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CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS – “ROMANO” 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

SÍNTESE DA CONSULTA A ENTIDADES 

Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade 
Endereço/ 
Telefone 

Tipo/Data 
de Envio 

Informação Solicitada 
Tipo/Data do 
Recebimento 

Informação Recebida Observações 

Autoridade 
Nacional de 

Aviação Civil 

Rua B, Edifício 4 - 
Aeroporto Humberto 

Delgado  
1749-034 Lisboa 

geral@anac.pt  

e-mail 

29/10/2021 

Informações para área de estudo, 
nomeadamente em termos de: 

 Limitações em altura; 

 Balizagem de obstáculos artificiais à 
navegação aérea relativamente à área 
circundante do ponto scooping 28C 
(albufeira do Alto Rabagão) 
designadamente as referentes à 
aproximação e saída das aeronaves 
anfíbias de combate a incêndios rurais. 

e-mail 

11/11/2021 
Recebemos a informação desta entidade. 

 

Águas do Norte, 
S.A. 

(Grupo Águas de 
Portugal) 

Rua Dom Pedro 
de Castro, n.º 1A 

5000-669 Vila Real 

259 309 371 

geral.adnorte@ad
p.pt 

e-mail 

31/05/2021 

Informações para área de estudo, 
nomeadamente em termos de: 

 Informação sobre a forma de 
abastecimento de água e de 
saneamento da envolvente ao projeto, 
quer na bacia do rio Beça, como na 
bacia do rio Rabagão; 

 Localização das redes de saneamento e 
de distribuição de água; 

 Localização de eventuais captações de 
água, em particular as de abastecimento 
público e eventual perímetro de 
proteção; 

 Localização de ETAR’s e ETA’s; 

 Localização de eventuais pontos de 
descarga de águas residuais / efluentes; 

 Indicação quanto a eventuais futuros 
projetos para a zona. 

   

APA (Agência 
Portuguesa de 

Ambiente) / ARH 
Norte 

ARH Norte 

Rua Formosa, n.º 
254 

4049-030 Porto 

223 400 000 

arhn.geral@apam
biente.pt 

e-mail 

31/05/2021 

Informações para área de estudo, 
nomeadamente em termos de: 

 Identificação e principais características 
de captações de água licenciadas 
(publicas e particulares), quer 
superficiais, quer subterrâneas; 

 Áreas de proteção de captações de 
abastecimento público; 

 Localização de ETAR’s e ETA’s 
existentes ou previstas na envolvente; 

 Principais fontes poluentes existentes, 
tais como, suiniculturas, matadouros, 
etc. / Cartografia de pressões; 

 Balanço hídrico da albufeira do Alto 
Rabagão (caudais afluentes e caudais 
captados para abastecimento e 
descarregados para produção de 
energia, caudais mínimos a garantir 
[caudais ecológicos ou outros]). 

e-mail 

18/06/2021 
Recebemos a informação desta entidade. 

 

CCDR Norte – 
Comissão de 

Coordenação e 
Desenvolvimento 

Regional do 
Norte 

Rua Rainha D. 
Estefânia, n.º 251  
4150-304 Porto 

226 086 300 

geral@ccdr-n.pt 

e-mail 

31/05/2021 

Informações atualizadas e relevantes para 
área de estudo, nomeadamente:  

 Cartas da REN aprovadas para os 
concelhos de Portimão e de Lagoa na 
envolvente ao porto de Portimão; 

 Quaisquer informações / recomendações 
de interesse para o projeto face aos 
objetivos definidos em planos de 
ordenamento que abrangem a área de 
projeto. 

Carta 

9/7/2021 
Recebemos a informação desta entidade. 

 

DGADR – 
Direção-Geral de 

Agricultura e 
Desenvolvimento 

Rural 

Av. Afonso Costa, 
n.º 3 

1949-002 Lisboa 

218 442 200 
geral@dgadr.pt 

e-mail 

31/05/2021 

Informação atualizada e de interesse para a 
área de projeto, nomeadamente: 

 Aproveitamentos hidroagrícolas que 
possam existir na envolvente e dados 
gerais de caracterização; 

 Áreas agrícolas de valor a preservar; 

 Plano de Ação do Sistema Agro-Silvo-
Pastoril de Barroso/Sítio GIAHS Barroso; 

 Localização de pivot’s / infraestruturas 
hidráulicas na envolvente; 

 Principais culturas; 

 Associações agrícolas 

 Outras informações de interesse, como 
futuros investimentos e 
condicionamentos para o projeto em 
avaliação. 

e-mail 

04/06/2021 
Recebemos a informação desta entidade. 

 



        

 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

2

Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade 
Endereço/ 
Telefone 

Tipo/Data 
de Envio 

Informação Solicitada 
Tipo/Data do 
Recebimento 

Informação Recebida Observações 

DRAP Norte – 
Direção Regional 
da Agricultura e 
Pescas do Norte 

Lugar de Codeçais 

5000-421 Vila Real 

289 870 700  
geral@drapnorte.g

ov.pt 

e-mail 

31/05/2021 

Informações atualizada e relevante para área 
de estudo, nomeadamente: 

 Aproveitamentos agrícolas existentes; 

 Áreas agrícolas a preservar; 

 Plano de Ação do Sistema Agro-Silvo-
Pastoril de Barroso/Sítio GIAHS Barroso; 

 Pecuárias existentes na área de projeto, 
localização, tipo de produção, efetivos 
pecuários, efluentes pecuários; 

 Zonas de pesca / aquacultura existentes 
na área de projeto, localização, 
pescadores envolvidos, tipo de espécies 
capturadas. 

Carta 

18/06/2021 
Recebemos a informação desta entidade.  

 

DRC Norte – 
Direção Regional 

de Cultura do 
Norte 

Praceta da 
Carreira 

5000-560 Vila Real 

259 330 770 

geral@culturanorte
.gov.pt 

e-mail 

31/05/2021 

Informação atualizada e de interesse para a 
área de projeto, nomeadamente: 

 Imóveis classificados ou em vias de 
classificação; 

 Outras preocupações ou informações 
sobre a zona e o projeto. 

   

IAPMEI — 
Agência para a 

Competitividade 
e Inovação 

Rua dos 
Salazares, n.º 842 

4100-442 Porto 

226 152 000 

info@iapmei.pt 

e-mail 

31/05/2021 

Informação atualizada e de interesse para a 
área de projeto, nomeadamente em termos: 

 Principais fontes fixas existentes na zona 
envolvente ao projeto e indicação das 
suas características; 

 Empresas instaladas no território; 

 Outras informações de interesse, como 
futuros investimentos e 
condicionamentos para o projeto em 
avaliação. 

e-mail 

31/05/2021 
Recebemos a informação desta entidade. 

 

ICNF – Instituto 
da Conservação 

da Natureza e das 
Florestas 

Parque Florestal 

5000-567 Vila Real 

259 330 400 

icnf@icnf.pt e 
drcnf.norte@icnf.pt 

e-mail 

31/05/2021 

Informação atualizada e de interesse para a 
área de projeto, nomeadamente em termos 
de: 

 Informação para a área em estudo 
relativa aos seguintes grupos: 
mamíferos, aves, anfíbios, répteis e 
quirópteros; 

 Identificação /cartografia de Habitats 
naturais e seminaturais (Diretiva Habitat) 
e espécies protegidas; 

 Informação relativa à abundância e 
distribuição espacial do lobo-ibérico, em 
particular da alcateia de Leirando; 

 Identificação /cartografia de corredores 
ecológicos; 

 Identificação e ponto de situação da 
implementação das medidas 
compensatórias direcionadas à 
conservação da biodiversidade do 
projeto do Sistema Eletroprodutor do 
Tâmega. 

 Identificação de Perímetros Florestais e 
Matas nacionais e suas condicionantes; 

 Árvores classificadas; 

 Cartografia de Áreas ardidas; 

 Estudos do ICNF referentes a valores 
naturais, presentes na área em estudo, 
com especial interesse conservacionista. 

 Outras recomendações de interesse face 
ao projeto. 

e-mail 

18/06/2021 
Recebemos a informação desta entidade. 

 

LNEG – 
Laboratório 
Nacional de 
Energia e 
Geologia 

Estrada da 
Portela, Bairro do 

Zambujal 

Apartado 7586 - 
Alfragide 
2610-999 
Amadora 

210 924 600 

info@lneg.pt 

e-mail 

31/05/2021 

Informação atualizada e de interesse para a 
área de projeto, nomeadamente em termos 
de: 

 Depósitos minerais; 

 Águas minerais naturais; 

 Águas minerais industriais; 

 Recursos geotérmicos; 

 Massas minerais; 

 Águas de nascente; 

 Área de valor geológico e/ou 
geomorfológico; 

 Servidões administrativas de âmbito 
mineiro. 

e-mail 

28/6/2021 
Recebemos a informação desta entidade. 

 

Proteção Civil da 
Câmara Municipal 

de Montalegre 

Praça do 
Município, n.º 1 

5470-214 
Montalegre 

davidteixeira@cm-
montalegre.pt 

e-mail 

26/10/2021 

(via 
Lusorecursos) 

Informação sobre eventuais condicionantes 
suscetíveis de serem afetadas pela 
implantação do projeto. 
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Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade 
Endereço/ 
Telefone 

Tipo/Data 
de Envio 

Informação Solicitada 
Tipo/Data do 
Recebimento 

Informação Recebida Observações 

Turismo de 
Portugal 

Rua Ivone 
Silva, Lote 6 

1050-124 Lisboa 

info@turismodepor
tugal.pt 

e-mail 

31/05/2021 

Informação atualizada e de interesse para a 
área de projeto, nomeadamente em termos 
de: 

 Empresas de turismo, sua localização, e 
tipologia de atividade; 

 Projetos e/ou investimentos turísticos 
previstos para a área de projeto e sua 
envolvente. 

e-mail 

31/05/2021 
Recebemos a informação desta entidade. 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 09:05
Para: geral.adnorte@adp.pt
Cc: 'Agri-Pro Ambiente (Porto)'
Assunto: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos Senhores, 
 
A Lusorecursos Portugal Lithium encontra-se a desenvolver o projeto de “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano”, no concelho de Montalegre, tendo a 
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental sido adjudicada à AGRI-PRO AMBIENTE Consultores 
S.A.. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização do estudo de 
impacte ambiental, procede nesta fase inicial ao contacto com as entidades que possam facultar informação 
sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem 
como as medidas a integrar no mesmo para a minimização de impactes. 
 
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações 
que considerem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo. 
 
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação em formato editável (shapefile ou DWG): 
 

 Informação sobre a forma de abastecimento de água e de saneamento da envolvente ao projeto, quer 
na bacia do rio Beça, como na bacia do rio Rabagão; 

 Localização das redes de saneamento e de distribuição de água; 
 Localização de eventuais captações de água, em particular as de abastecimento público e eventual 

perímetro de proteção; 
 Localização de ETAR’s e ETA’s; 
 Localização de eventuais pontos de descarga de águas residuais / efluentes; 
 Indicação quanto a eventuais futuros projetos para a zona. 

 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
porto@agriproambiente.pt com conhecimento a dfonte@agriproambiente.pt. 
 
Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, e colocamo-nos também ao V. dispor 
para qualquer informação que seja necessária.  
 
Com os melhores cumprimentos 
 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 
e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 09:19
Para: arhn.geral@apambiente.pt
Cc: 'Agri-Pro Ambiente (Porto)'
Assunto: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos Senhores, 
 
A Lusorecursos Portugal Lithium encontra-se a desenvolver o projeto de “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano”, no concelho de Montalegre, tendo a 
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental sido adjudicada à AGRI-PRO AMBIENTE Consultores 
S.A.. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização do estudo de 
impacte ambiental, procede nesta fase inicial ao contacto com as entidades que possam facultar informação 
sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem 
como as medidas a integrar no mesmo para a minimização de impactes. 
 
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações 
que considerem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo. 
 
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação em formato editável (shapefile ou DWG): 
 

 Identificação e principais características de captações de água licenciadas (publicas e particulares), 
quer superficiais, quer subterrâneas; 

 Áreas de proteção de captações de abastecimento público; 
 Localização de ETAR’s e ETA’s existentes ou previstas na envolvente; 
 Principais fontes poluentes existentes, tais como, suiniculturas, matadouros, etc. / Cartografia de 

pressões; 
 Balanço hídrico da albufeira do Alto Rabagão (caudais afluentes e caudais captados para 

abastecimento e descarregados para produção de energia, caudais mínimos a garantir [caudais 
ecológicos ou outros]). 

 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
porto@agriproambiente.pt com conhecimento a dfonte@agriproambiente.pt. 
 
Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, e colocamo-nos também ao V. dispor 
para qualquer informação que seja necessária.  
 
Com os melhores cumprimentos 
 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 
e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 09:07
Para: geral@ccdr-n.pt
Cc: 'Agri-Pro Ambiente (Porto)'
Assunto: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos Senhores, 
 
A Lusorecursos Portugal Lithium encontra-se a desenvolver o projeto de “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano”, no concelho de Montalegre, tendo a 
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental sido adjudicada à AGRI-PRO AMBIENTE Consultores 
S.A.. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização do estudo de 
impacte ambiental, procede nesta fase inicial ao contacto com as entidades que possam facultar informação 
sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem 
como as medidas a integrar no mesmo para a minimização de impactes. 
 
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações 
que considerem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo. 
 
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação em formato editável (shapefile ou DWG): 
 

 Cartas da REN aprovadas para o concelho de Montalegre na envolvente à Concessão; 
 Quaisquer informações / recomendações de interesse para o projeto face aos objetivos definidos em 

planos de ordenamento que abrangem a área de projeto. 
 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
porto@agriproambiente.pt com conhecimento a dfonte@agriproambiente.pt. 
 
Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, e colocamo-nos também ao V. dispor 
para qualquer informação que seja necessária.  
 
Com os melhores cumprimentos 

 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 
e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 09:13
Para: geral@culturanorte.gov.pt
Cc: 'Agri-Pro Ambiente (Porto)'
Assunto: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos Senhores, 
 
A Lusorecursos Portugal Lithium encontra-se a desenvolver o projeto de “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano”, no concelho de Montalegre, tendo a 
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental sido adjudicada à AGRI-PRO AMBIENTE Consultores 
S.A.. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização do estudo de 
impacte ambiental, procede nesta fase inicial ao contacto com as entidades que possam facultar informação 
sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem 
como as medidas a integrar no mesmo para a minimização de impactes. 
 
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações 
que considerem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo. 
 
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação em formato editável (shapefile ou DWG): 
 

 Imóveis classificados ou em vias de classificação; 
 Outras preocupações ou informações sobre a zona e o projeto. 

 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
porto@agriproambiente.pt com conhecimento a dfonte@agriproambiente.pt. 
 
Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, e colocamo-nos também ao V. dispor 
para qualquer informação que seja necessária.  
 
Com os melhores cumprimentos 

 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 
e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 09:12
Para: geral@dgadr.pt
Cc: 'Agri-Pro Ambiente (Porto)'
Assunto: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos Senhores, 
 
A Lusorecursos Portugal Lithium encontra-se a desenvolver o projeto de “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano”, no concelho de Montalegre, tendo a 
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental sido adjudicada à AGRI-PRO AMBIENTE Consultores 
S.A.. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização do estudo de 
impacte ambiental, procede nesta fase inicial ao contacto com as entidades que possam facultar informação 
sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem 
como as medidas a integrar no mesmo para a minimização de impactes. 
 
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações 
que considerem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo. 
 
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação em formato editável (shapefile ou DWG): 
 

 Aproveitamentos hidroagrícolas que possam existir na envolvente e dados gerais de caracterização; 
 Áreas agrícolas de valor a preservar; 
 Plano de Ação do Sistema Agro-Silvo-Pastoril de Barroso/Sítio GIAHS Barroso; 
 Localização de pivot’s / infraestruturas hidráulicas na envolvente; 
 Principais culturas; 
 Associações agrícolas 
 Outras informações de interesse, como futuros investimentos e condicionamentos para o projeto em 

avaliação. 
 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
porto@agriproambiente.pt com conhecimento a dfonte@agriproambiente.pt. 
 
Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, e colocamo-nos também ao V. dispor 
para qualquer informação que seja necessária.  
 
Com os melhores cumprimentos 

 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 
e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 09:17
Para: geral@drapnorte.gov.pt
Cc: 'Agri-Pro Ambiente (Porto)'
Assunto: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Concluído

Exmos Senhores, 
 
A Lusorecursos Portugal Lithium encontra-se a desenvolver o projeto de “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano”, no concelho de Montalegre, tendo a 
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental sido adjudicada à AGRI-PRO AMBIENTE Consultores 
S.A.. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização do estudo de 
impacte ambiental, procede nesta fase inicial ao contacto com as entidades que possam facultar informação 
sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem 
como as medidas a integrar no mesmo para a minimização de impactes. 
 
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações 
que considerem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo. 
 
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação em formato editável (shapefile ou DWG): 
 

 Aproveitamentos agrícolas existentes; 
 Áreas agrícolas a preservar; 
 Plano de Ação do Sistema Agro-Silvo-Pastoril de Barroso/Sítio GIAHS Barroso; 
 Pecuárias existentes na área de projeto, localização, tipo de produção, efetivos pecuários, efluentes 

pecuários; 
 Zonas de pesca / aquacultura existentes na área de projeto, localização, pescadores envolvidos, tipo de 

espécies capturadas. 
 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
porto@agriproambiente.pt com conhecimento a dfonte@agriproambiente.pt. 
 
Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, e colocamo-nos também ao V. dispor 
para qualquer informação que seja necessária.  
 
Com os melhores cumprimentos 

 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 
e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 09:14
Para: info@iapmei.pt
Cc: 'Agri-Pro Ambiente (Porto)'
Assunto: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos Senhores, 
 
A Lusorecursos Portugal Lithium encontra-se a desenvolver o projeto de “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano”, no concelho de Montalegre, tendo a 
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental sido adjudicada à AGRI-PRO AMBIENTE Consultores 
S.A.. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização do estudo de 
impacte ambiental, procede nesta fase inicial ao contacto com as entidades que possam facultar informação 
sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem 
como as medidas a integrar no mesmo para a minimização de impactes. 
 
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações 
que considerem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo. 
 
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação em formato editável (shapefile ou DWG): 
 

 Principais fontes fixas existentes na zona envolvente ao projeto e indicação das suas características; 
 Empresas instaladas no território; 
 Outras informações de interesse, como futuros investimentos e condicionamentos para o projeto em 

avaliação. 
 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
porto@agriproambiente.pt com conhecimento a dfonte@agriproambiente.pt. 
 
Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, e colocamo-nos também ao V. dispor 
para qualquer informação que seja necessária.  
 
Com os melhores cumprimentos 

 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 
e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

    
 



[Page #]

Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 09:16
Para: icnf@icnf.pt; DRCNF.Norte@icnf.pt
Cc: 'Agri-Pro Ambiente (Porto)'
Assunto: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos Senhores, 
 
A Lusorecursos Portugal Lithium encontra-se a desenvolver o projeto de “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano”, no concelho de Montalegre, tendo a 
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental sido adjudicada à AGRI-PRO AMBIENTE Consultores 
S.A.. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização do estudo de 
impacte ambiental, procede nesta fase inicial ao contacto com as entidades que possam facultar informação 
sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem 
como as medidas a integrar no mesmo para a minimização de impactes. 
 
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações 
que considerem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo. 
 
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação em formato editável (shapefile ou DWG): 
 

 Informação para a área em estudo relativa aos seguintes grupos: mamíferos, aves, anfíbios, répteis e 
quirópteros; 

 Identificação /cartografia de Habitats naturais e seminaturais (Diretiva Habitat) e espécies protegidas; 
 Informação relativa à abundância e distribuição espacial do lobo-ibérico, em particular da alcateia de 

Leirando; 
 Identificação /cartografia de corredores ecológicos; 
 Identificação e ponto de situação da implementação das medidas compensatórias direcionadas à 

conservação da biodiversidade do projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega. 
 Identificação de Perímetros Florestais e Matas nacionais e suas condicionantes; 
 Árvores classificadas; 
 Cartografia de Áreas ardidas; 
 Estudos do ICNF referentes a valores naturais, presentes na área em estudo, com especial interesse 

conservacionista. 
 Outras recomendações de interesse face ao projeto. 

 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
porto@agriproambiente.pt com conhecimento a dfonte@agriproambiente.pt. 
 
Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, e colocamo-nos também ao V. dispor 
para qualquer informação que seja necessária.  
 
Com os melhores cumprimentos 

 
 

David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 09:17
Para: info@lneg.pt
Cc: 'Agri-Pro Ambiente (Porto)'
Assunto: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos Senhores, 
 
A Lusorecursos Portugal Lithium encontra-se a desenvolver o projeto de “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano”, no concelho de Montalegre, tendo a 
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental sido adjudicada à AGRI-PRO AMBIENTE Consultores 
S.A.. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização do estudo de 
impacte ambiental, procede nesta fase inicial ao contacto com as entidades que possam facultar informação 
sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem 
como as medidas a integrar no mesmo para a minimização de impactes. 
 
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações 
que considerem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo. 
 
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação em formato editável (shapefile ou DWG): 
 

 Depósitos minerais; 
 Águas minerais naturais; 
 Águas minerais industriais; 
 Recursos geotérmicos; 
 Massas minerais; 
 Águas de nascente; 
 Área de valor geológico e/ou geomorfológico; 
 Servidões administrativas de âmbito mineiro. 

 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
porto@agriproambiente.pt com conhecimento a dfonte@agriproambiente.pt. 
 
Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, e colocamo-nos também ao V. dispor 
para qualquer informação que seja necessária.  
 
Com os melhores cumprimentos 

 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 
e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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vera.freitas@lusorecursos.com

De: vera.freitas@lusorecursos.com
Enviado: 26 de outubro de 2021 12:33
Para: 'davidteixeira@cm-montalegre.pt'
Assunto: Consulta ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Montalegre
Anexos: Edificios_CAM_Opcao A e B.rar; Zona_Concessao_MinaRomano.rar

Importância: Alta

Caro Dr. David Teixeira 
Bom dia, 
 
Na sequência do meu contacto telefónico, envio o ponto referido no Ofício da APA, relativamente ao pedidos de 
elementos adicionais, no âmbito do EIA da Mina do “Romano”. 
 
No já referido ponto, foi-nos solicitado que se fizesse a consulta ao “Serviço Municipal de Proteção Civil de 
Montalegre, dependente da respetiva Câmara Municipal, para a identificação de condicionantes suscetíveis de serem 
afetadas pela implantação do projeto”. 
 
Neste sentido, solicitamos que, nos identifiquem se existem condicionantes suscetíveis de serem afetadas pela 
implantação do nosso projeto!  
 
Assim, de forma a ser possível localizar e integrarem a área do projeto na Vossa cartografia envio, em anexo, o limite 
da Concessão da Mina do “Romano”. 
 
 
Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional. 

Atentamente, 
Vera Freitas 
 
Sustainability Project Coordinator 
T: (00351) 910 364 308 
 
vera.freitas@lusorecursos.com 
___________________________ 

 
Portugal Lithium S.A. 

Sede: 
Rua Direita, N.º 30 
5470-251 Montalegre  

Delegação de Braga: 
Rua 25 de Abril, N.º 21-A, Galerias do Parque 
4700-289 Real, Braga 

geral@lusorecursos.com T: (00351) 276 094 507 T: (00351) 253 714 030 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 09:17
Para: info@turismodeportugal.pt
Cc: 'Agri-Pro Ambiente (Porto)'
Assunto: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos Senhores, 
 
A Lusorecursos Portugal Lithium encontra-se a desenvolver o projeto de “Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano”, no concelho de Montalegre, tendo a 
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental sido adjudicada à AGRI-PRO AMBIENTE Consultores 
S.A.. 
 
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização do estudo de 
impacte ambiental, procede nesta fase inicial ao contacto com as entidades que possam facultar informação 
sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem 
como as medidas a integrar no mesmo para a minimização de impactes. 
 
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações 
que considerem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo. 
 
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação em formato editável (shapefile ou DWG): 
 

 Empresas de turismo, sua localização, e tipologia de atividade; 
 Projetos e/ou investimentos turísticos previstos para a área de projeto e sua envolvente. 

 
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email: 
porto@agriproambiente.pt com conhecimento a dfonte@agriproambiente.pt. 
 
Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, e colocamo-nos também ao V. dispor 
para qualquer informação que seja necessária.  
 
Com os melhores cumprimentos 

 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 
e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: DEOT – Turismo de Portugal [dvo.deot@turismodeportugal.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 17:27
Para: dfonte@agriproambiente.pt
Cc: porto@agriproambiente.pt
Assunto: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de Depósitos 

Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano" (DEOT_14.01.14/786)

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

N/ Rer.ª SAI/2021/15531 

Ex.mo Sr. Dr. David da Fonte 
  
Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, informa-se que se encontra disponível no website do Turismo de 
Portugal a aplicação SIGTUR, que consiste num sistema de informação geográfica da oferta turística na web. 
  
A aplicação encontra-se disponível em https://sigtur.turismodeportugal.pt, podendo ainda aceder a partir do website do 
Turismo de Portugal (Portal Business / Planear_Iniciar / Ordenamento Turístico), e está otimizada para os browsers Firefox, 
Chrome e Edge.  
  
O SIGTUR é uma ferramenta de trabalho que disponibiliza informação georreferenciada sobre vários temas de negócio do 
turismo, bem como sobre vários temas territoriais, proporcionando diversos tipos de pesquisa, devendo os utilizadores 
selecionar aquela que mais se adequa à análise pretendida. Sublinha-se que a aplicação disponibiliza dados abertos (ver 
ícone no friso de cima). 
  
A aplicação foi desenvolvida tendo por objetivo responder não só ao que são as exigências diárias do Turismo de Portugal 
no desempenho das funções que lhe estão cometidas nas matérias mais diretamente relacionadas com o território mas, 
também, procurar responder às solicitações de informação dos nossos principais stakeholders prosseguindo o objetivo 
deste Instituto de incrementar a divulgação e facilidade de acesso à informação sobre a oferta turística. 
  
Sublinha-se que o SIGTUR disponibiliza dados abertos, em formato shapefile, assim como Serviços WEB (WMS e WFS), sobre 
os temas de negócio do turismo. 
  
No SIGTUR poderá visualizar os temas já disponibilizados, clicando no ícone correspondente à “Lista de Temas” no friso 
superior, bem como proceder a vários tipos de pesquisa: 
  

 Pesquisa Simples 
 Por denominação (ex. denominação do empreendimento turístico); 

  
 Por Geometria (com as opções de selecionar ponto, linha ou polígono e definição de buffer), obtendo por 

esta via (interseção territorial) todas as ocorrências relativas aos temas de negócio disponíveis na aplicação. 
Este tipo de pesquisa adequa-se particularmente à obtenção de informação sobre a oferta turística na 
envolvente de projetos sujeitos a procedimento de AIA.  

  
  
Ex. de pesquisa por geometria: oferta turística num buffer de 500m da Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa  
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 Pesquisa Avançada (podendo selecionar vários atributos de um determinado tema, bem como selecionar a(s) 
área(s) territoriais pretendidas. 

  
Estão ainda disponíveis: 

 Alojamento em Empreendimentos Turísticos perspetivado, por área territorial (atenção à explicação quanto à 
forma de cálculo); 

 Indicadores da oferta turística, obtidos a partir dos dados do RNT (Registo Nacional do Turismo), disponível no 
website do Turismo de Portugal, a saber: RNET (Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos); RNAL (Registo 
Nacional do Alojamento Local); RNAAT Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística); RNAVT (Registo 
Nacional das Agências de Viagens e Turismo), bem como a respetiva representação em cartogramas.  

  
Sublinha-se que a informação base constante do SIGTUR sobre o RNT é obtida por sincronização diária (04:00H) com os 
quatro Registos mencionados. 
  
No caso específico do RNAAT, RNAVT e do RNAL (na sua maioria) a georreferenciação é obtida de forma automática a partir 
do endereço, pelo que assume um caráter meramente indicativo. Poderá consultar fiabilidade da georreferenciação na lista 
de detalhes de cada estabelecimento. 
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Se persistir alguma questão, por favor não hesite em contactar-nos através do presente endereço de e.mail. 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
  
Fernanda Praça 
Diretora 
Departamento de Ordenamento Turístico 
Direção de Valorização da Oferta 
t: +351 211 140 217 
 

 

Click here to watch #CantSkipTomorrow on Youtube 
  
Este e-mail pretende ser amigo do ambiente. Pondere antes de o imprimir! 
O Turismo de Portugal dá preferência a produtos e serviços com menor impacte ambiental. Agradecemos contacto através dos 
canais digitais. 
                         
Please consider the environment before printing. 
Turismo de Portugal prefers products and services with low environmental footprint. Please use digital channels. 
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: Ana Paula Freitas Santana [paula.santana@iapmei.pt]
Enviado: 31 de maio de 2021 17:16
Para: porto@agriproambiente.pt
Cc: Joao Miguel Almeida Pimentel; dfonte@agriproambiente.pt
Assunto: FW: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"
Anexos: FIG01-EsbocoCorografico.pdf; AreaEstudo.kmz; ConcessaoMinaRomano.kmz

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Bom tarde Dr. David Fonte 
 
No seguimento do email infra,  informa-se que  tendo em consideração a área de estudo remetida no  concelho de 

Montalegre, designadamente a  freguesia de Morgade,  não encontramos evidência  da existência de  nenhum 

estabelecimento industrial licenciado por esta Agência. 

 
#VamosAvançarJuntos  
  
Com os melhores cumprimentos, 
 
Paula Santana 
Direção de Proximidade Regional e Licenciamento 
Departamento de Licenciamento e Planeamento Industrial do Sul 
Técnica Superior 
 

 
Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.  
Portuguese Agency for Competitiveness and Innovation  
 
T: (+351) 213 836 144 | Ext.6509|www.iapmei.pt 
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edif. A 
1649- 038 Lisboa Portugal 
 
Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 

 

AVISO DE SEGURANÇA: Email externo ao IAPMEI. Seja cuidadoso na abertura de anexos e links. Nunca 
introduza dados pessoais, associados à sua conta. 

 



 

 

Mod.DGADR 05.01 Rev.09 

 

 

 

dfonte@agriproambiente.pt 
 

 

 
Sua Referência   Sua Data  Nossa Referência Data  02/06/2021 
   N.º  Of_DSTAR_DOER_DOC00009875_2021  
Proc.º    Proc.º   4546/2021  
    
    

ASSUNTO:   Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de Depósitos Minerais 
de Lítio e Minerais Associados - "Romano" 

 

Informa-se que a área em estudo não interfere com aproveitamentos hidroagrícolas da tutela desta 
Direção-Geral, condicionados pela aplicação do regime jurídico das obras de aproveitamento 
hidroagrícola (RJOAH), traduzido no Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril e legislação complementar (https://www.dgadr.gov.pt/regadio; 
https://www.dgadr.gov.pt/regadio/ut-ag-solo-pred-benef; http://sir.dgadr.gov.pt/).  

Para informação sob os Aproveitamento Hidroagrícola Potencial de Firvidas, com o qual a área de 
estudo interfere, deverá ser consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, que tem 
a tutela do referido aproveitamento hidroagrícola (Localização em anexo). 

 

  
Com os melhores cumprimentos, 
 

 

A Subdiretora-Geral 
 
 
 
 
 
 

Isabel Passeiro 
 
 

 
 
 
Anexo: EIA_Concessao_Exploracao_Depositos_Minerais_Romano 
CF/ 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.  

Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44  

4430-208 Vila Nova de Gaia 

Isabel 

Maria de 

Almeida 

Ribeiro 

Passeiro

Digitally signed 

by Isabel Maria 

de Almeida 

Ribeiro Passeiro 

Date: 

2021.06.04 

18:09:45 +01'00'

https://www.dgadr.gov.pt/regadio
https://www.dgadr.gov.pt/regadio/ut-ag-solo-pred-benef
http://sir.dgadr.gov.pt/
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: Ana Fontes [Ana.Fontes@icnf.pt]
Enviado: 15 de junho de 2021 16:46
Para: porto@agriproambiente.pt
Cc: dfonte@agriproambiente.pt; Miguel Portugal
Assunto: EIA da Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - 

"Romano". Resposta a pedido de informação
Anexos: Enquadramento_EIA.pdf

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Concluído

Exmos. Srs. 

Em resposta ao pedido de informação enviado, encarrega-me o Sr. Chefe de Divisão de Áreas Classificadas de comunicar 
que, relativamente a áreas da gestão deste Instituto, a Área de Estudo do EIA enquadra áreas submetidas a Regime 
Florestal, designadamente o Perímetro Florestal do Barroso. (enquadramento anexo).   

Assim, no sentido de resposta ao solicitado, sugere-se a consulta de dados disponíveis na Infraestrutura de Dados Espaciais 
(IDE) da Conservação da Natureza e das Florestas (https://geocatalogo.icnf.pt/websig/ ) que disponibiliza dados abertos 
deste Instituto e que, no seu Geocatálogo (https://geocatalogo.icnf.pt/catalogo.html ), permite visualização e download dos 
dados disponibilizados à data presente. 

Mais se informa que, para a AE considerada existem outros dados que não constam dos dados abertos disponibilizados pelo 
ICNF, designadamente e entre outros os seguintes dados vetoriais de monitorização de espécies de Fauna (ANEXO de 
enquadramento): Avifauna (dist 2k   Atlas das Aves e dist 1k espécies), dist 1k  ocorrências de Lobo ibérico 2013-2020, dist 1k 
 ictiofauna 2017, dist 1k  insetos 2015 e dist 1k  mamíferos 2015-2019.   

O conjunto de dados solicitados e agora inventariados tem um custo associado ao seu tratamento no valor total de 97,60 € 
(noventa e sete euros e sessenta cêntimos), tendo em consideração o Despacho nº. 13350/2014 e Portaria nº. 1136/2008 - 
Tabela de taxas e preços -  bens e serviços 01/03/2021 (ponto 12.3 - 12.3.1 e 12.3.2), disponível em:   
https://www.icnf.pt/api/file/doc/a683752d2a60a853 . 

No caso de concordância com as condições descritas e, para procedermos ao respetivo envio, o pagamento devido deverá 
ser efetuado através de uma das seguintes modalidades: 

 Por transferência bancária na conta do IGCP - NIB: 0781 0112 0112 0011 4794 4 (que deverá identificar-se com a 
referência ao presente E-mail); 

 Cheque, emitido à ordem do IGCP e enviado para a Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do 
Norte (DRCNF-N), Avenida António Macedo 4704-538 Braga; 

 Diretamente nas diversas instalações da DR-N; 

A efetivação de pagamento só será considerada após a receção do respetivo comprovativo da transferência na DRCNF-N, na 
morada acima citada, ou por fax n.º 253 613 169, ou por correio eletrónico para o seguinte endereço: DGAL.Norte@icnf.pt 
 , Cc. ana.fontes@icnf.pt ; 

Os dados solicitados serão enviados, via correio eletrónico, para o (s) seguinte (s) endereço (s): dfonte@agriproambiente.pt 
. 

Cumprimentos, 

 
 
_________________________________________________ 
Ana Fontes 
Geógrafa - Sistema de Informação Geográfica  



Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP 
Departamento Regional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 
Divisão de Áreas Classificadas 
Av. António Macedo – 4704-538 Braga 
T: +351 253 203 482 F: +351 253 613 169 
www.icnf.pt 
ana.fontes@icnf.pt 



AREAS CLASSIFICADAS

Areas Protegidas Ambito Nacional

ZEC

ZPE

Regime Florestal

AreaEstudo

Concessao Mina Romano

Registos ocorrência espécies de fauna
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Agri-Pro Ambiente (Porto)

De: João Mamede [joao.mamede@apambiente.pt]
Enviado: 18 de junho de 2021 15:47
Para: Paulo Silva
Cc: dfonte@agriproambiente.pt; Maria José Moura
Assunto: RE: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de 

Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano"
Anexos: InfoGeo.7z; Cliente - Recibo Pagamento  DUC 516600005473950 P DPI 35 2021.pdf
Assinada por: joao.mamede@apambiente.pt

Exmo. Sr. Dr. Paulo Silva,  
 
Para dar resposta ao pedido de elementos para o “Estudo de Impacte Ambiental a Concessão de Exploração de 
Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano”, junto se remetem os dados geográficos que 
dispomos em formato shapefile, no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06, assim como o recibo de 
pagamento.  
Relativamente aos dados solicitados consideramos importa referir o seguinte: 
 

         “Identificação e principais características de captações de água licenciadas 
(publicas e particulares), quer superficiais, quer subterrâneas” – em anexo 
remetem-se as captações superficiais e subterrâneas particulares licenciadas, 
assim como as captações subterrâneas de abastecimento que temos inventariadas. 
Todavia, sugerimos que contactem com as entidades gestoras de abastecimento de 
água – Municipios para averiguar se na área de estudo existem outras captações 
para consumo humano; 

         “Áreas de proteção de captações de abastecimento público” – as captações de 
abastecimento público existentes na área de estudo não possuem perímetros de 
proteção definidos e publicados; 

         “Localização de ETAR’s e ETA’s existentes ou previstas na envolvente” – em anexo 
remetem-se as pressões pontuais licenciadas/inventariadas na área de estudo, 
nomeadamente ETAR e FSC; 

         “Principais fontes poluentes existentes, tais como, suiniculturas, matadouros, etc. / 
Cartografia de pressões” – na área de estudo não existem outras pressões 
licenciadas/inventariadas, para além das mencionadas anteriormente ; 

         “Balanço hídrico da albufeira do Alto Rabagão (caudais afluentes e caudais 
captados para abastecimento e descarregados para produção de energia, caudais 
mínimos a garantir [caudais ecológicos ou outros])” - . Atualmente não dispomos 
do balanço hídrico da albufeira do Alto Rabagão é um tema em que estamos a 
trabalhar. No entanto enviam-se os dados dos volumes captados para a produção 
de energia: 220877000m3 e abastecimento público: 3299260m3 

 
De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não é disponibilizada informação sobre a titularidade 
das utilizações dos recursos hídricos. 
 
Estamos ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento. 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
João Mamede 
Divisão de Planeamento e Informação 
Administração da Região Hidrográfica do Norte 

 
 
Rua Formosa n.º 254  
4049-030 Porto 
(+351) 223400000 
apambiente.pt 
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Exmo. Senhor 
Dr. David Fonte 
AGRI.PROAMBIENTE Consultores, S.A 

Avenida da Republica nº 2491, 4º Andar Sala 44  

4430-208 Vila Nova de Gaia 
 
 

 

Sua referência 

Email de Dr. David Fonte 

Sua comunicação de 

2021 05 31 

Nossa referência 

Ofício LNEG nº00907 

     Data 

2021 07 02    

 

 

Assunto:  Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão de Exploração de Depósitos 

Minerais de Lítio e Minerais Associados - "Romano" 

- Envio de Informação 

 

 

Na sequência do mail de V. Exa. de 31 de maio de 2021, relativo ao assunto em epígrafe, junto se 

envia a respetiva Informação desta Instituição.  

Tratando-se de disponibilização de Informação foi aplicado o custo de 98,40€ com o IVA incluído 

comunicado a V.Exa. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

 

O Vogal do Conselho Diretivo 

 

 

 

Machado Leite 

 

Anexo: O mencionado 

Mário Rui Machado 

Leite

Digitally signed by Mário Rui Machado Leite 

DN: c=PT, o=Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia IP, cn=Mário Rui Machado Leite 

Date: 2021.07.02 11:40:24 +01'00'
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AGRI-PRO AMBIENTE – CONSULTORES, S.A. 

Mail de Dr. David Fonte de 31 de maio de 2021 

Assunto: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da 
Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e 
Minerais Associados - "Romano" 

Nome do Responsável(is) Técnico(s) I Unidade de Investigação  

Doutor Carlos Meireles e Dra. Ana Paula Pereira / Unidade de Geologia 
Hidrogeologia Geologia Costeira 

 

Doutor Jorge Carvalho e Eng.º Augusto Filipe / Unidade de Recursos Minerais 
e Geofísica 

 

Julho I 2021 

Mário Rui Machado Leite
Digitally signed by Mário Rui Machado Leite 

DN: c=PT, o=Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia IP, cn=Mário Rui Machado Leite 

Date: 2021.07.02 11:38:55 +01'00'
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INFORMAÇÃO 
 

 

 

Em resposta à solicitação da empresa Agri-Pro Ambiente de informações e 

recomendações que se considerem de interesse face à área de estudo 

apresentada para a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental do projeto 

“Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – 

Romano”, o LNEG emite a informação relativa a Geologia, Hidrogeologia e 

Recursos Minerais. 

 

GEOLOGIA 

A área do projeto situa-se nos terrenos parautóctones da Zona Galiza-Trás-os-

Montes. Recomenda-se a consulta de: 

Pereira (coord.), 2000, Folha 2 da Carta Geológica de Portugal, escala 1:200 000, IGM. Lisboa.  

Pereira, E. (coord.) 2006. Notícia explicativa da Folha 2 da Carta Geológica de Portugal, escala 1:200 000, INETI, Lisboa, 119 

pp. 

Teixeira, C., Cândido de Medeiros, A., Torre de Assunção, C.F. (1969). Folha 6-B (Chaves) da Carta Geológica de Portugal 

(escala, 1:50 000) e Notícia Explicativa. Serviços Geol. Portugal, Lisboa, 35 pp. 

Relativamente ao levantamento de eventuais locais com interesse geológico 

patrimonial (geossítios), recomenda-se a consulta das bases de dados do 

Geoportal do LNEG (https://geoportal.lneg.pt/pt/bds/geossitios/#!/) e da ProGEO 

Portugal (http://www.progeo.pt). 
 

HIDROGEOLOGIA 

A área de estudo do projeto insere-se nas unidades hidrogeológicas do Maciço 

Antigo Indiferenciado das bacias hidrográficas do Douro e do Cávado. A Concessão 

de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 

insere-se na bacia hidrográfica do rio Tâmega que integra a massa de água 

A0x1RH3 - Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro.  
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Nos arquivos de dados hidrogeológicos da Unidade de Geologia e Hidrogeologia e 

Geologia Costeira do LNEG não existem pontos de água na área de estudo do 

projeto. A informação sobre pontos de água pode ser consultada no Geoportal do 

LNEG onde é possível aceder à “Base de Dados de Recursos Hidrogeológicos 

Portugueses” em Bases de dados 

(https://geoportal.lneg.pt/pt/bds/rec_hidrogeol/#!/) e/ou no visualizador de mapas 

(https://geoportal.lneg.pt/mapa/?escala=4000000&mapa=RecursosHidro#) que 

permite a visualização da informação. 

Na região é comum o abastecimento doméstico e agrícola ter origem em captações 

de água subterrânea do tipo nascente ou mina, pelo que se recomenda a realização 

de um inventário de campo exaustivo de todas as captações de água subterrânea, 

incluindo as que não estão sujeitas a licenciamento. 

