitos de incêndio e explosão, resultantes de descargas
episódicas de substâncias perigosas no ambiente.
O CHEMS-PLUS inclui um conjunto de modelos para simulação de acidentes com produtos
químicos (base de dados com muitas dezenas de substâncias químicas), que podem ser utilizados
sequencialmente para avaliar as consequências de derrames. O programa permite que o utilizador
avalie um cenário complexo de acidente, repartindo esse cenário em blocos separados, com os
resultados de cada bloco a serem utilizados no bloco seguinte.
•

Modelo de Dispersão de Gases Tóxicos

É utilizado um modelo gaussiano de duração finita, validado por Palazzi et al, com base nos
dados experimentais de De Faveri (“Diffusion from a Steady Source of Short Duration”). O
modelo utiliza os coeficientes de dispersão Pasquill-Gifford.
O modelo de dispersão de gases, para fugas instantâneas ou contínuas, entra em linha de conta
com as equações associadas à conservação da massa, altura da nuvem, influência da gravidade,
entradas de ar, evolução da descida da nuvem, equilíbrio físico e balanço de energia.
•

Modelos de cálculo da radiação térmica
Radiação térmica de Bola de Fogo
O modelo assume que a gravidade das queimaduras depende da quantidade de energia que é
absorvida pela pele, após atingir-se a temperatura de 55ºC. Se a energia exceder 40 kJ/m2,
verificam-se queimaduras de 2º grau. Para uma exposição total superior a 160 kJ/m2, ocorrem
queimaduras de 3º grau.
O modelo baseia-se nos estudos efectuados por Mudan e Desgroseilliers sobre a radiação
térmica associada a bolas de fogo, bem como por Fay et al. (“Radiation from Burning
Hydrocarbon Clouds” e “Unsteady Burning of Unconfined Fuel Vapor Clouds”) e calcula o
diâmetro máximo, a altura e a duração da bola de fogo, bem como a distância de segurança à
zona de fatalidade e de danos graves.
Jactos de Chama
O modelo baseia-se nos estudos efectuados por Hawthorne et al (“Mixing and Combustion on
Turbulent Gas Jets” e Hottel et al (“Diffusion in Laminar Flame Jets” e utiliza a correlação de
Brzustowski para o comprimento da chama.
Os efeitos da radiação térmica de jactos de chama são estimados através do cálculo do
comprimento da chama com base nas características do combustível, considerando-se de que
a zona de danos é o dobro do comprimento da chama.
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Incêndios em derrames
O modelo utiliza um cálculo com quatro passos: definição das características geométricas da
chama, estimativa das características de radiação da chama, dos coeficientes de atenuação e
cálculo da geometria dos “view factors” entre o observador e a chama.
A dimensão da chama é calculada com base na superfície do derrame e nas características
termo-químicas do combustível derramado e da velocidade do vento. Por sua vez, a radiação é
calculada com base na dimensão do incêndio, do grau de mistura com o ar e da temperatura
da chama.
O modelo CHEMS-PLUS utiliza os seguintes valores de radiação:
•

Zona de fatalidade:................. 10 kW/m2;

•

Zona de danos graves:.............. 5 kW/m2.

Os níveis de radiação indicados baseiam-se nos estudos de Mudan, K.S. (“Thermal Radiation
Hazards from Hydrocarbon Pool Fires”).
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Área 1. Recepção e armazenagem de resíduos hospitalares e industriais
Caracterização dos Cenários de Acidente
Cenário
Nº
1
2
3
4
5

Substância
Resíduos de
solvente
halogenado
Resíduos de
solvente não
halogenado
Resíduos
hospitalares
Resíduos de
solvente
halogenado
Fonte radioactiva

Probabilidade
Classif.
Pontuação

Descrição do Acidente

Causa

Efeitos no Interior da Instalação

Efeitos no Exterior da Instalação

Derrame e incêndio em contentores
de solvente halogenado

Fuga e ignição

Radiação da chama com afectação de pessoas e
bens e água de combate ao incêndio

Sem efeitos no exterior

10 - 50 anos
(Possível)

2

Derrame e incêndio em contentores
de solvente não halogenado

Fuga e ignição

Radiação da chama com afectação de pessoas e
bens e água de combate ao incêndio

Sem efeitos no exterior

10 - 50 anos
(Possível)

2

Derrame de resíduos hospitalares de
contentores em viatura

Queda/rotura de
contentores

Derrame em arruamento com riscos biológicos

Sem efeitos no exterior

1-10 anos
(Provável)

3

Derrame de contentores com
solvente halogenado

Fuga de contentores

Formação de nuvem tóxica

Afectação de pessoas na
envolvente próxima

10 - 50 anos
(Possível)

2

Emissão de radioactividade na
autoclavagem de resíduos

Alimentação de
resíduos radioactivos

Contaminação radioactiva

Contaminação radioactiva

>1 vez / 50 anos
(Improv.)

1

Gravidade dos Cenários de Acidente
Cenário
Nº

Quantidade de Substâncias

Perigosidade das Substâncias

Actividades e Bens

Extensão

População afectada

t

Pontuação

Classif.

Pontuação

Classif.

Pontuação

Classif.

Pontuação

Classif.

Pontuação

1
2
3

<5
<5
<5

1
1
1

T
F
Risco biológico

4
4
4

Sem danos no exterior
Sem danos no exterior
Sem danos no exterior

-

na instal.
na instal.
na instal.