No Relatório do EIA a caracterização da situação de referência deverá apresentar 

o enquadramento hidrogeológico regional e a caracterização hidrogeológica local, 

a qual deverá integrar o inventário de pontos de água, a descrição das formações 

geológicas existentes, a caracterização dos aquíferos (extensão, espessura e 

profundidade), as características hidrodinâmicas e a produtividade aquífera. 

Deverá ainda constar a caracterização piezométrica e as principais direções de 

escoamento subterrâneo existentes na área de implantação do projeto. A 

caracterização da qualidade da água subterrânea deverá ser efetuada, caso seja 

possível, em captações existentes na área do projeto ou na sua proximidade. Caso 

existam captações destinadas ao abastecimento público deverão ser considerados 

os respetivos perímetros de proteção, cuja definição e condicionantes são 

estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro (alterado pelo 

Decreto-Lei n. º 226-A/2007, de 31 de maio). 

Recomenda-se que na caracterização da situação de referência, do Relatório do 

EIA, conste a seguinte informação: 

− Enquadramento hidrogeológico regional e a caracterização hidrogeológica 

local; 

− Planta de localização dos pontos de água subterrânea inventariados e os 

perímetros de proteção das captações de abastecimento público; 



 

 

p. 4 de 6 
Estrada da Portela, Bairro do Zambujal 

Apartado 7586 – Alfragide, 2610-999 AMADORA, Portugal 

Tel: +351 210 924 600/1  

Fax: +351 217 163 806 online:217163806@fax.ptprime.pt 

www.lneg.pt 

 

− Tabelas com as características técnicas das captações subterrâneas (privadas 

e públicas), incluindo a distância às diversas infraestruturas do projeto e toda a 

informação existente sobre as mesmas; 

− Profundidade do nível de água nas captações publicas e nas privadas em que 

seja possível efetuar essa medição, de modo a inferir o nível piezométrico na 

área de estudo do projeto; 

− Caracterização físico-química e avaliação da qualidade da água subterrânea, 

se possível efetuada em pontos de águas/captações subterrâneas existentes 

nas áreas de implantação do projeto ou na sua envolvência, considerando os 

parâmetros expressos no Anexo 1 do Decreto-Lei nº236/98, de 1 agosto; 

A Avaliação de Impactes, as Medidas de Mitigação e o Plano de Monitorização 

respeitantes aos recursos hídricos subterrâneos, deverão ser adequados às 

especificidades do Projeto, nas suas fases de construção e de exploração. 

Aconselha-se que, no Relatório do EIA, sejam propostas medidas de 

minimização/compensação e reposição para todas as captações de água 

subterrânea que sejam afetadas diretamente ou indiretamente pelo projeto. As 

referidas medidas devem assegurar, no mínimo, as atuais condições de 

abastecimento e usos.  

Recomenda-se a consulta de: 

Almeida, C.; Mendonça, J. J. L.; Jesus, M. R. & Gomes, A. J. (2000) – “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”. INAG/CGUL. 

Lisboa. 661 p.  

Capítulo de Hidrogeologia in Noticia Explicativa da Folha 6-A Montalegre (SGP, 1983). 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça– RH2 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro – RH3 

 

 

Recursos Hidrogeológicos e geotérmicos 

A área de estudo do projeto abrange as captações concessionadas da concessão 

hidromineral de HM-37 Caldas Santas de Carvalhelhos e o respetivo perímetro de 

proteção, fixado pela Portaria n.º 817/2008, DR n.º 192, Série II de 03-10-2008, 

pelo que se aconselha o proponente a solicitar parecer à Direção Geral de Energia 

e Geologia (DGEG). 

A informação atualizada sobre águas minerais naturais, águas de nascente e 

recursos geotérmicos deverá ser solicitada à DGEG.  
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RECURSOS MINERAIS 

A área desta concessão mineira insere-se numa das regiões de Portugal com ocorrência de 

mineralizações de lítio, a região do campo pegmatítico de Barroso–Alvão. Esta região, em termos 

metalogenéticos, enquadra-se na Província tungsteno-estanífera do NW da Península Ibérica, 

caracterizada pela ocorrência de estruturas aplitopegmatíticas e hidrotermais que localmente se 

apresentam enriquecidas em minerais daqueles metais, bem como em minerais de lítio.  

A área de estudo desta concessão mineira situa-se sobre o depósito mineral de estanho e 

tungsténio do Campo Mineiro de Bessa (169SnW), onde foram explorados em filões de 

pegmatito granítico, com cassiterite e mais rara volframíte e eluviões e aluviões com cassiterite, 

tendo sido atribuído à Sociedade Minière et Industrielle du Tâmega, entre 1920 e 1991, um total 

de 37 concessões mineiras, onde foi produzidos, entre 1956 e 1965, 134 t de concentrados com 

60% a 75% de cassiterite e 6 t de concentrados com 30% de tantalo-columbite. Adicionalmente, 

a concessão n.º 2113, Carvalho, produziu 26 t de concentrados de cassiterite e 11 t de 

concentrados de volframite. 

NOTA - Dentro de parêntesis indica-se código do depósito mineral do nosso Sistema de Informação de 

Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses – SIORMINP 

 

O depósito mineral do Campo Mineiro de Bessa não deverá constituir impedimento à 

concretização desta concessão mineira de Romano, uma vez que se encontra abandonado 

desde 1991 e este projeto em preparação, decerto irá providenciar o aproveitamento de outras 

substancias úteis que surgirem na concretização da exploração, caso os teores nessas 

substâncias (designadamente Sn, W, Ta e Nb) tornem a sua exploração economicamente 

rentável. 

A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro (concessões 

mineiras/explorações mineiras e de águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas pedidas ou 

concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras licenciadas, etc.) deve 

ser solicitada à DGEG. 



 



















 

1/2  

Exma. Senhora 
Eng.ª Helena Ferreira  
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
 
 

N/Ref.: DINAV/IEA-2021/2000          DATA:10NOV2021 

S/Ref.: E-mail de 29 de outubro de 2021 
 
ASSUNTO: AP PT: Pedido de Elementos para a elaboração do EIA da Concessão 

de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados 
- "Romano" 

 
 
Correspondendo à solicitação efetuada através do e-mail acima referido, 

informamos que a área em apreço, e relativa à elaboração do EIA da Concessão 

de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - 

"Romano", nos concelhos de Boticas e Montalegre, distrito de Vila Real, não é 

abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil, ou superfícies de proteção 

de aeródromos civis certificados ou pistas para ultraleves aprovadas pela 

ANAC.  

Tal como referido no V. e-mail, a “Área de Estudo” apresentada abrange uma 

parte da albufeira da barragem do Alto Rabagão, a Este, e que corresponde ao 

“ponto de scooping 28C - Alto Rabagão 3”.  

A distância entre a albufeira e a “Área da Concessão da Mina Romano”, é de 

aproximadamente 1400 m entre os pontos mais próximos, não sendo 

expectável que a exploração mineira só por si coloque entraves às operações 

de scooping. No entanto, e uma vez que se encontra prevista a instalação de 

linhas aéreas de transporte de energia, e tendo em atenção que os elementos 

por V. enviados não permitem a análise dos respetivos traçados, solicitamos 

que nos sejam remetidos esses projetos para verificação da sua 

compatibilidade com as operações de scooping.  

De qualquer modo, e em matéria de servidões aeronáuticas, haverá que ter em 

consideração, já na fase de projeto, a balizagem diurna e luminosa de 
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eventuais obstáculos à navegação aérea existentes na Mina, em conformidade 

com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, “Limitações 

em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea” cuja 

consulta poderá ser feita no endereço: 

 
https://www.anac.pt/vPT/Generico/InformacaoAeronautica/CircularesInformacaoAeronautica/Paginas/CircularesdeInformacaoAeronautica.aspx 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea 
 
 
 
 
 
 
 

Rute Ramalho 

(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 10763/2021 
Diário da República, 2.ª série, N.º 213, de 3 de novembro de 2021) 
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CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 

DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS – “ROMANO” 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 

 
ANEXO 2.1 - CÁLCULO DE RESERVAS 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Os principais resultados dos trabalhos realizados pela Lusorecursos durante o período de 
Prospeção e Pesquisa MN/PP/046/12 “SEPEDA” foram reportados e validados pela 
DGEG na forma de relatórios técnicos. A Lusorecursos, a partir dos dados obtidos 
durante a prospeção e pesquisa, reportou recursos minerais de lítio com base na 
morfologia do depósito aplito-pegmatítico litinífero, resultantes da interpretação de perfis 
transversais e plantas de nível em que blocos delimitados por perfis adjacentes, usando 
os dados analíticos das sondagens de cada perfil, proporcionaram a determinação de um 
teor de Li2O e respetiva tonelagem, assumindo-se um teor de corte económico (e não 
mineiro) de 0,3% de Li2O e uma densidade de 2,4 (densidade da petalite e não da rocha 
LCT), reportado no Quadro 1.  
 
 

Quadro 1- Avaliação de recursos da concessão “SEPEDA 

Recursos 
Quantidade 

(Mton@%Li2O) 

Recurso Total Atual 15,6 Mton@1,09%Li2O 

Recurso Indicado 7,2 Mton@1,28%Li2O 

Recurso Inferido 8,4 Mton@0,93%Li2O 

 
 
Refere-se que foram apresentados enquanto concessão de “SEPEDA”, à luz do recurso 
total estimado nos relatórios técnicos validados de 15,6 Mton e para lá da reserva mineira 
aí contida, os indicadores de prospeção e pesquisa apontam para a concessão atual 
“Romanouma zona alvo (“exploration target”), ao longo de um eixo no setor sul do bloco 
A da concessão com cerca de 3 x 1km, em que se venha a duplicar os recursos totais 
estimados de 15,6 Mton @ 1,09% Li2O, para a hipótese de um total de 30 Mton com 
teores de cerca de 1,0% Li2O para a concessão.  
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A geometria do jazigo só é fidedigna e exata com o progressivo aumento de 
conhecimento que vai sendo adquirido e da evolução do grau de confiança, que, por sua 
vez, está diretamente relacionado com a densidade de informação da cartografia 
geológica e estrutural, amostragem, sondagens, dados analíticos, petrografia e 
geoquímica, que vai sendo adquirida de acordo com os procedimentos estabelecidos no 
sistema JORC. 
 
Considerando o atual estado de conhecimento geológico do jazigo “Romano”, para atingir 
esse “target” de 30 Mton de recurso pegmatítico com teor de aproximadamente 1% de 
Li2O, em que a petalite responde por mais de 90% da moda, a Lusorecursos pretende, ao 
longo da próxima década, realizar e dar continuidade aos trabalhos de prospeção e 
pesquisa já efetuados. 
 
Estes visam essencialmente densificar a informação já existente e, com isso, poder 
contribuir para melhorar o grau de conhecimento e certeza sobre o jazigo mineral, 
nomeadamente a respeito dos valores das reservas e recursos, o grau de confiabilidade 
nas estimativas sobre diversos fatores (e.g. recuperações e diluições), nas melhores 
opções sobre métodos de exploração, processamento e tratamento mineralúrgico e 
hidrometalúrgico e, consequentemente, melhor antecipar eventuais riscos e impactes dos 
mesmos, de modo a poder confirmar opções, determinar cenários/vias alternativas e/ou 
necessárias medidas de mitigação adequadas e eficazes. 
 
A Lusorecursos propôs-se a realizar uma atualização dos recursos minerais e melhorar a 
informação (e.g. geoestatítica, base de dados, modelo geológico com “cut-off” mineiro 
entre os aspetos de natureza gráfica) respeitante aos recursos litiníferos e estaníferos do 
jazigo mineral concessionado durante a vigência da concessão Romano e 
independentemente dos recursos anteriormente reportados no âmbito da concessão 
“SEPEDA”. 
 
Para isso, e para o efeito, foi adjudicada uma proposta para um trabalho de consultoria 
de modelação geoestatística-geológica, à empresa Datamine International Ltd. 
(“Datamine”). Esta é uma reputada empresa internacional de prestação de serviços para 
o setor mineiro nas mais variadas valências, sendo líder mundial em software geológico-
mineiro e tecnologias de planeamento e gestão de operações mineiras. Com 
representação em 18 países, a Datamine fornece serviços a nível global, que vão desde 
a prospeção, modelação de recursos geológicos, planeamento mineiro e de operações, 
logística, marketing bem como serviços de implementação, formação e consultoria, o que 
para a Lusorecursos constituiu uma garantia de obter apoio e suporte rigoroso, fiável e de 
qualidade, contribuindo assim para assegurar todo o valor do seu investimento.  
 
Com isto, a Lusorecursos estabeleceu uma relação contratual com a Datamine, para uma 
prestação de diversos serviços, mais precisamente, a validação da base de dados de 
sondagens mecânicas, a modelação geológica e a interpolação de teores para os 
recursos de lítio e estanho. 
 
Os trabalhos de avaliação de recursos foram conduzidos entre os dias 8 de novembro e 
13 de dezembro de 2019 nos escritórios da Datamine em Reading, Reino Unido, pelos 
consultores Eduardo Yamamoto (Geologia), Paulo Maurício Dias (Geoestatística). 
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O conjunto de dados inicial é composto por 121 furos de sondagem (circulação inversa 
na sua grande maioria e outros diamantados ou carotados), compondo um total de 19 
827,20 metros perfurados. O total de amostras originais é de 2 614 unidades. Os furos 
têm profundidades entre os 36 m e os 494,9 m na área principal da mineralização. 
Quando não verticais, são geralmente inclinados entre -50 a -80 graus e as direções na 
porção central do depósito são perpendiculares à atitude ou “strike” geral do corpo 
principal, sendo na sua grande maioria para S e SSW. 
 
Portanto, com os dados fornecidos, a Datamine validou e preparou uma nova base de 
dados compilada com os arquivos originais de sondagem e as informações contidas nos 
relatórios semestrais de prospeção e pesquisa enviados pela Lusorecursos à DGEG no 
âmbito do contrato “SEPEDA”. 
 
A base de dados de sondagem final utilizada neste trabalho é composta por 117 furos, 
compondo um total de 2 614 amostras. Para a modelação geológica, 4 furos foram 
desconsiderados pela ausência de informação suficiente para os propósitos do trabalho. 
 
A base de dados original de sondagens utilizada pela Datamine neste trabalho foi 
fornecida pela Lusorecursos em formato CSV (“Comma Separated Values”) e é 
constituída pelas tabelas: 
 

 Collar (localização dos furos); 

 Survey (direção e inclinação dos furos); 

 Geology (intervalos litológicos); 

 Assay (amostras e resultados químicos analíticos). 

 
Salienta-se ainda que, os dados de sondagem originais não possuíam a informação 
completa, i.e., estavam omissos os dados referentes ao desvio das sondagens 
realizados. Nesse sentido, como trata-se de um corpo geológico heterogéneo e não 
podendo aferir os desvios das sondagens, o cálculo das reservas mensurados pela 
Datamine recebem a nomenclatura de recursos prováveis ou na terminologia inglesa 
designado como “total estimated resource (non-categorised)”. Os técnicos especializados 
da Datamine referem que, devido à confiabilidade dos dados geológicos (principalmente 
dados das sondagens), não existem recursos minerais para o depósito “Romano” que 
cumpram os requisitos dos códigos internacionais de mineração. Nesse caso, os 
recursos devem ser considerados apenas como “potential resources”, para qualquer 
relatório público, o qual se atribui a designação de reserva provável. 
 
Embora a maioria dos furos de sondagem sejam furos inclinados, não há dados de 
levantamento relativos ao posicionamento do fundo da sondagem. De acordo com 
relatórios públicos da empresa Dakota Minerals, os dados foram adquiridos com recurso 
a um equipamento de giroscópio Reflex. Porém, os dados permanecem omissos perante 
a Lusorecursos, que à data de execução dos trabalhos de prospeção tinha uma parceria 
estabelecida com a entidade referida. 
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Averiguando os trechos verticais e planos horizontais disponíveis em relatórios públicos, 
é possível reconhecer que alguns furos de sondagem inclinados apresentam um desvio 
significativo (vertical e horizontal), principalmente as sondagens mais longas. Como 
referido, os dados de desvio de sondagem são cruciais para modelação e estimativa 
geológica certificada. 
 
Como os dados originais não estariam disponíveis, para a realização deste estudo, para 
a maioria dos furos de sondagem, a Datamine usou a direção e inclinação fornecidas 
pela Lusorecursos, e usou os planos horizontais e seções verticais dos relatórios públicos 
da empresa que estabeleceu um acordo com a Lusorecursos, para recriar os desvios de 
furos de sondagens usando ferramentas geoestatísticas de previsão de desvio do Studio 
RM. 
 
Assim, apesar da possibilidade de recriar o desvio destes mesmos furos, estes dados 
contribuíram para uma interpretação da zona mineralizada, mas não substitui os dados 
adquiridos acerca do desvio das sondagens efetuados aquando dos trabalhos de 
prospeção, e por isso, não se pode afirmar como recursos medidos. 
 
Após a validação dos dados de sondagem, os arquivos foram importados para o software 
de modelação Datamine Studio RM e os furos criados em ambiente 3D. Com a utilização 
das ferramentas de preparação de dados para a modelação implícita do Studio RM as 
intersecções do envelope mineralizado do minério de 0,3% de Li2O foram marcadas 
manualmente como minério nos furos positivos e definidas 9 Zonas, Z1 a Z7 no corpo 
principal ou “Romano” e Z8 e Z9 a sul do mesmo, na referida área potencial para 
prospeção e pesquisa nos próximos anos. 
 
Foram utilizados diversos variogramas aplicados aos valores de Li2O, Fe2O3 e Sn, 
eliminando a influência dos altos teores. Os teores de Li2O, Sn e Fe2O3 foram estimados 
por krigagem ordinária (ordinary kriging -OK). Por outro lado, outros teores como SiO2, 
Al2O3, Ta, Be, Rb e Cs foram estimados por IPD (Inverse power of distance). 
 
 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO CORPO GEOLÓGICO 

As rochas pegmatíticas que albergam o minério encontram-se hospedadas em uma 
unidade de rochas metassedimentares com orientação noroeste, geralmente de 
inclinação abrupta. Esta sequência metassedimentar é intensamente dobrada, com uma 
forte foliação axial. 
 
Os pegmatitos são dobrados em dobras abertas a apertadas, ligeiramente reclinadas a 
verticais, com pegmatito mais espesso comumente desenvolvido nas dobras dos 
anticlinais. Alguns corpos pegmatíticos maiores, como o do Romano encontra-se menos 
dobrados. O corpo principal denominado de Romano tem uma direção entre 30º a 60º 
para WNW (Oeste- Nordeste) e uma inclinação de 50º a 90º para o NNE (Norte- 
Nordeste). Outras pequenas intrusões de pegmatito apresentam direções NNW-SSE na 
área de Romano. 
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As intrusões pegmatíticas geralmente apresentam uma ondulação suave que pode ser 
resultado de alguma força tectônica rúptil-dúctil afetando a área de Romano, no caso 
específico, um corredor milonítico afeta fortemente a área de concessão e por isso 
mesmo, as rochas pegmatíticas apresentam esses indícios. 
 
A prospeção dos corpos pegmatíticos indica interseções de aproximadamente                
80 m x 50 m orientada para 200º em pegmatitos da concessão do “Romano”, que 
resultam em espessuras significativas (até 60 m de largura real) de pegmatito com 
petalite como principal minério. O corpo mineralizado é de granularidade média a 
grosseira e estendendo-se por aproximadamente 800 m de Este a Oeste. O pegmatito 
mineralizado mais profundo intercetado por furos de sondagem está a cerca de 450 m de 
profundidade relativamente à superfície. 
 
 
 
 
3. LITOLOGIA E ASSAY (AMOSTRAS E RESULTADOS GEOQUÍMICO) 

O registo litológico ou geológico original dos furos de sondagem não está disponível e a 
informação do intervalo litológico recebida pela Datamine foi determinada pela 
Lusorecursos com base nos resultados geoquímicos do ensaio através de um algoritmo 
que permite distinguir as diferentes litologias com base principalmente nos valores em 
análise de SiO2, AL2O3, Fe2O3, que dão fortes indicações para diferenciação litológica. 
Existem três litotipos descritos para este conjunto de dados: 
 

 APEG - aplito-pegmatitos (principalmente tipo LCT com Li - petalite e Sn – 
minerais de cassiterite); 

 MSC - micaxisto (rocha hospedeira); 

 MIX - rocha mista/contacto (assinaturas geoquímicas combinadas do micaxisto e 
aplito-pegmatito LCT). 

 
A Datamine criou os códigos acima e usou a classificação litoquímica para gerar os furos 
de sondagem no Studio RM. Os intervalos litológicos, neste caso, foram usados apenas 
para orientar a modelagem geológica. O envelope de minério foi criado usando classes. 
O conjunto de dados original recebido pela Datamine contém 2 614 amostras. As 
amostras foram coletadas através dos dados das sondagens RC (reverse circulation) e 
de DD (diamond drilling) a cada metro na maioria dos casos e enviadas aos laboratórios 
para preparo e análises químicas. As amostras dos furos de diamante não estão 
continuamente com intervalo de 1,0 m e parecem ter sido quebradas nos limites 
litológicos. No entanto, não há registos litológicos originais para validar este facto.  
 
Os laboratórios analisaram as amostras para um espectro de 10 elementos (Cs, Be, Ta, 
Sn, Rb, Li2O, SiO2, Al2O3, Fe2O3 e K2O) pelos métodos FRX e ICP-MS. Alguns valores de 
zero, que possivelmente são relatados como abaixo do limite de deteção analítico pelo 
laboratório, foram encontrados, mas não corrigidos, pois os certificados originais do 
laboratório não estão disponíveis, não havendo acesso a nenhum certificado laboratorial 
original nem até acesso aos dados de QA/QC, portanto não foi possível validar a 
qualidade dos resultados dos ensaios.  
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Nesse mesmo seguimento, sabe-se, no entanto, que foi executado um programa de 
QA/QC pela Dakota Minerals, mas os dados ou qualquer relatório não foram fornecidos à 
Lusorecursos. Para além da informação omissa relatada previamente, a Lusorecursos 
também não recebeu da Dakota Minerals, os dados de ensaio de alguns furos 
específicos, especialmente os das sondagens diamantadas (DD). Alguns deles eram 
sondagens replicadas "gêmeas", perfuradas perto de sondagens RC mineralizadas e 
tinham a finalidade de serem precedidas para executar testes metalúrgicos. Não se sabe 
se eles foram analisados para ensaios de rotina ou se todas as amostras foram coletadas 
apenas para testes metalúrgicos. 
 
Para alguns furos, a Lusorecursos não teve os resultados dos ensaios disponíveis, mas 
foi possível reconhecer que eles possuíam interseções mineralizadas conforme declarado 
nos relatórios públicos da Dakota Minerals. As interseções nesses casos foram 
consideradas para o banco de dados para referência apenas para a modelação do 
minério. Mesmo assim, as notas não foram usadas para a estimativa e não há registo de 
deformação, registo geotécnico ou medições de densidade disponíveis para este 
conjunto de dados. 
 
 
 
3.1 Conjunto de dados validados 

O conjunto de dados final validado usado para a modelação geológica 3D e estimativa de 
teores tem cerca de 95 furos de sondagem, dos quais 26 furos de sondagem foram 
removidos do banco de dados de modelação devido aos motivos abaixo explanados: 
 

1. Furos de sondagem com confiança de dados muito baixa, como discrepâncias na 
coordenada Z; 

2. Furos de sondagem sem resultados disponíveis (possivelmente furos 
metalúrgicos) próximos aos furos mineralizados; 

3. Furos de sondagem sem resultados disponíveis, nem mesmo interseções de 
minério ou registo geológico. 

 
O Quadro 2 apresenta todas as informações para os furos utilizados para a modelação 
geológica e estimativa de teores. 
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Quadro 2 - Listagem de furos de sondagens para a modelação geológica em 3D do corpo principal 
denominado de “Romano” 
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Nas FIG. 1 e FIG. 2 localizam-se as sondagens geológicas. 
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FIG. 1 - Mapa da área do jazigo do Romano e localização das sondagens 

 

 

FIG. 2 - Secção geológica da Lusorecursos de 2017, nível 900 m. 
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3.2 Modelação geológica 

Após a validação dos dados de sondagem, os arquivos foram importados para o software 
de modelação Datamine Studio RM e os furos criados em ambiente 3D. Com a utilização 
das ferramentas de preparação de dados para a modelação implícita do Studio RM as 
intersecções mineralizadas em Li2O foram marcadas manualmente como minério nos 
furos positivos e definidas 9 Zonas, Z1 a Z7 no corpo principal ou “Romano” e Z8 e Z9 a 
sul do mesmo, na referida área potencial para prospeção e pesquisa nos próximos anos. 
 
A Zonas mineralizadas foram definidas como Z1, a principal e mais contínua lateralmente 
e as outras Zonas até a Z7, menores e paralelas à Z1. A interpretação das zonas foi 
realizada manualmente em diversas secções verticais, utilizando ferramentas do Studio 
RM e tendo em consideração os seguintes critérios gerais: 
 

• Modelo de minério apenas, definido por amostras e teores de Li2O; 

• Teor mínimo de 0,3% de Li2O para o envelope de minério ou intersecção 
mineralizada; 

• Mínimo de 2 m para definir como uma interseção e máximo de 3 m de diluição 
interna; 

• Presença de Zona mineralizada na secção vizinha para definição da 
continuidade lateral. 

 
Estes critérios foram definidos como guia para a definição do envelope de minério, de 
modo geral, porém em diversos casos, algumas tolerâncias foram utilizadas, como por 
exemplo: 
 

• Amostras com teores menores que 0,3% de Li2O, porém muito próximos deste 
valor foram incluídos no envelope de minério; 

• Amostras com valores menores que 0,3% de Li2O que compuseram uma 
intersecção média acima de 0,3% de Li2O foram incluídas na mineralização, 
sendo diluição interna ou de limite de zona; 

• Intervalos amostrais com teores acima de 0,3% de Li2O, porém com espessura 
aparente, ou comprimento, menor que 3 m que estivessem marcando 
continuidade de corpos podem ter sido incluídos na mineralização; 

• Intervalos amostrais com teores acima de 0,3% de Li2O com espessura aparente 
igual ou maior que 2 m, porém muito distantes e isoladas não foram 
interpretadas como parte do envelope de minério. 

 
Após a revisão de cada Zona em cada secção vertical os envelopes de minério foram 
criados por modelagem implícita no Studio RM, mas com o auxílio de interpretação em 
secção, por poli-linhas – polylines, para definição de limites, bordas e tendência do corpo 
mineralizado, definindo a continuidade lateral e a atitude estrutural, ou seja, a sua direção 
e inclinação, conforme comprovado pela FIG. 3. 
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FIG. 3 - Sólidos 3D do modelo geológico (cut-off de 0,3 Li2O) 

 
Foram realizadas as estimativas dos teores de óxido de lítio (Li2O), estanho (Sn), óxido 
de ferro, (Fe2O3), tântalo (Ta), rubídio (Rb), óxido de potássio (K2O), berílio (Be), césio 
(Cs), alumina (Al2O3) e sílica (SiO2) em cada uma das unidades mineralizadas 
identificadas pelos campos Z1 a Z9. 
 
 
 
3.3 Análise dos dados de modelação 

No modelo geológico do Romano, é possível ver na parte mais profunda à esquerda 
(como demostrado na FIG. 4, uma extrapolação na continuidade do corpo do minério. 
Esta interpretação, deve-se à presença de um furo mineralizado com cerca de 60 m de 
intercetação no qual os teores não foram analisados. Em geral, aquela porção esquerda 
do corpo de minério está a extrapolar a continuidade em relação aos furos de sondagem, 
mas está em total concordância com outras evidências de continuidade geológica. 
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FIG. 4 - Distribuição das amostras dentro do wireframe do jazigo mineral. 

 
 
 
 
3.4 Descrição e metodologia dos teores 

Neste subcapítulo serão descritos alguns parâmetros de importância elevada, que 
permitem após análise do tratamento geoestatístico e em conformidade com a disposição 
do corpo geológico, a melhor definição para efetuar um modelo geológico de blocos 3D 
coerente e o mais preciso, onde decorrerão todos os cálculos e desenho de mina 
relevantes para exploração do jazigo “Romano”. 
 
 
 
3.4.1 Composição de teores 

A estimativa de teores requer que os comprimentos das amostras sejam iguais. Quando 
isso não for possível, o processo de composição deve ser aplicado para regularizar o 
comprimento da amostra. 
 
A distribuição de comprimentos com variância muito baixa garante que os parâmetros 
estatísticos e geoestatísticos sejam inferidos de um conjunto de amostras comparáveis. 
Nos dados de sondagens do depósito Romano, a maioria das amostras brutas tem 
comprimento de 1,0 m e, portanto, o conjunto de dados apresenta uma variabilidade de 
comprimento de amostra muito baixa. Por esse motivo, as amostras não foram 
compostas. A FIG. 5 apresenta a distribuição de comprimento para as duas zonas 
principais, 1 e 2. 
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FIG. 5 - Histogramas do comprimento das amostras para a zona 1 e zona 2 

 
 
 
3.4.2 Células do modelo geológico 3D 

Após analisar a uniformidade do comprimento amostral, o passo seguinte foi relacionado 
ao padrão de amostragem, que em geral privilegia as regiões de alto teor. Uma 
abordagem de declustering das células foi aplicada para obter a melhor inferência da 
distribuição real dos teores de Li2O no domínio, conforme Quadro 3 - Parâmetros para a 
escolha do tamanho e número de células a utilizar no modelo geológico. 
 

Quadro 3 - Parâmetros para a escolha do tamanho e número de células a utilizar no modelo geológico 

 
 
A FIG. 6 demonstra o teor médio de Li2O para a faixa de tamanhos de células de 4,0 a 
40,0 m. O ponto verde no gráfico representa o teor médio sem a aplicação de 
desclustering das células. 
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FIG. 6 - Média dos teores em Li2O para diferentes tamanhos de células 

 
 
O tamanho da zona 1 foi definido como a média próxima inferior no gráfico acima e é 
representado pelo ponto vermelho. Este propõe o tamanho da célula a ser usado para o 
processo de desclustering e o teor médio de Li2O conforme apresentado no Quadro 4. 
 

Quadro 4 - Parâmetros de declustering 

 
 
 
 
 
3.4.3 Outliers 

São apresentados os gráficos de probabilidade para os teores de Li2O, Sn e Fe2O3 sobre 
as amostras brutas foram criados para verificar se há outliers, representados pelas três 
figuras em sequência. 
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FIG. 7 - Gráfico de probabilidade de teores de Li2O 

 
 
 

 

FIG. 8 - Gráfico de probabilidade de teores de Sn (estanho) 
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FIG. 9 - Gráfico de probabilidade de teores de Fe2O3 

 
 
Os valores relativos aos teores de Li2O, Sn e Fe2O3 foram usados para o corte superior 
(top cut) dos teores referentes às amostras na Zona 1. O top cut tem dois propósitos: 
obter melhores variogramas e reduzir a influência de valores de alto teor na estimativa. 
 
O Quadro 5 contém os valores de top cut aplicados a cada teor nas diferentes 
zonas definidas.  
 

Quadro 5 - Top cut aplicado após a realização de uma análise de outlier 
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3.5 Variogramas de análise 

3.5.1 Direções anisotrópicas 

As direções anisotrópicas para calcular os variogramas experimentais foram definidas 
com base nas indicações do mapa de variograma e na orientação do wireframe do corpo 
do minério. A FIG. 10 mostra um elipsoide hipotético com a orientação do variograma 
definida para comparar a sua anisotropia em relação à orientação do wireframe do jazigo 
mineral. 
 
 

 

FIG. 10 - Gráfico de probabilidade de teores de Fe2O3 

 
 
As direções definidas para construir os variogramas experimentais são definidas pelos 
seguintes ângulos de rotação apresentados no Quadro 6. O eixo Y é coincidente com a 
direção Norte e todas as rotações são positivas no sentido horário. 
 

Quadro 6 - Direções anisotrópicas 

 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 

Agosto 2021 
Volume 3 – Anexos Técnicos - ANEXO 2.1  

18

 
3.5.2 Variogramas experimentais e de modelação 

A disposição do minério consiste em nove zonas individuais de continuidade. Apesar de, 
as zonas definidas não estarem fisicamente conectadas, são definidas em conjunto e 
encontram-se muito próximas. Assim, recomenda-se verificar se essas zonas são 
estatisticamente semelhantes para serem consideradas como uma unidade única no que 
diz respeito aos variogramas.  
 
Portanto, antes do cálculo dos variogramas experimentais, foi realizada a análise 
estatística da amostra sobre as diferentes zonas definidas. Posto isto, são considerados 
gráficos onde os teores médios das diferentes zonas, assim como o seu desvio padrão 
foram desenvolvidos para as diferentes fases de elementos de Li2O, Sn e Fe2O3 , 
testemunhado pelas três seguintes figuras. 
 

 

FIG. 11 - Desvio padrão vs. teor médio por zona para Li2O 

 

FIG. 12 - Desvio padrão vs. teor médio por zona para Sn 
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FIG. 13 - Desvio padrão vs. teor médio por zona para Fe2O3 

 
O estudo elaborado determinou possíveis combinações de zonas para o cálculo de 
variogramas experimentais. As zonas que foram combinadas para Li2O, Sn e Fe2O3 são 
exibidas em cada gráfico acima dentro das elipses vermelhas. Além disso, o top cut 
também foi considerado nesta etapa. O variograma experimental downhole para Li2O 
abaixo foi usado para inferir o efeito pepita (FIG. 14). 
 

 

FIG. 14 - Variograma down the hole experimental para teores de Li2O 

 
 
Em conjunto com o supracitado, os diferentes variogramas direcionais apresentados na 
FIG. 15, foram realizados para as três direções ortogonais onde tem foco a modelação 
geológica em 3D. 
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FIG. 15 - Gráficos de modelos de variograma para teores de Li2O 
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Os parâmetros definidos através do modelo de variogramas para Li2O, Sn e Fe2O3 são 
apresentados no Quadro 7. 
 

Quadro 7 - Parâmetros do modelo de variograma para Li2O, Sn e Fe2O3 

 
 
 
 
 
4. ESTIMATIVA DE TEORES 

Os teores de Li2O, Sn e Fe2O3 foram estimados por krigagem ordinária como já referido 
anteriormente. As demais variáveis de elementos, tais como: SiO2, Al2O3, Ta, Be, Rb e Cs 
foram estimadas por IPD (potência inversa da distância). Todas as interpolações de 
teores foram realizadas com controlo nas diferentes zonas. 
 
Para cálculo geoestatístico relacionado com um corpo de minério, realiza-se um modelo 
geológico de blocos, que permite aferir várias informações em cubos infinitesimais. 
 
O dimensionamento destes blocos leva em conta as características da mineralização e a 
quantidade de informações disponíveis, quanto menor for o tamanho do bloco, maior será 
o erro na estimativa daquela área, consequentemente menor será a confiabilidade de um 
determinado modelo. A cada bloco são atribuídas informações relativas a geologia, 
mecânica de rochas, processamento mineral e custos, sendo todos os blocos de 
tamanhos iguais, num modelo geológico. 
 
O modelo geológico de blocos considerado possui “células-mãe” de 10 mx4 mx10 m sem 
rotação. Para efeitos geoestatísticos, foi admitida ainda uma sub-célula mínima de 
1,0x0,5x1,0 m. Os outros parâmetros do modelo de blocos são apresentados a seguir no 
Quadro 8. 
 

Quadro 8 - Parâmetros modelo geológico de blocos 

 

 
Os volumes em questão têm os intervalos baseados em 90% do total sill do variograma. 
A razão de usar 90% do total sill é evitar a influência de alguma extrapolação arbitrária na 
modelação dos variogramas. 
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A FIG. 16 demostra um variograma experimental com um modelo de variograma 
ajustado. Cada quadrado vermelho é uma defasagem do variograma experimental. O 
eixo x representa a distância entre pares de pontos e o eixo y representa o valor 
calculado do variograma, onde um valor maior indica menos correlação entre pares de 
pontos. Este variograma específico mostra uma relação espacial adequada para análise 
geoestatística, uma vez que os pares de pontos são mais correlacionados quanto mais 
próximos estão e se tornam menos correlacionados quanto maior a distância entre os 
pontos. 
 

 

FIG. 16 - Exemplo de gráfico de modelos de variograma 

 
Como o algoritmo de krigagem requer um modelo positivo definido de variabilidade 
espacial, o variograma experimental não pode ser usado diretamente. Em vez disso, um 
modelo deve ser ajustado aos dados para descrever aproximadamente a continuidade 
espacial dos dados. Certos modelos (ou seja, funções matemáticas) que são conhecidos 
como positivos definidos são usados na etapa de modelação. O Quadro 9 apresenta os 
intervalos considerados: 
 

Quadro 9 - Expansão de volumes consideradas ao estimar teores 
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Além disso, os teores foram estimados considerando três expansões do volume, de 
acordo com as etapas mencionadas no quadro anterior. O número de amostras retidas 
para estimar um único bloco é apresentado no Quadro 10. 
 

Quadro 10 - Número de amostras a considerar para estimar teores 

 

 
A terceira expansão foi usada principalmente para garantir que todos os blocos dentro da 
mineralização sejam estimados. Foi utilizada uma discretização 3x3x3, sendo esta uma 
forma de transformar uma distribuição contínua em unidades individuais. Outro aspeto 
importante considerado no processo de estimativa foi a influência dos outliers, que neste 
caso se limita a uma influência espacial definida pelo alcance e orientação do variograma 
conforme Quadro 11. 
 

Quadro 11 - Influência espacial de outliers 

 

 
O quadro demostra que, cada amostra considerada como um outlier pode ser usada para 
estimar apenas os blocos que não estão acima da distância espacial daquela amostra. 
Caso contrário, a amostra outlier não será usada, mas sim será utilizada o teor de top cut. 
De facto, esta abordagem restringe a influência desses teores, sem negligenciar os 
valores elevados associados. 
 
Além disso, a anisotropia dinâmica para o volume foi aplicada, em que esta técnica ajusta 
a elipse de acordo com a forma do corpo mineral e permite uma melhor seleção de 
amostras melhorando a qualidade da estimativa. 
 
 
 
 
5. VALIDAÇÃO DAS ESTIMATIVAS 

As estimativas de teores foram validadas por diferentes técnicas (Quadro 12). A 
validação primária consiste em uma verificação visual dos teores compostos em relação 
aos teores dos blocos definidos mais próximos. Esta validação foi realizada e não foram 
encontradas inconsistências. Por outro lado, pode ser utilizado um método, que utiliza a 
comparação entre a média das estimativas de teores, a média das amostras usando 
pesos decluster e a média das estimativas de teores por um método clássico (neste caso 
“Nearest Neighbour”). 
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Quadro 12 - Diferença entre teores médios de NN (Nearest Neighbour), Declustering e  
OK (Ordinary kriging) 

 

 
A principal diferença observada nos teores obtidos por NN deve-se a alguma assimetria 
do wireframe mineralizado e distribuição espacial das amostras. Essas diferenças por si 
só, não podem garantir a existência de vieses no processo de estimativa de teores. 
 
Para identificação de possíveis inconsistências, foram ainda utilizados um gráfico de 
dispersão e uma análise de gráfico de probabilidades (QQ) que compara os métodos de 
NN (Nearest Neighbour) com OK (Ordinary Kriging – Krigagem ordinária) (FIG. 17). 
 
 

 

FIG. 17 - Gráfico de dispersão e gráfico de probabilidades (QQ) para Li2O.  
NN (Nearest Neighbour) vs.OK (Ordinary kriging) 

 
Nesse caso, devido a alguma extrapolação nas extremidades e assimetria em relação à 
distribuição espacial da amostra, o gráfico de dispersão é apresentado como uma nuvem 
de pontos espalhados e também um patamar. 
 
Em última análise, as estimativas foram validadas usando gráficos de faixa em três 
direções ortogonais: este (X), norte (Y) e elevação (Z). 
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Os gráficos de faixa apresentados na FIG. 18, demonstram explicitamente a qualidade da 
estimativa de teores. Os valores definidos do modelo de blocos acompanham as 
amostras e os valores estimados seguem a mesma tendência do teor da amostra, 
indicando a capacidade do processo de estimativa de reproduzir o teor localmente. 
 

 

 

 

FIG. 18 - Gráficos de faixa para as direções X, Y e Z 
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6. CÁLCULO DE RESERVAS 

Como referido inicialmente, devido ao nível de confiança dos dados de sondagens, o 
modelo geológico de bloco não foi categorizado e permanece sem classificação, ou seja, 
a falta da informação do desvio das sondagens realizadas, não permite aferir diretamente 
como reserva, porém os recursos geológicos estimados podem ser designados de 
“potential resources”, para qualquer relatório público. Nesse sentido atribui-se a 
designação de reserva provável. 
 
O recurso total estimado para o depósito do jazigo do “Romano” é de 11 Mt com @0,95% 
Li2O. O volume de minério estimado deve ser considerado como a tonelagem total 
aproximada não classificada e o teor da zona mineralizada, representado no gráfico da 
FIG. 19.  
 