2
2
2

p<5
p<5
p<5

1
1
1

4
5

<5
<5

1
1

T
Radioactivo

4
4

Casas de habitação < 50 m
Casas de habitação < 50 m

4
4

raio < 1 km
raio > 1 km

3
4

5 < p < 50
100 > p

2
4

Qualidade do meio natural (vuln. baixa do aquífero) – 1 (sem danos no exterior em relação ao meio natural)

Riscos Ambientais

Cenário
Nº

Gravidade (meio natural)

Gravidade (meio humano)

Gravidade (actividades e patr.)

Pontuação

Valoração

Pontuação

Valoração

Pontuação

Valoração

Classif.

Riscos (meio natural)
Pontuação

Classif.

Pontuação

Classif.

Pontuação

1
2
3
4
5

-

-

14
17

3
4

17

4

-

-

Baixo
Muito Baixo

6
4

Muito Baixo

4
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Riscos (meio humano)

Riscos (actividades e patr.)

Área 2. Autoclavagem, trituração e compactação dos resíduos tratados, túnel de lavagem de contentores e caldeiras de produção de vapor
Caracterização dos Cenários de Acidente
Cenário
Nº

Substância

Descrição do Acidente

1

Resíduos
hospitalares

2

Gás natural

3

Água/vapor

Incêndio no triturador ou
compactador de resíduos tratados
Fuga e incêndio de gás natural na
tubagem de alimentação ao gerador
de vapor
Explosão de uma das caldeiras de
produção de vapor

Gravidade dos Cenários de Acidente
Quantidade de Substâncias
Cenário
Nº
t
Pontuação
1

<5

1

2
3

<5
5 < t < 50

1
2

Probabilidade
Classif.
Pontuação
1 - 10 anos
3
(Provável)

Causa

Efeitos no Interior da Instalação

Efeitos no Exterior da Instalação

Ignição

Emissão de fumos e de água de incêndio e
destruição de bens

Sem efeitos no exterior

Fuga e ignição

Radiação da chama e emissão de fumos com
afectação de pessoas e bens

Sem efeitos no exterior

10 - 50 anos
(Possível)

2

Pressão elevada

Sobrepressão (perda de vidas humanas e danos
graves em edifícios e estruturas)

Danos ligeiros em edifícios e
estruturas

10 - 50 anos
(Possível)

2

Perigosidade das Substâncias
Classif.
Pontuação
Resíduos não
2
perigosos
F+
4
Expl.
4

Actividades e Bens
Classif.

Pontuação

Extensão
Classif.
Pontuação

População afectada
Classif.
Pontuação

Sem danos no exterior

-

na instal.

2

-

-

Sem danos no exterior
Casas de habitação < 50 m

4

na instal.
raio < 1 km

2
3

-

-

Qualidade do meio natural (vuln. baixa do aquífero) – 1e

Riscos Ambientais

Cenário
Nº

Gravidade (meio natural)

Gravidade (meio humano)

Gravidade (actividades e patr.)

Pontuação

Valoração

Pontuação

Valoração

Pontuação

Valoração

Classif.

Riscos (meio natural)
Pontuação

Classif.

Pontuação

Classif.

Pontuação

1
2
3

-

-

-

-

17

4

-

-

-

-

Baixo
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Riscos (meio humano)

Riscos (actividades e patr.)

Área 3. Geral
Caracterização dos Cenários de Acidente
Cenário
Nº

Substância

Descrição do Acidente

Causa

Efeitos no Interior da Instalação

Efeitos no Exterior da Instalação

1

Quadros eléctricos

Incêndio em quadro eléctrico

Ignição

Emissão de fumos e de água de incêndio e
destruição de bens

Sem efeitos no exterior

Derrame de embalagem de 20 l

Queda/rotura da
embalagem

Contaminação do solo

Contaminação do solo

Derrame no solo de conduta

Rotura de conduta

Contaminação do solo

Contaminação do solo

5
6

Hipoclorito de
Sódio
Águas residuais
industriais

Gravidade dos Cenários de Acidente
Quantidade de Substâncias
Cenário
Nº
t
Pontuação
1
<5
1
2
<5
1
3
5 - 49
2

Perigosidade das Substâncias
Classif.
Pontuação
Comb.
2
N
4
Ág. Residuais
2

Actividades e Bens
Classif.
Sem danos no exterior
Sem danos no exterior
Sem danos no exterior

Pontuação
-

Qualidade do meio natural (vuln. baixa do aquífero) – 1
Cenário
Nº
1
2
3

População afectada
Classif.
Pontuação
-

Riscos Ambientais

Gravidade (meio natural)

Gravidade (meio humano)

Gravidade (actividades e patr.)

Pontuação
12
9

Pontuação
-

Pontuação
-

Valoração
3
2

Extensão
Classif.
Pontuação
na instal.
2
na instal.
2
na instal.
2

Probabilidade
Classif.
Pontuação
1 - 10 anos
3
(Provável)
1 - 10 anos
3
(Provável)
1 - 10 anos
3
(Provável)

Valoração
-

Valoração
-

Riscos (meio natural)
Classif.
Baixo
Baixo

Pontuação
9
6
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Riscos (meio humano)
Classif.
-

Pontuação
-

Riscos (actividades e patr.)
Classif.
-

Pontuação
-