 

FIG. 19 - Distribuição teores-tonelagem do modelo geológico 

 
Os teores de lítio, estanho, ferro, alumínio, potássio e sílica foram estimados por 
krigagem ordinária. As estimativas foram validadas de acordo com a reprodutibilidade da 
distribuição dos teores e sua disposição espacial. O Quadro 13 apresenta os valores 
mais atualizados de recursos minerais estimados para o depósito do jazigo do “Romano” 
e as FIG. 20 à FIG. 30 revelam secções horizontais e verticais do modelo de blocos de 
referência para as estimativas. 
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Quadro 13 - Recursos minerais estimados, classificados como reservas prováveis para o depósito 
“Romano” 

Material Ton Dens. Li2O (%) Sn (ppm) Al2O3% Fe2O3 K2O SiO2 

Minério 10.803.987 2,55 0,95 460 16,67 1,99 3,14 67,69 

Oxidado 195.023 2,18 0,93 378 17,34 2,22 3,07 67,40 

Total 10.999.010  ------- 0,95 459 16,69 1,99 3,14 67,68 

 
 
 
 

 

FIG. 20 - Modelo de blocos de minério colorido por teores de Li2O 
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FIG. 21 - Secção horizontal no modelo de blocos com teores de Li2O, nível 900m 

 
 
 

 

FIG. 22 - Secção horizontal no modelo de blocos com teores de Li2O, nível 875m 
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FIG. 23 - Secção horizontal no modelo de blocos com teores de Li2O, nível 850m 

 
 
 
 

 

FIG. 24 - Secção horizontal no modelo de blocos com teores de Li2O, nível 825m 
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FIG. 25 - Secção horizontal no modelo de blocos com teores de Li2O, nível 800m 
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FIG. 26 - Secção vertical com sólidos e modelo de blocos com teores de Li2O 
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FIG. 27 - Secção vertical com sólidos e modelo de blocos com teores de Li2O 
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FIG. 28 - Secção vertical com sólidos e modelo de blocos com teores de Li2O 
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FIG. 29 - Secção vertical com sólidos e modelo de blocos com teores de Li2O 
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FIG. 30 - Secção vertical com sólidos e modelo de blocos com teores de Li2O 

 
 
 
 
Por fim, importa mencionar que, em futura campanha de sondagens com QA/QC prevista 
para 2021 na envolvência do filão “Romano”, muito provavelmente aumentar-se-á o 
recurso em cerca de 4 Mt perfazendo as 15 Mt. Na zona sul da concessão, estima-se 
que, a partir de dezenas de sondagens também previstas para a próxima década e os 
indicadores favoráveis, se possa incrementar o recurso para o dobro, ou seja para as 30 
Mt com teores apreciáveis de Li2O (Quadro 14 e FIG. 31).  
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Quadro 14 - Localização e tipologia, tonelagem e teores dos recursos litiníferos da  
concessão “Romano” 

Tipo Volume (ton) Li2O (%) 

Datamine 2019 (filão “Romano”) 11.000.000 0,95 

Sondagens 2021 (filão “Romano”) 4.000.000 0,80-1,0 

Zona Sul da Concessão “Romano” 15.000.000 0,80-1,2 

Recursos totais 30 000 000,00 0,90-1,10% 

 
 

 

FIG. 31 – Mapa geológico do bloco A da concessão “Romano”, onde se assinalam as duas principais 
áreas a explorar e as respetivas estimativas de recursos de lítio  
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ANEXO 2.2 
Mineração de Superfície 
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CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS 

DE LÍTIO E MINERAIS ASSOCIADOS – “ROMANO” 

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

VOLUME 3 – ANEXOS TÉCNICOS 
 

 
ANEXO 2.2 – MINERAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

 

 
 
 
O método de Mineração de Superfície tem quase duas décadas de existência e conta 
com mais de 600 equipamentos ativos em todo o mundo. A tecnologia encontra-se num 
estado de desenvolvimento maduro e comprovado sendo utilizado nos seguintes países: 
 

 Suíça; 

 Itália; 

 Alemanha; 

 Malta; 

 Rússia; 

 Estados Unidos da América; 

 Canadá; 

 México; 

 Brasil; 

 Chile; 

 Guiné; 

 África do Sul; 

 Namíbia; 

 República do Congo; 

 Arábia Saudita; 
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 Emirados Árabes Unidos; 

 China; 

 Índia; 

 Malásia; 

 Tailândia; 

 Austrália; 

 Nova Zelândia. 

 
 
Abaixo damos conta de apenas alguns, dos muitos, exemplos de equipamentos de 
Mineração de Superfície Vermeer em atividade. Os exemplos estão organizados por país 
onde se encontram a laborar. Para além do exemplo mencionado, em alguns países 
existem mais casos de utilização da mesma tecnologia. 
 
 
 Suíça 

Numa pedreira de cimento na Suíça, a Mineração de Superfície é usada para cortar as 
formações de calcário e marga para a produção de cimento. A dureza do calcário varia 
entre 80 e 120 MPa e a marga na faixa de 10-40 MPa. Aproximadamente 50% do 
material da pedreira é extraído através deste método. 
 
 
 Alemanha 

Uma empresa alemã de fornecimento de material adquiriu recentemente um Minerador 
de Superfície Vermeer T1255III para minerar rocha de porfírio (rocha ígnea) numa das 
suas minas, com durezas a variar entre 75 e 120 MPa. 
 
 
 Malta 

Uma empresa em Malta utiliza três Mineradores de Superfície Vermeer T1255III para 
trabalhos de preparação de local. Estes trabalhos incluem o corte da superfície na 
formação de rocha para estacionamentos subterrâneos e outras instalações subterrâneas 
abaixo de hotéis, hospitais, shopping centers ou outros edifícios já construídos. A rocha é 
um calcário com dureza entre 50 e 80 MPa. 
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 Guiné 

Noventa e cinco por cento da bauxite extraída na Guiné é extraída através de Mineração 
de Superfície. As durezas variam entre 20 e 50 MPa. Existem atualmente catorze 
Mineradores de Superfície Vermeer em operação em três empresas diferentes. É uma 
operação 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dia por ano com uma disponibilidade 
média da máquina de 90% e utilização de 80%. Devido ao dimensionamento adequado 
do material (D95 = 150 mm), o material é retirado do chão da mina e transportado 
diretamente para o run of mine, onde é misturado e depois carregado em navios de 
transporte, sem necessidade de processamento ou manuseio adicional. 
 
 
 Chile 

Atualmente existem seis Mineradores de Superfície em três empresas diferentes. As 
primeiras máquinas iniciaram atividade em 2011/12 e já têm mais de 40.000 horas de 
trabalho. Todas as máquinas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, extraindo 
rocha caliche para a produção de iodo e nitratos. A dureza da rocha encontra-se no 
intervalo 40 a 100 MPa. Um dos principais benefícios é a homogeneidade do tamanho do 
material escavado. 
 
 
 Brasil 

Existem quatro unidades a operar no Brasil numa operação de minério de ferro. Nessa 
operação, o objetivo principal é utilizar os Mineradores de Superfície em áreas restritas 
para o uso de explosivos. Nessas áreas, existem várias cavernas protegidas 
ambientalmente e os Mineradores de Superfície podem trabalhar mais próximos a essas 
cavernas sem gerar vibrações que possam colocar as cavernas em risco de supressão. 
Foi realizado um estudo em conjunto com a empresa exploradora e concluiu-se que um 
Minerador de Superfície não geraria nenhuma vibração a partir de um raio de 15 metros 
e, poder cortar nestas áreas, representa um aumento de 10% na área trabalhável. A 
rocha é chamada de canga e a sua dureza ronda os 30 a 80 MPa. 
 
 
 Austrália 

Desmonte de minério de ferro com dureas entre 25 e 120 MPa, atingindo em casos mais 
extremos os 160 MPa. No pico da exploração e utilização de Mineradores de Superfície, 
um total de 17 Mineradores de Superfície Vermeer foram utilizados simultaneamente. 
 
 
 China (noroeste) 

Exploração com dureza de rocha entre 40 e 50 MPa, atingindo os 80-90 MPa em 
algumas zonas e, por vezes, com a presença de pedra com 110 a 160 MPa. 
Os depósitos são planos, com 50 a 100 cm de espessura e inconsistentes no grau de 
minério. A maior parte do material escavado tem menos de 300 mm, o que se ajusta aos 
requisitos da mina. 
 
  



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 

Novembro 2021 
Volume 3 – Anexos Técnicos - ANEXO 2.2 Rev00 

4

 
 
 China (sudoeste) 

Localizado no sudoeste da China, a dureza da rocha do calcário está entre 90 e 130MPa. 
Algumas das razões que levaram à adoção desta tecnologia: mais seguro (vibração, 
projeção de pedras, etc.), livre de explosões, distância de segurança curta para edifícios 
próximos, piso plano e tamanho de produto consistente. 
 
 
 Tailândia 

Utilização de Mineradores de Superfície (em substituição da perfuração e explosão) em 
zona populacional densa por forma a minimizar os impactos ambientais e sociais. 
Durezas de rocha entre 70 e 160 MPa. 
 
 
 Malásia 

Projeto do metro urbano em Kuala Lumpur onde as operações de perfuração e explosão 
são restritas. O material escavado é principalmente calcário com dureza de 80 a 140 
MPa. 
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ANEXO 2.3 
Balanços Mássicos 
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ANEXO 2.3.1 
Processo de Transformação Física do Minério 

 
 
 





Corrente n.º

Caudal

(ton / h)

Produto /

Material

Notas

Minério

bruto

n.a.

1

Minério

bruto

n.a.

2

Minério

bruto

n.a.

3

Minério

bruto

220

4

Minério

bruto

220

5

Minério

bruto

220

6

Minério

bruto

140

7

Minério

bruto

80

8

Minério

bruto

140

9

Minério

bruto

395

10

Minério

bruto

175

11

Minério

bruto

175

12

Minério

bruto

175

13

Minério

bruto

220

14

Minério

bruto

220

15

Estéril

40

16

Minério

180

17

Minério

180

18

Título

Folha

Data

EscalasSistema de referência

Ficheiro

1/1

A

A3 - 297x420

Sem escala

Versão

Formato

Julho 2021

Fluxograma e Balanço Mássico

da Transformação Física do Minério

Mina de Lítio do Romano - Montalegre
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ANEXO 2.3.2 
Processo de Concentração do Minério 

 
 
 





Corrente n.º

Caudal

(ton / h)

Produto /

Material

Notas

Minério

180

18 19 20 21 22

Água

bruta

149

23

Lamas

14

24

Minério

166

25 26

Água

27

Micas

7

28 29

Minério

30

Água

31

66

32

Minério

33

Água

34 35

Título

Folha

Data

EscalasSistema de referência

Ficheiro

1/1

A

A3 - 297x420

Sem escala

Versão

Formato

Mina de Lítio do Romano - Montalegre

Julho 2021

Fluxograma do Processo de

Concentração de Minério

40

36

95

37

135

38

135

39 40

Corrente n.º

Caudal

(ton / h)

Produto /

Material

Notas

Minério

70

43

Água

44 45

68

46

Água

47 48

24

49

24

50 51 52

Quartzo

5

53

19

54

19

55 56 57

Água

bruta

46

58

Petalite

(conc.)

19

59

a)

42

Água

bruta

24

41

159

b) c) d)

e)

e)

e)

Nota a) : MBIC e Flotigam EDA

Nota b) : HF, oleato de PEG e  K2C

Nota c) : HF, oleato de PEG e  K2C

Nota d) : Mistura de quartzo feldspato (subproduto)

Nota e) : HF
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ANEXO 2.3.3 
Processo de Purificação do Hidróxido de Lítio 
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ANEXO 2.4 
Fichas de Segurança 
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ANEXO 2.4.1 
Processos Mineralúrgicos 
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SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 
 
1.1 Identificador do Produto 

 
Nome químico: Ácido Clorídrico 30% - 38% (solução aquosa de cloreto de hidrogénio) 

Nº CE: 231-595-7 

Nº CAS: 7647-01-0 

Nr. de Índice: 017-002-01-X 

Nº de registo: 01-2119484862-27-0069 

Caracterização química: Substância inorgânica mono-constituinte 
 

 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

 
Utilizações Identificadas Relevantes: 
Produção de HCl nas formas gasosa e líquida; Reciclagem de HCl; Distribuição da substância (Industrial); 
Formulação e (re)embalamento de substâncias e misturas (Industrial, Profissional); Intermediário (em 
instalações industriais); Utilização como regulador de pH, floculante, precipitante, agente de neutralização 
(industrial, Serviços de Saúde); Utilização como agente de limpeza ou lavagem e produto de limpeza; 
Utilização como produto químico para o tratamento de águas pelo setor industrial/profissional/público; 
Utilização como produto químico de laboratório; Utilização como reagente em kits experimentais; 
Utilização em produtos de soldadura. 
 
Para mais informações, consulte o Cenário de Exposição correspondente anexo a esta Ficha de 
Dados de Segurança. 
 
Utilizações desaconselhadas: Qualquer utilização envolvendo formação de aerossóis, libertação de vapor 
(>10 ppm) ou risco de salpicos nos olhos ou na pele onde possam estar expostos trabalhadores sem 
equipamento de proteção das vias respiratórias, olhos/ pele  
 
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 
Empresa: BONDALTI CHEMICALS, SA  

Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído 
3860-680 Estarreja  

Telefone: 
Fax: 

+351 234 810 300   
+351 234 810 361     

E-mail: 
Página web: 

bondalti@bondalti.com 
www.bondalti.com 

Pessoa de Contacto:  
E-mail 

Maria José Alves 
fds@bondalti.com 
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1.4 Número de telefone de emergência 
 
 

BONDALTI CHEMICALS, SA  
Telefone: 

Fax: 

 
+351 234 810 300 (24 horas/dia - 7 dias/semana) 
+351 234 810 361     

Nr. Nacional de Emergência 112     
Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV) 800 250 250 (24 horas) 

 
 
SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 
2.1 Classificação da substância ou mistura 
 

Auto-Classificação do Ácido Clorídrico de acordo com os critérios do CLP (Regulamento (CE) nº 
1272/2008) 

 
Classe de Perigo Categoria de Perigo Frases de Advertência de Perigo 

Corrosão/Irritação 
Cutânea Skin Corr. 1A H314: Provoca queimaduras na pele e lesões 

oculares graves 
Toxicidade para órgãos-
alvos específicos – 
exposição única 

STOT SE 3 H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 

Corrosivo para metais Met. Corr. 1 H290: Pode ser corrosivo para metais 
 

Limites de concentração específicos: 
Concentração(%) Classificação 

≥ 25 Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; STOT SE3; Eye Damage 1/H318: Provoca lesões 
oculares graves 

≥  10 - < 25 Met. Corr. 1 ; Skin Corr. 1B ; STOT SE3; Eye Damage 1/H318: Provoca lesões 
oculares graves 

≥ 1 - < 10 Met. Corr. 1 ; Eye Damage 1/H318: Provoca lesões oculares graves. 
≥ 0.1 - < 1 Met. Corr. 1 

 
Informação adicional 
 
Riscos para o homem e o meio ambiente: 
 
O ácido clorídrico concentrado (vapores de ácido clorídrico) forma névoas ácidas. Tanto os vapores 
como a solução têm um efeito corrosivo no tecido humano, com o potencial para danificar órgãos 
respiratórios, pele e intestinos. Ao misturar ácido clorídrico com químicos oxidantes comuns, tais como 
o hipoclorito de sódio (lixívia, NaClO) ou permanganato de potássio (KMnO4), é produzido o cloro, um 
gás tóxico. 
Consequências ambientais podem ocorrer numa escala local devido aos efeitos do pH. 
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2.2 Elementos do Rótulo  
 
 REGULAMENTO (CE) Nº 1272/2008 
 

Pictograma de Perigo: 
 

                                                                         
 
     GHS05                                         GHS07 
 

Palavra – Sinal: Perigo    

Advertências de Perigo:  H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
H290: Pode ser corrosivo para metais 

 
Recomendações de 
Prudência: 

 
P234: Conservar unicamente no recipiente de origem 
P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 
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.  
P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (OU O CABELO): 
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com 
água/tomar duche. 
P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar 
livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. 
P501: Elimine o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos 
nacionais 
 

 
Quando a substância é vendida ao público em geral à concentração de 0.2% ou superior, é obrigatório o 
seguinte: 
- A embalagem deve estar equipada com um selo de segurança para crianças. 
- O rótulo traz sempre uma indicação de perigo detectável ao toque. 
 
A embalagem do produto deve ter: 
- Um selo único para abertura. 
- Nº CE. 
- Indicação de "Etiquetagem CE”. 
 
2.3 Outros Perigos 
 
A substância não é classificada como PBT nem como mPmB. 
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SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
3.1 Substâncias 

 
Substâncias perigosas 
 

Nome químico Nº CAS NºCE Nº REACH Concentração 
[%] 

Cloreto de hidrogénio 7647-01-0 231-595- 7 01-21194 84862-27- 0069 30 < C < 38 

 
 
O cloreto de hidrogénio (em gás), e o HCl em ácido aquoso (ácido clorídrico), têm o mesmo nº de Registo 
CAS. Uma vez que o gás se transforma em ácido em sistemas aquosos e a volatilização do gás pode ocorrer 
a partir de sistemas aquosos, é muitas vezes difícil determinar qual aquele que está a ser considerado num 
determinado artigo na literatura. 
 
 
SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
4.1 Descrição das Medidas de Primeiros Socorros 
 
 

Conselhos gerais Se exposto e se não se sentir bem: Telefone para SOS VENENOS (INEM) ou 
consulte um médico. Mostre esta ficha de segurança ao médico de serviço. 

Se inalado 
Retire a pessoa para um local arejado e coloque-a numa posição confortável de 
forma a poder respirar normalmente. Se os sintomas persistirem ou com 
dificuldades em respirar consulte um médico. 

Em caso de contacto 
com a pele 

Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água/ 
chuveiro. Em caso de pele avermelhada ou queimaduras, consulte um médico. 

Em caso de contacto 
com os olhos 

Enxaguar cuidadosamente com água durante alguns minutos. Retire as lentes de 
contacto, se as tiver, e se se tratar de uma tarefa fácil. Continue a enxaguar. As 
pálpebras devem ser mantidas afastadas do globo ocular para assegurar uma 
lavagem completa. Consulte um oftalmogista. 

Se ingerido 
Somente quando vítima está consciente, lavar a boca com água em abundância. 
Dê água para beber. NÃO induza o vómito. Leve a vítima imediatamente para o 
hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
Autoproteção do socorrista 
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Proteção respiratória: Baixas concentrações e atividade de curta duração (máx. 15 min): 

máscaras com filtros do tipo E. Prestar atenção às limitações da 
capacidade do filtro e do tempo de utilização!  
Elevadas concentrações ou exposição desconhecida ou atividade 
prolongada: aparelho de respiração autónomo. 

Proteção das mãos: Utilizar luvas adequadas testadas segundo a EN374  
Material adequado das luvas: borracha fluorada, borracha de butilo, 
cloropreno, borracha de nitrilo, PVC, látex. 
A adequabilidade de uma luva específica de um dado fornecedor tem 
de ser determinada em função das condições de utilização (stress 
químico, mecânico, térmico e tempo de utilização/contacto) 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança com proteção lateral ou óculos de segurança em 
conformidade com a EN 166. 
Máscara facial integral. 

 
 
4.2 Sintomas e Efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
 
 
4.2.1 Inalação 

 
Pode causar irritação das vias respiratórias. 

 
4.2.2 Contacto com a pele 

 
Provoca severas queimaduras na pele. 

 
4.2.3. Contacto com os olhos 

 
Causa deterioração na visão. 
É bastante corrosivo para os olhos. 

 
4.2.4. Ingestão  

 
Se for ingerido provoca queimaduras nas mucosas. 
 
 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
 

Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave imediatamente com água. 
Lave a pele/olhos com água/chuveiro. 
Recomenda-se tratamento sintomático. 
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SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
5.1 Meios de extinção 

 

Meios de extinção adequados 
Use meios de extinção que sejam adequados às circunstâncias 
locais e ambiente envolvente (por exemplo: Pó químico e CO2). 
Produto não inflamável 

Meios de extinção inadequados: Não aplicável 

 
 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
 

- O produto não é inflamável nem explosivo e não induz a combustão. 
- Afaste o recipiente do incêndio e arrefeça-o com água a partir de um local protegido. 
- O produto reage com a maioria dos metais, produzindo gás hidrogénio altamente inflamável e 

explosivo e cloreto de hidrogénio. 
- O cloreto de hidrogénio é facilmente dissociado em água em protões hidratados e iões de cloreto. 

 
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
 

- Em caso de incêndio ou ventilação insuficiente, use um aparelho de respiração autónomo e fato de 
proteção à prova de ácido. 

- Utilize equipamento de proteção pessoal. 
- Use fato completo resistente a produtos químicos. 
- Arrefeça os recipientes/tanques com água pulverizada. 

 
 
SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
 
6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 
 
- Previna derrames adicionais, se o puder fazer com segurança. 
- Mantenha o produto afastado de produtos incompatíveis.  
- Chame a equipa de emergência 
- Afastar as pessoas para área segura. (Manter contra o vento). 
 
 
6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 
 
- Use equipamento de proteção individual adequado (p.ex: fato de proteção química; óculos; calçado de 

proteção, luvas e equipamento de proteção respiratória adequado) 
- Evacuar o pessoal para áreas de segurança. 
- Mantenha as pessoas afastadas do derrame e contra o vento. 
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- Ventile a área. 
- Suprimir o gás nevoeiro com recurso a spray de água. 
 
 
6.2 Precauções a nível ambiental  
 
- Não deve ser lançado para o meio ambiente. 
- Não descarregue para cursos de água superficiais ou no sistema de esgoto sanitário. 
- Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos, informe as autoridades competentes. 
- Absorver com material inerte, húmido e não combustível e, em seguida, lavar com água. 
- Recolher o produto derramado em recipientes, resistentes a ácidos, selá-los e entregá-los para eliminação 

nos locais adequados de acordo com os regulamentos legais.  
- Estanque a fuga fechando as válvulas caso seja realizado com segurança  
- Eliminar o material contaminado e o seu recipiente como resíduos perigosos de acordo com a legislação 

nacional. 
 
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
 
6.3.1 - Confinar o derrame construindo barreiras de proteção. 

- Interromper a fuga fechando as válvulas, se isto puder ser feito em segurança. 
- Tapar as entradas de esgotos. 

 
6.3.2 - Utilizar material absorvente. Reter o produto derramado com terra, terra de diatomáceas 

(kieselguhr) ou um absorvente universal.  
- Recolher o produto derramado em recipientes resistentes a ácidos, selá-los e enviá-los para 

destruição em instalações adequadas em conformidade com as disposições legais. 
- Manter os resíduos em recipientes devidamente rotulados. 
- Absorver com material inerte, húmido e não combustível, e depois lavar com água. 
- Neutralizar pequenos derrames com cal ou carbonato de sódio.  
- Lavar o restante com água em abundância para o esgoto. 
- Limpar as ferramentas contaminadas com água em abundância. 

 
6.3.3 - Não utilizar água sobre derrames deste produto. 
 
 
6.4 Remissão para Outras Secções 

 
- Ver Secções 7 e 8 para as medidas de proteção. 
- Ver Secção 13 sobre tratamento de resíduos. 
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SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 
 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
 
- Utilizar o produto em sistemas fechados. 
- Não fumar, comer ou beber nos locais de manuseamento. 
- Ao diluir, junte o produto à água. Nunca acrescente água ao produto. 
- Utilize somente equipamento e materiais que sejam compatíveis com o produto. 
- Mantenha-o afastado de produtos incompatíveis. 
- Para evitar decomposição térmica, não sobreaqueça. 
- De preferência, transfira por bomba ou por gravidade. 
- Coloque lava olhos e chuveiros de emergência nas proximidades das estações de trabalho. 
- Não comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho. 
- Lavar as mãos depois da utilização. 
- Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de proteção antes de entrar nas zonas de refeições. 
 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  
 
- Armazene em tanques de aço revestidos com borracha dura ou outro revestimento resistente ou em 

tanques de plástico, PP, PE, Cloro ou fluor polímeros, ou em garrafas de vidro. 
- Mantenha o produto num local bem ventilado e seco. 
- Mantenha o produto em recipientes devidamente rotulados e fechado. 
- É corrosivo para metais. 
- Providenciar pavimentos impermeáveis e equipamentos resistentes à corrosão. 
- Armazenar apenas em tanques de parede dupla com monitorização de fugas, ou em tanques/recipientes 

numa zona delimitada.  
- Instalar renovação de ar suficiente e/ou exaustão nas salas de trabalho. 
 
A Evitar: - Metais não revestidos e materiais plásticos com fibra de vidro reforçada (GRP). 

- A formação de aerossóis. 
- Não armazenar juntamente com produtos alcalinos e agentes oxidantes. 

 
 
7.3 Utilizações finais específicas 

 
Devido às propriedades corrosivas da substância, use sempre vestuário de proteção adequado e, proteja os 
olhos e a pele. 
 
Para mais informação consulte também o cenário de exposição adicional. Utilize apenas recipientes de 
metal com uma camada interior resistente ao ácido, uma vez que o produto pode ser corrosivo para os 
metais. 
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SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
 
8.1 Parâmetros de controlo 
 
8.1.1 Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho 
 
 

Componentes CAS-Nº Parâmetros de controlo Base Legal 

Cloreto de 
hidrogénio(*) 7647-01-0 

10 ppm (15 mg/m³) VLE-CD 

DL 24/2012 de 6 fevereiro 
5 ppm (8 mg/m³) VLE-MP 

2 ppm VLE-CM NP 1796:2014 

(*) Forma de exposição: Aerossóis, névoa e gás 
 
Valores DNEL/PNEC  
 
Valores DNEL para trabalhadores e população em geral: 
 
DNEL (inalação, local, longo prazo) = 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local, curto prazo) = 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dermal, efeitos sistémicos) = n.a. (corrosivo para a pele) 
n.a. (A Toxicidade sistémica não é relevante tendo por base as propriedades e a utilização da substância) 
 
 
Valores PNEC: 
 
Não foram calculados valores de PNEC pelas seguintes razões: 
 
É aceite que os efeitos tóxicos do HCl resultam da presença do ião H+ e do resultante pH baixo. Está 
disponível um conjunto completo de estudos de toxicidade aquática que mostram os efeitos de um pH 
reduzido com ácido clorídrico. Os dados de toxidade aquática revelam que um pH acídico distinto é 
prejudicial para organismos aquáticos (pH < 3-5). No entanto, para se chegar a esse nível de pH em águas 
naturais (= pior caso) é necessário, pelo menos, 10 mg/L de HCl (OECD SIDS on Hydrogen Chloride, 2002, 
chapter 2.2.2 with Table 2-1 (based on Groot de W.A. and Dijk van N.R.M., 2002, Addition of hydrochloric 
acid to a solution with sodium bicarbonate to a fixed pH., Solvay Pharmaceuticals; Study No. A SOL.S.027). 
 
Assim, como o pH resultante no ambiente será dependente da capacidade tampão da água, é considerado 
que parâmetros toxicológicos em mg/L de ácido clorídrico são insignificantes. Similarmente, não é 
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considerado útil calcular valores PNEC para o ácido clorídrico devido a fatores como: capacidade tampão, 
pH natural e flutuações de pH muito especificas para um certo ecossistema. 
 
 
8.2 Controlo da exposição 

 
8.2.1 Controlos técnicos adequados 

 
- Assegure ventilação adequada. 
- Assegure-se da existência de lava-olhos e chuveiro de emergência junto do local de trabalho. 
 
8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual 
 
 
Proteção respiratória: Baixas concentrações e atividade de curta duração (máx. 15 min): 

máscaras com filtros do tipo E. Prestar atenção às limitações da 
capacidade do filtro e do tempo de utilização!  
Elevadas concentrações ou exposição desconhecida ou atividade 
prolongada: aparelho de respiração autónomo. 

Proteção das mãos: Utilizar luvas adequadas testadas segundo a EN374  
Material adequado das luvas: borracha fluorada, borracha de butilo, 
cloropreno, borracha de nitrilo, PVC, látex. 
A adequabilidade de uma luva específica de um dado fornecedor tem de 
ser determinada em função das condições de utilização (stress químico, 
mecânico, térmico e tempo de utilização/contacto) 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança com proteção lateral ou óculos de segurança em 
conformidade com a EN 166. 
Máscara facial integral. 

Proteção do corpo e da pele: Fato-de-macaco protetor resistente a ácidos, sapatos ou botas de 
segurança. 
Escolher um fato de proteção em conformidade com a quantidade e 
concentração da substância no local de trabalho. 

Medidas de higiene: Manusear em conformidade com as boas práticas de higiene e 
segurança. 
Não comer, beber ou fumar no local de trabalho; manter afastado de 
alimentos e bebidas. 
Lavar as mãos imediatamente após o manuseamento de produtos 
químicos, antes de pausas e no final do dia de trabalho. 

Medidas de proteção: Planear as medidas de primeiros socorros antes de começar a trabalhar 
com este produto. 
Evitar o contacto com a pele e os olhos. 
Não inalar gases ou aerossóis (névoa). 
Utilizar Equipamento de Proteção Individual se necessário.  
Retirar de imediato o vestuário contaminado. 
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8.2.3 Controlo de exposição ambiental 
 
Eliminar a água de lavagem em conformidade com a regulamentação aplicável: 
 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014 , que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
 - Regulamento (UE) Nº 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 que substitui o anexo III da 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos e que revoga certas 
diretivas; 
 
- Decreto – Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro – Aprova o regime geral da gestão de resíduos e respetivas 
emendas; 
 
- Portaria n.º 289/2015,de 18 de dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e 
registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do 
Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, e revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro; 
 
- Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, 
fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento 
de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). 
 

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
 

a) Aspeto: Líquido incolor a levemente amarelado 

b) Odor: Pungente e irritante 

c) Limiar olfactivo: Dados não disponíveis (*) 

d) pH: <1 (5% água) 

e) Ponto de fusão/ponto de congelação: Dados não disponíveis (*) 

f) Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 75º C 

g) Ponto de inflamação: O produto não é inflamável no ar 

h) Taxa de evaporação: Não há dados (*) 

I) Inflamabilidade (sólido, gás): O produto não é inflamável no ar 

j) Limites superior/inferior de inflamabilidade ou 
explosividade: 

O produto não é inflamável nem 
explosivo 

k) Pressão de vapor: 4620 kPa a 25ºC 
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l) Densidade de vapor: 1,26 (Ar = 1) 

m) Densidade relativa: 1,18 a 20ºC (Água) 

n) Solubilidade(s): Hidrossolúvel; Solúvel em etanol e 2-
propanol 500g/l a 20ºC 

o) Coeficiente de partição n-octanol/água: Ponto de viragem não atingido: 
Substância inorgânica (**) 

p) Temperatura de auto-ignição: O produto não é inflamável 

q) Temperatura de decomposição: Dados não disponíveis (*) 

r) Viscosidade: 1.7 mm2/s a 25ºC 

s) Propriedades explosivas: Não é explosivo 

t) Propriedades Comburentes: Não é oxidante 
(*) Não são conhecidas fontes de dados de confiança para estes dados 
(**) Relatório de Segurança Química 

 
 
9.2 Outras informações 

 
Constante de dissociação: O ponto de viragem não é atingido: O estudo é cientificamente impossível. O 

HCl é um ácido muito forte que se dissocia completamente na água e, por 
isso, o pKa é infinito. 

 
 
SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
 
10.1 Reatividade 

 
O produto reage com: 
- metais habituais da construção com libertação de hidrogénio gasoso altamente inflamável, 
- bases alcalinas e orgânicas com libertação violenta de calor, 
- calcário, mármore, dolomite e outros minerais carbónicos com libertação de CO2 gasoso asfixiante, 
- sulfuretos com libertação de H2S gasoso tóxico,  
- sulfitos, sulfitos e pirossulfitos de hidrogénio com libertação de SO2 gasoso tóxico,  
- azida de sódio para dar ácido hidrazóico altamente tóxico e explosivo,  
- qualquer outro produto químico suscetível de reação/decomposição (perigosa) com ácidos. 
- com oxidantes fortes (agentes de branqueamento, H2O2 conc., HNO3, etc. e respetivos sais, cromatos, 
permanganatos, etc.) com libertação de cloro gasoso tóxico. 
 
 
10.2 Estabilidade química 

 
É estável nas condições recomendadas de armazenamento e uso. 
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10.3 Possibilidade de reações perigosas 
 
O produto reage com metais e produz hidrogénio altamente inflamável. O ácido reage violentamente com 
alcális quando há produção de calor. 
 
 
10.4 Condições a evitar 
 
Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapores e onde os trabalhadores 
possam estar expostos sem equipamento de proteção respiratório. 
Qualquer utilização envolvendo o risco de salpicos para os olhos/pele onde os trabalhadores possam estar 
expostos sem proteção para os olhos ou pele 

 
 

10.5 Materiais incompatíveis 
 

Metais e agentes oxidantes 
 
 
10.6 Produtos de decomposição perigosos 

 
Por aquecimento, libertação de cloreto de hidrogénio gasoso corrosivo e tóxico. 
 
 
 
SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
 
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 
O ácido clorídrico é um ácido muito forte e altamente corrosivo. A substância provoca apenas efeitos locais 
e não sistémicos. O ácido clorídrico dissocia-se rápida e quase completamente em contacto com água, 
libertando o ião de cloreto e o ião de hidrogénio que se combina com a água para formar o ião de hidrónio. 
Tanto os iões de cloro como os de hidrónio estão geralmente presentes no nosso corpo. 
 
Resultado de testes /Dados:  Não existem dados disponíveis, informação fornecida baseada nas 

propriedades do ácido clorídrico (ver resumo toxicológico). 
 

Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 

Toxicidade dérmica e oral 
aguda 

A avaliação da toxicidade sistémica aguda da 
substância corrosiva por via oral ou dérmica 
não é adequada. 

Relatório de Segurança 
Química 
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Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 

Toxicidade aguda por 
inalação 

Sinais de toxicidade em ratos durante 
exposição ao gás HCl ou aerossóis foram 
essencialmente idênticos. O HCl verificou-se 
ser fortemente irritante para os olhos, 
mucosas e áreas expostas da pele. 
Gás de HCL 
LC50 (5 min de exposição): 40989 ppm (34803-
48272) 
 
LC50 (30 min de exposição): 4701 ppm (4129-
5352) 
 
Aerossóis de HCl: 
LC50 (5 min de exposição): 45.6 mg/l (39.5-
52.8) equivalente a 31008 ppm (26824-35845) 
 
LC50 (30 min de exposição): 8.3 mg/l (7.2-9.7) 
equivalente a 5666ppm (4855-6614) 

Relatório de Segurança 
Química 

Corrosão/Irritação cutânea Corrosivo.  
Coelho: 0,5 ml de ácido clorídrico a 37%, 
exposição 1 hora: Corrosivo 
 
Coelho:  
0,5 ml de ácido clorídrico 17% , exposição 4h: 
Corrosivo 
0,5 ml de ácido clorídrico 15% , exposição 4h: 
Não Corrosivo 
 
Concentrações de 10% ou mais devem ser 
consideradas corrosivo Cat. 1B, e de 25% Cat. 
1A 

Potokar et al, 1985 
 
 
 
 
Vernot et al, 1977 
 
 
Human in vivo, York et al, 
1996 
in vitro OECD 431, Warren, 
2013 

Lesões Oculares Graves/ 
Irritação ocular 

Corrosivo para os olhos em concentrações ≥ 
1% 

Relatório de Segurança 
Química 

Sensibilização Respiratória  Não sensibilizante. 

Com base nos resultados do teste MEST e 
GPMT e de acordo com o Regulamento (CE) nº 
1272/2008, o HCl não é classificado 
sensibilizador da pele e respiratório. 

Relatório de Segurança 
Química 

Sensibilização cutânea Não sensibilizante para animais e seres 
humanos. 

Gad S.C., Dunn B.J., Dobbs 
D.W., Reilly C. and Walsh R.D. 
1986 

Ryan. C.F. 1987 
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Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 

Mutagenicidade em células 
germinativas 

Com base nos resultados dos testes in vitro, o 
HCl não deve ser classificado para efeitos 
tóxicos genotóxicos. 

Relatório de Segurança 
Química 

Carcinogenicidade NOAEL = <10 ppm (inalação, rato Sprague-
Dawley, macho) 

O ácido clorídrico não provocou uma resposta 

carcinogénica em ratos tratados. 

NOAEC = 15 ppm/m3 (inalação, crónico,rato) 

Teste de Orientação OECD 
451, 1981 

Sellakumar A.R., Snyder C.A., 
Solomon J.J. and 

Albert R.E. 1985 

Toxicidade Reprodutiva Atendendo à natureza local dos efeitos tóxicos 
do cloreto de hidrogénio e por razões ligadas 
ao bem-estar animal, os estudos de toxicidade 
reprodutiva não foram considerados 
necessários 

Relatório de Segurança 
Química 

STOT – SE: Órgão afetados: Pulmões; aparelho 
respiratório (Via de exposição: Inalação –  

C ≥10% w/w 

Rato [outras espécies] (Rato - Sprague-Dawley 
(CD); Rato - Fisher-344 (CDF)) macho/fêmea 

toxicidade subcrónica: inalação 

Veículo: inalterado (sem veículo) 

Exposição: Ou 4 dias ou 13 semanas 

(Diariamente, 6 horas por dia, 5 dias por 
semana) 

NOAEL: 20 ppm (macho/fêmea) 

Mortalidade, sinais clínicos, consumo de 
alimentos, peso corporal e peso de órgãos. 

NOEL (ratos): 10 ppm (macho/fêmea) 

Mortalidade, sinais clínicos, consumo de 
alimentos, peso corporal e peso de órgãos 

OECD Guideline 413 
(Subchronic Inhalation 
Toxicity:  90-Day Study) [./.] 

STOT- RE: Ausência de dados. Relatório de Segurança 
Química 

Perigo de aspiração: Ausência de dados. Relatório de Segurança 
Química 

Toxicidade no 
desenvolvimento 

Atendendo à natureza local dos efeitos tóxicos 
do cloreto de hidrogénio e por razões ligadas 
ao bem-estar animal, os estudos de toxicidade 
reprodutiva não foram considerados 
necessários, tanto em espécies de roedores 
como de não roedores. 

Relatório de Segurança 
Química 
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SECÇÃO 12: INFORMAÇÂO ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidade 
 
Informação sobre os efeitos ambientais 
 
Para o ácido clorídrico, não é relevante determinar a toxicidade em termos de mg/L devido à capacidade 
amortecedora de diferentes sistemas de teste e diferentes ecossistemas aquáticos. Estudos aquáticos estão 
a ser realizados usando meios tamponados e, portanto, tal como discutido nos estudos aquáticos de 
toxicidade aguda, os métodos de ensaio crónicos estandardizados conduziriam a resultados diferentes 
baseados na diferente capacidade amortecedora dos sistemas específicos de ensaio. Além disso, a 
manutenção exacta de valores de pH ao longo do tempo em estudos crónicos, pode ser problemática.  
Admite-se que os resultados da toxicidade aquática de ácido clorídrico resultam da existência de ácido 
suficiente para produzir um pH muito baixo (i. e. pH 3-5).  
 
Dado que a avaliação da exposição ambiental mostra uma perturbação insignificante dos níveis de pH 
aquáticos, tanto da formulação do produto como da sua utilização, considera-se não existir qualquer risco a 
longo prazo para os organismos aquáticos, e portanto, informação sobre os efeitos crónicos nos peixes não 
é necessária. 
 
No ambiente aquático os efeitos de HCl são claramente relacionados com os efeitos do pH, uma vez que o 
HCl dissociar-se-á completamente nos iões de H3O+ & Cl, dos quais o último não constitui uma substância 
nociva. Por isso a substância em si não atingirá o ambiente terrestre e de sedimentos. 
 

Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 
Toxicidade aguda para os 
peixes: 

Lepomis macrochirus, água doce:  
LC50 (96 h) = 20.5 mg/l (pH 3.25 - 3.5). 

Ellgaard, E.G., and 
Gilmore III, J.Y (1984) 

Toxicidade aguda em 
dáfnias e outros 
invertebrados aquáticos: 

Daphnia Magna, água doce, estático: 
EC50/LC50 (48 h) = pH 4.92 (0.45 mg/l) 
 

OECD Guideline 202 
(Daphnia sp. Acute 
Immobilisation test) 
Cross N. 2008 

Toxicidade em 
algas/cianobactéria: 
 

Chlorella vulgaris, água doce: 
EC50/LC50 (72h ) = pH 4.7 (0,73 mg/l) 
EC10/LC10 (72h ) = pH 5.0 (0,364 mg/l) 
 
 

OECD guideline 201 
(Algae, Growth inhibition 
test [before 23 March 
2006]) 
Brown, R.J. 2008 

Toxicidade para 
microorganismos: 
 

EC50 (3 h): pH 5,0 - 5,5. (0,23 mg/l) nominal 
(lamas ativadas, água doce doméstica) com 
base em: inibição total da respiração – 
frequência respiratória  

OECD Guideline 209 
(Activated sludge, 
respiration inhibition test 
[before 22 July 2010]) 
Daniels, M. 2008 
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12.2 Persistência e degradabilidade 
 
Biodegradabilidade: Nenhuma informação relevante disponível 
 
Degradação abiótica: Nenhuma informação relevante disponível 
 
 
12.3 Potencial de bioacumulação 

 
Não apresenta potencial de bioacumulação. A substância dissocia-se quando entra no meio aquático e não 
será absorvida como tal, tanto mais que o cloro e o hipoclorito são considerados não tóxicos e não 
apresentam potencial de bioacumulação; o efeito é apenas ao nível do pH. 
 
 
12.4 Mobilidade no solo 
 
Não se espera que o comportamento terrestre seja relevante. Se emitido para o solo, a absorção de 
partículas do solo será insignificante. Dependendo da capacidade tampão do solo, o H+ será neutralizado 
na água do solo pela matéria orgânica ou inorgânica natural ou o pH pode diminuir. 
 
 
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 
 
O HCl não preenche os critérios PBT/mPmB especificados no anexo XIII do Regulamento Reach. 
Não é muito persistente nem muito biocumulatico.  
 
12.6 Outras Efeitos Adversos 
 
Dados não disponíveis. 
 
 
SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
 
 
13.1 Métodos de tratamento de resíduos 
 
Processos de destruição dos resíduos: 
 
- Diluir com muita água. 
- Soluções com pH baixo devem ser neutralizadas com base inorgânica antes da sua descarga. 
- Não é aconselhável a descarga de resíduos de ácido clorídrico através das águas residuais. 
- Elimine o produto como resíduo perigoso de acordo com os regulamentos locais. 
- Código LER 06 01 02(*) – Ácido Clorídrico. 
- Código LER 06 01 99 – Outros Resíduos não anteriormente especificados (Ácido Clorídrico Contaminado). 
- Código LER 15 02 02(*) – Absorventes, materiais filtrantes contaminados por substâncias perigosas. 
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Tratamento de embalagens: 
 
- A reciclagem das embalagens é preferível à eliminação ou incineração. 
- Lave os recipientes com água. 
- Elimine as embalagens/recipientes contaminados como resíduos perigosos, de acordo com os 

regulamentos locais 
- Código LER 15 01 10(*) – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas. 
 
Regulamentação aplicável: 
 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
 - Regulamento (UE) Nº 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 que substitui o anexo III da 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos e que revoga certas 
diretivas; 
 
- Decreto – Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro  – Aprova o regime geral da gestão de resíduos e respetivas 
emendas; 
 
- Portaria n.º 289/2015,de 18 de Dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e 
registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do 
Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, e revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro; 
 
- Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, 
fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento 
de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). 
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SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 
 

  ADR IATA IMDG RID 
14.1 Número ONU: 1789 1789 1789 1789 

14.2 Designação oficial de transporte da 
ONU: 

Ácido 
Clorídrico 

Hydrochloric Acid 
Ácido 

Clorídrico 
Ácido 

Clorídrico 

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de 
transporte: 

8 8 8 8 

Etiquetas: 8 8 - Corrosivo 8 - Corrosivo 8 

Instrução de Embalagem: P001     
IBC02   

P001       
IBC02   

Instrução de Embalagem (avião de carga):   855/Quant liq Max/Emb:30 L     

Instrução de Embalagem (avião de 
passageiros): 

  851/Quant liq Max/Emb: 1 L     

Instrução de embalagem (LQ): 1 L  
Y840/Quant liq Max/Emb: 

0,5 L 
 1 L   

Instrução de embalagem (EQ):  E2       

14.4 Grupo de embalagem: II II II II 

14.5 Perigos para o ambiente: Não Não Não Não 

14.6 Precauções especiais para o utilizador:         

Código de restrição em túneis: (E)       

EmS:     F-A; S-B   

HI: 80     80 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC 
Categoria de poluição:      Y   

Perigos:      S/P   

Tipo de navio:     3   
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SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 
 
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 
 
A presente ficha foi elaborada tendo em consideração a seguinte legislação: 
 
Legislação Comunitária: 
- Regulamento (CE) n. o  1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006 , 
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH), que cria a Agência 
Europeia das Substâncias Químicas, que altera a Diretiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) nº 
 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) nº  1488/94 da Comissão, bem como a Diretiva 76/769/CEE do 
Conselho e as Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão e respetivas 
emendas; 
 
- Regulamento (CE) nº 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 
67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006 e respetivas emendas; 
 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
 - Regulamento (UE) Nº 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 que substitui o anexo III da 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos e que revoga certas 
diretivas; 
 
- Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre a 
comercialização e utilização de precursores de explosivos, que altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006 e 
revoga o Regulamento (UE) nº 98/2013.  
 
Legislação Nacional: 
 
- Decreto-lei nº 220/2012 de 10 de outubro - Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações 
decorrentes do Regulamento (CE) nº 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga 
as Diretivas nºs 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006; 
 
- Decreto-lei nº 293/2009 de 13 de outubro - Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das 
obrigações decorrentes do Regulamento (CE) nº 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) e que 
procede à criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos; 
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- Decreto-Lei nº 140/2017, de 10 de novembro, assegura a execução na ordem jurídica interna das 
obrigações decorrentes do Regulamento (UE) nº 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à 
utilização de produtos biocidas; 
 
- Lei 102/2009 de 10 de setembro - Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho que 
transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 89/391/CEE, do Conselho, de 12 de junho, e respetivas 
emendas; 
 
 - Decreto-Lei nº 24/2012, de 6 de fevereiro, consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos 
trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no 
trabalho e transpõe a Diretiva nº 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de dezembro de 2009 e respetivas 
emendas; 
 
- Decreto – Lei nº 178/2006 de 5 de setembro, Regime geral da gestão de resíduos e respetivas emendas; 
 
- Portaria nº 289/2015,de 18 de dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e 
registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do nº 2 do artigo 46º do 
Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de 
setembro, e revoga a Portaria nº 1408/2006, de 18 de dezembro e respetivas emendas; 
 
- Decreto-Lei nº 41-A/2010, de 29 de Abril - Regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de 
mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2006/90/CE, da Comissão, de 3 
de Novembro, e a Diretiva 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro, com 
alterações introduzidas pelo DL 206-A/2012 de 31 de Agosto e respetivas emendas; 
 
 - NP 1796:2014 - Segurança e saúde do trabalho. Valores-limite e índices biológicos de exposição 
profissional a agentes químicos; 
 
- Portaria nº 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, 
fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento 
de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) e respetivas 
emendas; 
 
- Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 de julho - Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos 
ambientais e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de Outubro, que aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, o regime relativo 
à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com a alteração que 
lhe foi introduzida pela Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão 
de resíduos da indústria extractiva e respetivas emendas. 
 
 
15.2 Avaliação da Segurança Química 
 
Foi realizado um estudo de segurança química. 
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SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Esta informação refere-se apenas ao produto acima mencionado e pode não ser válida se usada com 
outro(s) produto(s) ou processo(s). Esta informação é, de acordo com os nossos conhecimentos actuais 
correcta e completa e fornecida de boa fé, mas sem garantia. É da responsabilidade do utilizador assegurar-
se que a informação é completa e apropriada para a sua utilização específica do produto.   
 
Recomendações de formação profissional: 
 
- Providenciar aos operadores a informação, instrução e formação adequadas sobre o produto. 
 
Alterações: Indicadas no texto a cor azul. 
 

DATA REVISÃO ALTERAÇÕES EFECTUADA 
14-02-2020 16 Secção 9.1 

 
 
Abreviaturas mencionadas na Ficha: 
 
ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada 
APF - Assigned Protection Factor (fator de proteção atribuído) 
CAS – “World’s authority for chemicals informations” 
CE - Comunidade Europeia 
CLP - Regulamento de Classificação, Rotulagem e Embalagem 
DNEL – “Derived No-Effect Level”(Nível derivado de exposição sem efeitos)  
EC10 – Concentração média eficaz (gerando uma resposta de efeito em 10% da população testada) 
EC50 – Metade da concentração máxima eficaz 
ERC - Categoria de Emissões para o Meio Ambiente 
ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais 
Eye Damage 1 - Lesões oculares graves – categoria 1 
FDS - Ficha de Dados de Segurança 
IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aereo) 
IMDG – “International Maritime Dangerous Goods” (Código Marítimo Interncional para Transporte de Mercadorias Perigosas)
LC10 – Concentração Letal 
LC50 – Concentração Letal Mediana 
LER - Lista Europeia de Resíduos 
m/m - Concentração em massa por massa 
Met. Corr. 1 – Corrosivo para metais – categoria 1 
mPmB - Muito persistente e muito biocumulável. 
NOAEC - Concentração de Efeito Adverso Não Observada 
NOAEL – Nenhum nível de efeito adverso observado 
NOEL - Nível de efeito não observável 
ONU – Organização das Nações Unidas  
PBT – Substância Persistente, bioacumulável e tóxico. 
PC - Categoria de Produto 
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PNEC – Concentração previsivelmente sem efeitos (Predicted Non Effect Concentration) 
PROC - Categoria do Processo 
REACH - Registo, Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos Químicos 
RID – “International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway” (Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias
RMM – Risk Managemente Measures (medidas de gestão de risco) 
Skin Corr. 1A - Corrosão cutânea, categoria 1ª 
Skin Corr. 1B - Corrosão cutânea, categoria 1B 
STOT- RE – Toxicidade para Orgãos alvo específicos - Exposição Repetida 
STOT- SE – Toxicidade para Orgãos alvo específicos – Exposição Única 
STOT SE 3 - Toxicidade para Orgãos alvo específicos – Exposição Única, categoria 3 
SU - Sector de Utilização 
VLE-CD: Valor Limite de Exposição – Curta Duração 
VLE-CM: Valor Limite de Exposição – Concentração Máxima 
VLE-MP: Valor Limite de Exposição – Média Ponderada 
 
 
ReferêncIas: 

Chemical Safety Report Hydrogen chloride EC 231-595-7, CAS 7647-01-0; 2016-07-08 
 
Anexos: Cenários de Exposição: 
 
Anexo 1 - Cenário de Exposição 1 – Produção de HCl em solução aquosa. Reciclagem e Distribuição.  
Anexo 2 - Cenário de Exposição 2 – Utilização como produto intermédio pela Indústria 
Anexo 3 - Cenário de Exposição 3a – Formulação e reembalagem pela Indústria 
Anexo 4 - Cenário de Exposição 3b – Formulação e reembalagem por profissionais 
Anexo 5 - Cenário de Exposição 4 – Utilização pela Indústria 
Anexo 6 - Cenário de Exposição 5 – Utilização por profissionais 
Anexo 7 - Cenário de Exposição 6 – Utilização por consumidores 
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Anexo 1 
Cenário de exposição 1  

Produção de HCl em solução aquosa. Reciclagem e distribuição  
CE1: Produção de HCl > 35-40 % em solução aquosa a temperatura ambiente.  
Secção 1 Título: Cenário de Exposição 
Título Produção e uso de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Utilização Sector de Utilização: industrial 
SU3: Utilizações industriais 
SU8: Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 

  Categorias de Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Utilização num processo fechado e continuo com exposição 
controlada ocasional  
PROC3: Utilização num processo de lotes fechados (síntese ou formulação) 
PROC4: Utilização em lote e outro processo (síntese) onde surja 
oportunidade de exposição 
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações não 
dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações 
dedicadas  
PROC9: Transferência da substância ou preparação em pequenos 
recipientes (linha de enchimento dedicada, incluindo pesagem)  
PROC15: Utilização como reagente laboratorial 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC1: Fabrico da substância  
ERC2: Formulação numa mistura (reembalagem) 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas  

Produção da substância. Inclui reciclagem/ recuperação, transferência de 
produto, armazenagem, manutenção e (des)carga (incluindo veículos 
rodoviários e/ou granel em contentor) amostragem e atividades 
laboratoriais associadas. 
Carga (incluindo navio/barcaça maritima, estrada/caminho de ferro e 
carregamento de IBC) incluindo a sua distribuição. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
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DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 
3 (H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para 
a reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC pelas seguintes razões: 
 
É aceite que os efeitos tóxicos do HCl resultam da presença do ião H+ e do 
resultante pH baixo. Está disponível um conjunto completo de estudos de 
toxicidade aquática que mostram os efeitos de um pH reduzido com ácido 
clorídrico. Os dados de toxidade aquática revelam que um pH acídico 
distinto é prejudicial para organismos aquáticos (pH < 3-5). No entanto, 
para se chegar a esse nível de pH em águas naturais (=pior caso) é 
necessário, pelo menos, 10 mg/L de HCl (OECD SIDS on Hydrogen Chloride, 
2002, chapter 2.2.2 with Table 2-1 (based on Groot de W.A. and Dijk van 
N.R.M., 2002, Addition of hydrochloric acid to a solution with sodium 
bicarbonate to a fixed pH., Solvay Pharmaceuticals; Study No. A 
SOL.S.027). 
Assim, como o pH resultante no ambiente será dependente da capacidade 
tampão da água, é considerado que parâmetros toxicológicos em mg/L de 
ácido clorídrico são insignificantes. Similarmente, não é considerado útil 
calcular valores PNEC para o ácido clorídrico devido a fatores como: 
capacidade tampão, pH natural e flutuações de pH muito especificas para 
um certo ecossistema. 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como 
muito persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 
 

Secção 2  Condições operacionais e medidas de gestão de risco  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
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Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da exposição do trabalhador 
Características do produto  
Forma física do produto Solução aquosa. 

Pressão de vapor parcial >35-40% HCl: >10 kPa. 
Classe de pressão de vapor: alta a temperatura ambiente. 

Concentração da substância no 
produto 

35% até 40% 

Quantidades usadas Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Frequência e duração da utilização Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) 
[G2]. 

Fatores humanos não influenciados 
pela gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operacionais 
passíveis de afectar a exposição do 
trabalhador  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17].  
Interior [OC8]. Exterior [OC9]. 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 
2. Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial total 
em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais (sistemas 
fechados) [CS15].  
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
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[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39] 

PROC2 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. Processo 
automático com sistema (semi) 
fechado [CS93]. 

Interior 
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12], 

mais: 
o Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de 

transferência de produto e outras aberturas [E82] 
(eficiência: 90%). Ou: 

o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39] 

PROC3 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1].  
Utilize em processos de lote contidos 
[CS37].  

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de 
exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] 
(eficiência: 90%) E Evite realizar a operação durante mais que 1 
hora [OC11] Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39].  
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PROC4 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 
contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de 
exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] 
(eficiência:90%) mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] 
Ou: 

o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E 
ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15].  

PROC8a (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. 
Instalação não dedicada [CS82]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
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equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 
 

PROC8b (Industrial):  Exposições 
gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
 Minimizar exposição por compartimento parcial da operação e 

equipamento e fornecer ventilação de extração de ar nas aberturas 
[E60]. Aplicar dentro de uma cabine ventilada com ar filtrado sob 
pressão positiva e com fator de proteção > 20. [E70]  (eficiência: 95%) 
Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] 
Ou: 

o Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E 
ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
 Enchimento de Tambores e pequenos 
recipientes [CS6]. Transferência de 
produto [CS3]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de 
exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] 
(eficiência: 90%) E Use máscara respiratória conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
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com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC15 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. 
 Atividades laboratoriais [CS36].  
Pequena escala [CS61]. Manual [CS34]. 
 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) E Evite 
realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento 
e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de exposição ambiental 

Características do produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidades utilizadas NR 

Frequência e duração da utilização 360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização que afectem a exposição 
ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], 
Processo otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], 
compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas 
[OOC18], Emissões de águas residuais geradas pela limpeza de 
equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e medidas 
para reduzir ou limitar descargas, 
emissões aéreas ou descargas para o 
solo 

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de 
águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
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Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos 
vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar fugas a partir do local 

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 

Condições e medidas relacionadas 
com uma unidade municipal de 
tratamento de esgotos 

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo de lixos 
para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com 
legislação local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas relacionadas 
com a reutilização externa de lixos 

NR 

Outras medidas adicionais de controlo 
ambiental 

NR 

Secção 3  Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na secção 
2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na secção 
2 forem implementadas [G29]. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões directas para o ar / superfície da água que não possam ser amortecidas 
por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural 
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Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança 
química REACH  

Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

 
Uso de equipamento de proteção 
individual 
 
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de ruptura da substância e à resistência 
química da luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da 
luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis 
após utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à 
capacidade do filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar 
máscara respiratória além do tempo de utilização máximo permitido.  

Controlo de Exposição Ambiental   
Seleção das principais frases de medidas 
de gestão de risco relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 2 
Cenário de exposição 2 

Utilização como produto intermédio pela indústria 
 

CE2.1: Uso industrial de HCl ≤ 25% em solução aquosa como produto intermédio a temperatura ambiente 

Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Uso como Intermédio; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: industrial 
SU4: Indústrias alimentares 
SU8: Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU11: Fabrico de artigos de borracha 
SU12: Fabrico de produtos de plástico, incluindo a operação de mistura 
e transformação 
SU13: Fabrico de outros produtos minerais não metálicos, por exemplo 
gesso, cimento 
SU19: Indústria da construção 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
Intermedio para a produção de produtos químicos em grande escala, 
produtos químicos finos, sabões e detergentes; produtos farmacêuticos; 
alimentos e rações; cosméticos; produtos fitofarmacêuticos, etc 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos 
recipientes (linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial 

  Categorias de Emissões Ambientais:   
ERC6a: Utilização de substâncias intermédias 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Uso de HCl como intermédio ou processo químico ou agente de 
extração. Inclui reciclagem/recuperação, transferência de produto, 
armazenagem, amostragem e atividades laboratoriais associadas.  
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Critérios de Exposição Trabalhador 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
Análise qualitativa do risco: 
 
       ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 
categoria 3 (H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico 
para a reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como 
muito persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl até 25%: < 0.5 kPa 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente. 

Concentração da Substância no 
Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 25% [G12]. 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferênicas de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da utilização Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) 
[G2] 

Fatores humanos não influenciados 
pela gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas Pressupõe a implementação de um bom modelo básico de higiene 
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afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

ocupacional [G1].  
Certifique-se que os trabalhadores estão treinados para minimizar a 
exposição [EI119]. 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17].  
Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de 
controlo indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a 
libertação, 2. Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de 
organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais (sistemas 
fechados) [CS15]. Processo 
contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39] 

PROC2 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1].  
Processo contínuo [CS54].  
Processo automático com sistema 
(semi) fechado [CS93]. 

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3: Exposições Gerais [CS1]. 
Uso em processos de lote contidos 
[CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%) Ou Evite 
realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12].  
 
Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
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Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Processo em lote 
[CS55]. (sistemas abertos) [CS108] 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) Ou Evite 
realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11].  
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12].  
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15].  

PROC9 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Instalação dedicada 
[CS81]. Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto [CS3]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) Ou Evite 
realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11].  
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12].  
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15]. 
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PROC15: Exposições gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais [CS36].  
Pequena escala [CS61]. Manual 
[CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento 
e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da utilização 360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização que afectem a exposição 
ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], 
Processo otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], 
compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas 
[OOC18], Emissões de águas residuais geradas pela limpeza de 
equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
descargas, emissões aéreas ou 
descargas para o solo 

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas 
residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos 
[S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a partir 
do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
 

Condições e medidas relacionadas 
com uma unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com 
legislação local e/ou nacional [ETW3]. 
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Condições e medidas relacionadas 
com a reutilização externa de lixos  

NR 

Outras medidas adicionais de 
controlo ambiental 

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
  Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. [G29] 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar 
pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4 Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar 
pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 
Qualquer utilização envolvendo emissões directas para o ar/superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural.  

Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de 
segurança química REACH 

Controlo da Exposição dos Trabalhadores   
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com 

resistência química (de acordo com a norma EN374) em 
combinação com formação específica [PPE17] e proteção ocular 
adequada [PPE26]. 
 

 
Uso de equipamento de proteção individual 
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e 
máscaras respiratórias de forma adequada. Além disso: 
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Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à 
resistência química da luva. Ter também em conta o mecanismo 
de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-
descartáveis após utilização e guardar numa caixa e área limpa. 
Prestar atenção à capacidade do filtro. Mudar o filtro no tempo 
adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental   
Seleção das principais frases de medidas de 
gestão de risco relevantes 

Não aplicável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-002 

 
Revisão: 14-02-2020 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 14-11-2019) 

Ácido Clorídrico 
 

Impressão não Verificada                                                                                  Data de Atualização: 14-02-2020                                                                                      Data de Impressão:   06-04-20 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 

 Página: 40/160  

 

CE2.2: Uso industrial de HCl > 25% até 35% em solução aquosa como produto intermédio a temperatura 
ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Uso como Intermédio; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: industrial 
SU4: Indústrias alimentares 
SU8: Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU11: Fabrico de artigos de borracha 
SU12: Fabrico de produtos de plástico, incluindo a operação de mistura e 
transformação 
SU13: Fabrico de outros produtos minerais não metálicos, por exemplo 
gesso, cimento 
SU19: Indústria da construção 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
Intermedio para a produção de produtos químicos em grande escala, 
produtos químicos finos, sabões e detergentes; produtos farmacêuticos; 
alimentos e rações; cosméticos; produtos fitofarmacêuticos, etc 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos 
recipientes (linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial 

  Categorias de Emissões Ambientais:   
ERC6a: Utilização de substâncias intermédias 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Uso de HCl como intermédio ou processo químico ou agente de 
extração. Inclui reciclagem/recuperação, transferência de produto, 
armazenagem, amostragem e atividades laboratoriais associadas.  

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
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DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 
categoria 3 (H335) 
       
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico 
para a reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como 
muito persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl >25% - 35% HCl: 0.5 - 10 kPa. 
Classe de pressão de vapor: moderada a temperatura ambiente. 

Concentração da Substância no 
Produto 

>25% até 35% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferênicas de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da utilização Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) 
[G2] 

Fatores humanos não influenciados 
pela gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Pressupõe a implementação de um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se que os trabalhadores estão treinados para minimizar a 
exposição [EI119]. 
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Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17].  
Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de 
controlo indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a 
libertação, 2. Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de 
organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais (sistemas 
fechados) [CS15]. Processo 
contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39] 

PROC2 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1].  
Processo contínuo [CS54].  
Processo automático com sistema 
(semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto 
e outras aberturas [E82] (eficiência: 90%). Ou 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 
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PROC3: Exposições Gerais [CS1]. 
Uso em processos de lote contidos 
[CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou:  
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Processo em lote 
[CS55]. (sistemas abertos) [CS108] 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
  
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-
granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15].  

PROC9 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Instalação dedicada 
[CS81]. Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto [CS3]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de 
exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] 
(eficiência: 90%). Mais  

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
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 Ou: 
o  Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E 

ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-
granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15]. 

PROC15: Exposições gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais [CS36].  
Pequena escala [CS61]. Manual 
[CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%).  
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento 
e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da utilização 360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização que afectem a exposição 
ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], 
Processo otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], 
compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas 
[OOC18], Emissões de águas residuais geradas pela limpeza de 
equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
descargas, emissões aéreas ou 

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas 
residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
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descargas para o solo O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas 
de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos 
[S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a partir 
do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas 
de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
 

Condições e medidas relacionadas 
com uma unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com 
legislação local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas relacionadas 
com a reutilização externa de lixos  

NR 

Outras medidas adicionais de 
controlo ambiental 

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
  Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4 Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
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estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 
Qualquer utilização envolvendo emissões directas para o ar/superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural.  

Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH 

Controlo da Exposição dos Trabalhadores   
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com 

resistência química (de acordo com a norma EN374) em 
combinação com formação específica [PPE17] e proteção ocular 
adequada [PPE26]. 

 
Uso de equipamento de proteção individual 
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e 
máscaras respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à 
resistência química da luva. Ter também em conta o mecanismo 
de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-
descartáveis após utilização e guardar numa caixa e área limpa. 
Prestar atenção à capacidade do filtro. Mudar o filtro no tempo 
adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental   
Seleção das principais frases de medidas de 
gestão de risco relevantes 

Não aplicável 
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CE2.3: Uso industrial de HCl 35% - 40% em solução aquosa como intermédio a temperatura ambiente 

Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Uso como Intermédio; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: industrial 
SU4: Indústrias alimentares 
SU8: Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU11: Fabrico de artigos de borracha 
SU12: Fabrico de produtos de plástico, incluindo a operação de mistura e 
transformação 
SU13: Fabrico de outros produtos minerais não metálicos, por exemplo 
gesso, cimento 
SU19: Indústria da construção 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
Intermedio para a produção de produtos químicos em grande escala, 
produtos químicos finos, sabões e detergentes; produtos farmacêuticos; 
alimentos e rações; cosméticos; produtos fitofarmacêuticos, etc 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos 
recipientes (linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial 

  Categorias de Emissões Ambientais:   
ERC6a: Utilização de substâncias intermédias 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Uso de HCl como intermédio ou processo químico ou agente de 
extração. Inclui reciclagem/recuperação, transferência de produto, 
armazenagem, amostragem e atividades laboratoriais associadas.  

Critérios de Exposição Trabalhador 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
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Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 
categoria 3 (H335) 
       
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico 
para a reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como 
muito persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl >35% - 40% HCl: > 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Elevada a temperatura ambiente. 

Concentração da Substância no 
Produto 

35% até 40% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferênicas de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da utilização Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) 
[G2] 

Fatores humanos não influenciados 
pela gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Pressupõe a implementação de um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se que os trabalhadores estão treinados para minimizar a 
exposição [EI119]. 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17].  
Interior [OC8]. Exterior [OC9] 
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Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de 
controlo indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a 
libertação, 2. Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de 
organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais (sistemas 
fechados) [CS15]. Processo 
contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39] 

PROC2 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1].  
Processo contínuo [CS54].  
Processo automático com sistema 
(semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. Mais: 

o Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de 
produto e outras aberturas [E82] (eficiência: 90%). Ou: 

o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 
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PROC3: Exposições Gerais [CS1]. 
Uso em processos de lote contidos 
[CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema 
de exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões 
[E54] (eficiência: 90%) E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11] Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Processo em lote 
[CS55]. (sistemas abertos) [CS108] 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema 
de exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões 
[E54] (eficiência: 90%). Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 

Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E 

ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

  
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
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semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15].  

 
PROC9 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Instalação dedicada 
[CS81]. Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto [CS3]. 
 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema 
de exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões 
[E54] (eficiência: 90%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15]. 

PROC15: Exposições gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais [CS36].  
Pequena escala [CS61]. Manual 
[CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Evite 
realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento 
e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 
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Duração e frequência da utilização 360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização que afectem a exposição 
ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], 
Processo otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], 
compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas 
[OOC18], Emissões de águas residuais geradas pela limpeza de 
equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
descargas, emissões aéreas ou 
descargas para o solo 

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas 
residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos 
[S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a partir 
do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
 

Condições e medidas relacionadas 
com uma unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com 
legislação local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas relacionadas 
com a reutilização externa de lixos  

NR 

Outras medidas adicionais de 
controlo ambiental 

NR 

Secção 3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
  Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. [G29]. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar 
pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
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Secção 4 Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar 
pela estação de tratamento de esgotos a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 
Qualquer utilização envolvendo emissões directas para o ar/superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural.  

Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de 
segurança química REACH 

Controlo da Exposição dos Trabalhadores   
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com 

resistência química (de acordo com a norma EN374) em 
combinação com formação específica [PPE17] e proteção ocular 
adequada [PPE26]. 

 
Uso de equipamento de proteção individual 
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e 
máscaras respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à 
resistência química da luva. Ter também em conta o mecanismo 
de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-
descartáveis após utilização e guardar numa caixa e área limpa. 
Prestar atenção à capacidade do filtro. Mudar o filtro no tempo 
adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental   
Seleção das principais frases de medidas de 
gestão de risco relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 3 
Cenário de exposição 3a 

Formulação e (re)embalagem pela indústria 
 

CE3a.1: Formulação e reembalagem industrial de HCl ≤ 25% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos 
significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações não 
dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações 
dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
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Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
     ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl até 25%: < 0.5 kPa. 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente 

Concentração da Substância no 
Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 25% [G12]. 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 
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Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições Gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Processo contínuo 
[CS54]. Processo automático 
com sistema (semi) fechado 
[CS93]. 

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3: Exposições Gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
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Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4(Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Processo em lote 
[CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC5 (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Operações de 
mistura (sistemas abertos) 
[CS30]. Processo em lote [CS55]. 
  
 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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PROC8a(Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada [CS82]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8b (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  Exposições 
gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto [CS3]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
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 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 
Quantidade utilizada  NR 
Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais 
de Utilização passíveis de 
afectar a Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
descargas, emissões aéreas e 
para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas 
residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos 
[S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma unidade 
municipal de tratamento de 
esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
externo de lixos para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a reutilização 
externa de lixos  

NR 
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Outras Condições Operacionais 
de Utilização que afectem a 
exposição ambiental  

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
Proteção respiratória: 
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Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 

CE3a.2: Formulação e reembalagem industrial de HCl > 25% - ≤ 35% em solução aquosa a temperatura 
ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos 
significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações não 
dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações 
dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura 
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Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl > 25% - 35%:0.5 – 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Moderada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância no 
Produto 

> 25% até 35% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
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material) [OC13] 
Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Processo contínuo 
[CS54]. Processo automático 
com sistema (semi) fechado 
[CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e 
outras aberturas [E82] (eficiência: 90%). Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
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Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Processo em lote 
[CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-002 

 
Revisão: 14-02-2020 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 14-11-2019) 

Ácido Clorídrico 
 

Impressão não Verificada                                                                                  Data de Atualização: 14-02-2020                                                                                      Data de Impressão:   06-04-20 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 

 Página: 65/160  

 

PROC5 (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Operações de 
mistura (sistemas abertos) 
[CS30]. Processo em lote [CS55]. 
  
 
 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção 

ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de 
ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada [CS82]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção 

ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de 
ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
Ou: 

o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E 
ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
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limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8b (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção 

ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de 
ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 

Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  Exposições 
gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto [CS3]. 
 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção 

ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de 
ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
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Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais 
de Utilização passíveis de 
afectar a Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
descargas, emissões aéreas e 
para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas 
residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos 
[S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma unidade 
municipal de tratamento de 
esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
externo de lixos para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 
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Condições e medidas 
relacionadas com a reutilização 
externa de lixos  

NR 

Outras Condições Operacionais 
de Utilização que afectem a 
exposição ambiental  

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
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Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE3a.3: Formulação e reembalagem industrial de HCl > 35% - 40% em solução aquosa a temperatura 
ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
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Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 35% - 40% HCl: > 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Elevada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

35% até 40% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 
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Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] mais: 

o Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de 
produto e outras aberturas [E82] (eficiência: 90%). Ou: 

o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 
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PROC3 (Industrial): 
Exposições Gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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PROC5 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. 
Processo em lote [CS55]. 
  
 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Evite realizar 
a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara respiratória 
conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10).    
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
   
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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PROC8b (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto 
[CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
 Minimizar exposição por compartimento parcial da operação e 

equipamento e fornecer extração de ar nas aberturas [E60]. Aplicar 
dentro de uma cabine ventilada com ar filtrado sob pressão positiva e 
com fator de proteção > 20. (eficiência: 95%) [E70] Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] Ou: 
o Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 

máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto 
[CS3]. 
 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) E use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 
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Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental  

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. [G29] 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
 
Secção 5 

Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química 
REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
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luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 4 
Cenário de exposição 3b  

Formulação e (re)embalagem por profissionais 
 

CE3b.1: Formulação e reembalagem profissional de HCl ≤ 25% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de uso: Profissional 
SU10: Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo 
ligas). 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura (modificação) 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 
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Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
       ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl até 25%: < 0.5 kPa. 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 25% [G12]. 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 
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Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e 
outras aberturas [E82] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 
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PROC3: Exposições gerais 
[CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
 
Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC5 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. 
Processo em lote [CS55]. 
  
 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
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Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10). 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8b (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto 
[CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
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Transferência de produto 
[CS3]. 
 
 

Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 
Quantidade utilizada  NR 
Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 
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Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental  

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas.[G29] 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
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em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE3b.2: Formulação e reembalagem profissional de HCl > 25% - ≤ 35% em solução aquosa a temperatura 
ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de uso: Profissional 
SU10: Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo 
ligas). 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura (modificação) 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
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Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 25% - 35%:0.5 – 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Moderada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

> 25% até 35% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 
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Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Professional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e 
outras aberturas [E82] (eficiência: 80%). Ou: Evite realizar a operação durante 
mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Profissional): 
Exposições Gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
  Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
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 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   

 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC5 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. 
Processo em lote [CS55]. 
  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   
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Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8b (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
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Transferência de produto 
[CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto 
[CS3]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
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imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 
Quantidade utilizada  NR 
Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental  

NR 
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Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas.[G29] 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
 
Secção 5 

Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química 
REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
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Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE3b.3: Formulação e reembalagem profissional de HCl > 35% - 40% em solução aquosa a temperatura 
ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de uso: Profissional 
SU10: Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo 
ligas). 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura (modificação) 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
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Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 35% - 40% HCl: > 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Elevada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

35% até 40% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 
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Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
 Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de 

produto e outras aberturas [E82] (eficiência: 80%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10).  Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 
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PROC3 (Profissional): 
Exposições Gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar 
a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E: Use máscara respiratória 
conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC5 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
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(sistemas abertos) [CS30]. 
Processo em lote [CS55]. 
  
 
 
 

pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar 
a operação durante mais que 1 hora [OC11].  E Use máscara respiratória de 
cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
95%; APF =20).    
 
Exterior 
Uso inseguro. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar 
a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara respiratória de 
cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
95%; APF =20). 
   
Exterior 
Uso inseguro. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8b (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto 
[CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Evite realizar 
a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara respiratória 
conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use máscara 
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respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto 
[CS3]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%) E Evite realizar a 
operação durante mais que 4 horas [OC12]. E use máscara respiratória de 
cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
95%; APF =20). 
  
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 
Quantidade utilizada  NR 
Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 
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Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de esgotos a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental  

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas.[G29] 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
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indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
 
Secção 5 

Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química 
REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 5 
Cenário de exposição 4 
Utilização pela Indústria 

 
CE4.1: Utilização pela indústria de HCl ≤ 25% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Industrial  
SU2a: Indústrias extrativas (incluindo as indústrias offshore) 
SU2b: Indústrias offshore 
SU4: Indústrias alimentares 
SU5: Fabrico de têxteis, artigos de couro e peles 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU14: Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas 
SU15: Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos 
SU16: Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e 
eletrónicos e equipamentos elétricos 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, 
precipitantes, agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos 
recipientes (linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente 
com PPE disponível 
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  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC4: Utilização de auxiliares de processamento não reativos em 
instalações industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de 
artigos) 
ERC6b: Utilização de auxiliares de processamento reativos em 
instalações industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de 
artigos) 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas  

Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações de formulações 
não pulverizantes, incluindo a receção, armazenamento, preparação e 
transferência de material, aplicação por rolo e escova, limpeza, 
imersão, limpeza de equipamentos, manutenção e atividades 
laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitativa do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
       ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 
categoria 3 (H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico 
para a reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações 
consultar secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como 
muito persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
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Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl até 25%: < 0.5 kPa. 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente 

Concentração da Substância no 
Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 25% [G12]. 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências 
de material) [OC13] 

Duração e frequência da utilização Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) 
[[G2]. 

Fatores humanos não influenciados 
pela gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar 
exposições [EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto 
se indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de 
controlo indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar 
a libertação, 2. Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas 
de organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais (sistemas 
fechados [CS15]. Processo contínuo 
[CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento 
[E39]. 
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PROC2 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com sistema 
(semi) fechado [CS93]. 

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento 
[E39]. 

PROC3: Exposições gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote contidos 
[CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
 
Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento 
[E39]. 

PROC4 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção 
do equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. 
Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  Exposições gerais 
[CS1]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
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Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e pequenos 
recipientes [CS6]. Transferência de 
produto [CS3]. 
 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção 
do equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. 
Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC10 (Industrial): Exposições gerais 
(sistemas abertos) [CS16].  Rolo, 
Trincha [CS51]. 
Manutenção e Limpeza de 
Equipamentos [CS39].  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção 
do equipamento [E55]. Use ferramentas de cabo longo sempre que 
possível [E50]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15]. 

PROC13: Exposições gerais (sistemas 
abertos) [CS16].   Banho, imersão e 
vazamento [CS4]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção 
do equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. 
Evitar salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais [CS36].  
Pequena escala [CS61]. Manual 
[CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%)  
Ou: Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os 
derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC19 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. Operações de mistura (sistemas 
abertos) [CS30]. Manual [CS34]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção 
do equipamento [E55]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. 
Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da utilização 360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização passíveis de afectar a 
Exposição ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], 
Processo otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], 
compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas 
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[OOC18], Emissões de águas residuais geradas pela limpeza de 
equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e medidas 
para reduzir ou limitar descargas, 
emissões aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é 
o efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de 
águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos 
vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a partir do 
local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 

Condições e medidas relacionadas 
com uma unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo de lixos 
para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com 
legislação local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas relacionadas 
com a reutilização externa de lixos  

NR 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização que afectem a exposição 
ambiental 

NR 

Secção  3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção  4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
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4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
Secção  5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de 

segurança química REACH  
Controlo da Exposição dos Trabalhadores 

Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com 
resistência química (de acordo com a norma EN374) em combinação 
com formação específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência 
química da luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da 
luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-
descartáveis após utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar 
atenção à capacidade do filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não 
usar máscara respiratória além do tempo de utilização máximo 
permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco relevantes 

Não aplicável 
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CE4.2: Utilização pela indústria de HCl > 25% - ≤ 35% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Industrial  
SU2a: Indústrias extrativas (incluindo as indústrias offshore) 
SU2b: Indústrias offshore 
SU4: Indústrias alimentares 
SU5: Fabrico de têxteis, artigos de couro e peles 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU14: Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas 
SU15: Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 
SU16: Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e 
equipamentos elétricos 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente com PPE 
disponível 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC4: Utilização de auxiliares de processamento não reativos em instalações 
industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos) 
ERC6b: Utilização de auxiliares de processamento reativos em instalações 
industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos) 

Processos, tarefas, atividades Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações de formulações não 
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abrangidas  pulverizantes, incluindo a receção, armazenamento, preparação e 
transferência de material, aplicação por rolo e escova, limpeza, imersão, 
limpeza de equipamentos, manutenção e atividades laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 25% - 35%:0.5 – 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Moderada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

> 25% até 35% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) [[G2]. 
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Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e 
outras aberturas [E82] (eficiência: 90%).  
 
Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
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Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 

Interior 
o Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 
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Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto 
[CS3]. 
 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um 
sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer 
emissões [E54] (eficiência: 90%). Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC10 (Industrial): 
Exposições gerais (sistemas 
abertos) [CS16].  Rolo, Trincha 
[CS51]. 
Manutenção e Limpeza de 
Equipamentos [CS39].  

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 

Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Use 
ferramentas de cabo longo sempre que possível [E50]. Limpe o equipamento 
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e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente 
[C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC13 (Industrial): 
Exposições Gerais (sistemas 
abertos) [CS16].   Banho, 
imersão e vazamento [CS4]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições gerais 
[CS1]. 
 Atividades laboratoriais 
[CS36].  
Pequena escala [CS61]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%)  
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e 
área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente 
[C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC19 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
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 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 

Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os 
derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 
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para deposição 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental 

NR 

Secção  3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção  4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 

Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH  

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 

química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 
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Uso de equipamento de 
proteção individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases 
de medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE4.3: Utilização pela indústria de HCl > 35% - 40% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Industrial  
SU2a: Indústrias extrativas (incluindo as indústrias offshore) 
SU2b: Indústrias offshore 
SU4: Indústrias alimentares 
SU5: Fabrico de têxteis, artigos de couro e peles 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU14: Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas 
SU15: Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 
SU16: Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e 
equipamentos elétricos 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente com PPE 
disponível 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC4: Utilização de auxiliares de processamento não reativos em instalações 
industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos) 
ERC6b: Utilização de auxiliares de processamento reativos em instalações 
industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos) 
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Processos, tarefas, atividades 
abrangidas  

Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações de formulações não 
pulverizantes, incluindo a receção, armazenamento, preparação e 
transferência de material, aplicação por rolo e escova, limpeza, imersão, 
limpeza de equipamentos, manutenção e atividades laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 35% - 40% HCl: > 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Elevada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

35% até 40% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 
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Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12], Mais: 

 Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de 
produto e outras aberturas [E82] (eficiência: 90%). Ou 

 Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
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=10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 

Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto 
[CS3]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC10 (Industrial): 
Exposições gerais (sistemas 
abertos) [CS16].  Rolo, Trincha 
[CS51]. 
Manutenção e Limpeza de 
Equipamentos [CS39].  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-002 

 
Revisão: 14-02-2020 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 14-11-2019) 

Ácido Clorídrico 
 

Impressão não Verificada                                                                                  Data de Atualização: 14-02-2020                                                                                      Data de Impressão:   06-04-20 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 

 Página: 126/160  

 

Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os 
derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC13 (Industrial): 
Exposições Gerais (sistemas 
abertos) [CS16].   Banho, 
imersão e vazamento [CS4]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições gerais 
[CS1]. 
 Atividades laboratoriais 
[CS36].  
Pequena escala [CS61]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) E Evite realizar a 
operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e 
área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente 
[C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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PROC19 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. 
Manual [CS34]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os 
derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 
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tratamento de esgotos  

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 
para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental 

NR 

Secção 3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
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Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança 
química REACH  

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 

química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de 
proteção individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases 
de medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 6 
Cenário de exposição 5 

Utilização por profissionais 
 

CE5.1: Utilização profissional de HCl ≤ 25% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Profissional  
SU20: Serviços de saúde 
SU23: Eletricidade, vapor, gás, abastecimento de água e tratamento de esgotos 
SU0: Outras SU22: Utilizações profissionais; domínio público 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de 
neutralização 
PC21: Produtos químicos de laboratório 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a oportunidade 
de exposição. 
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC11: Não pulverize industrialmente 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente com PPE 
disponível 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC8a: Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8b: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8e: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores) 
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Processos, tarefas, 
atividades abrangidas  

Abrange o uso de produtos de pulverização formulados incluindo pesagem, 
operações de transferência e aplicações de pulverização automatizadas e manuais. 
Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações, incluindo a receção de 
material, armazenamento, preparação e transferência, aplicação por rolo e escova, 
limpeza, imersão, pulverização, limpeza de equipamentos, manutenção e atividades 
laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
     ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 (H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do 
Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl até 25%: < 0.5 kPa. 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente 

Concentração da 
Substância no Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 25% [G12]. 
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Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de material) 
[OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela 
gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições 
Operativas afectando a 
Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene ocupacional 
[G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições [EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se indicado o 
contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo indicada 
no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. Medidas 
técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições 
gerais (sistemas 
fechados [CS15]. 
Processo contínuo 
[CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo 
[CS54]. Processo 
automático com 
sistema (semi) fechado 
[CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e outras 
aberturas [E82] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
  
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
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antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3: Exposições 
gerais [CS1]. 
Utilização em processos 
de lote contidos [CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
 
Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote 
[CS55]. 
(sistema aberto) 
[CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10). 
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC10 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Rolo, Trincha 
[CS51]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39].  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize 
ferramentas de manuseamento longo sempre que possível [E50]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC11 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Pulverização 
[CS10]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória de cobertura 
facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC13: Exposições 
gerais (sistemas 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
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abertos) [CS16].   
Banho, imersão e 
vazamento [CS4]. 
 

extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições 
gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais 
[CS36].  
Pequena escala [CS61]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%)  
Ou: Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC19 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) 
[CS30]. Manual [CS34]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10). 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do 
Produto 

A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de 
Utilização passíveis de 
afectar a Exposição 
ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo otimizado 
para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos voláteis sujeitos a 
controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de águas residuais geradas 
pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no 
local e medidas para 
reduzir ou limitar 
descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito do pH, 
portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é 
considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas 
Organizacionais para 
prevenir/limitar 
emissões a partir do 
local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de 
lixos para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação local 
e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de 
lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de 
Utilização que afectem 
a exposição ambiental 

NR 
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Secção  3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção  4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 

Secção  5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH  

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência química (de 

acordo com a norma EN374) em combinação com formação específica [PPE17] e 
proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de 
proteção individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras respiratórias 
de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da luva. 
Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do filtro. 
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Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 
 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais 
frases de medidas de 
gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE5.2: Utilização profissional de HCl > 25% - ≤ 35% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  

Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Profissional  
SU20: Serviços de saúde 
SU23: Eletricidade, vapor, gás, abastecimento de água e tratamento de esgotos 
SU0: Outras SU22: Utilizações profissionais; domínio público 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de 
neutralização 
PC21: Produtos químicos de laboratório 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a oportunidade 
de exposição. 
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC11: Não pulverize industrialmente 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente com PPE 
disponível 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC8a: Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8b: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8e: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores) 

Processos, tarefas, 
atividades abrangidas  

Abrange o uso de produtos de pulverização formulados incluindo pesagem, 
operações de transferência e aplicações de pulverização automatizadas e manuais. 
Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações, incluindo a receção de 
material, armazenamento, preparação e transferência, aplicação por rolo e escova, 
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limpeza, imersão, pulverização, limpeza de equipamentos, manutenção e atividades 
laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 (H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do 
Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 25% - 35%:0.5 – 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Moderada a temperatura ambiente 

Concentração da 
Substância no Produto 

> 25% até 35% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de material) 
[OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) [[G2]. 
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Fatores humanos não 
influenciados pela 
gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições 
Operativas afectando a 
Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene ocupacional 
[G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições [EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se indicado o 
contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo indicada 
no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. Medidas 
técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições 
gerais (sistemas 
fechados [CS15]. 
Processo contínuo 
[CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo 
[CS54]. Processo 
automático com 
sistema (semi) fechado 
[CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e outras 
aberturas [E82] (eficiência: 90%). E Evite realizar a operação durante mais que 1 
hora [OC11]. 
 
Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10).   
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10).   
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Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Utilize em processos de 
lote contidos [CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; E Use máscara 

respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; 
APF =10).   

 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote 
[CS55]. 
(sistema aberto) 
[CS108] 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; E Use máscara 

respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E 
ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
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sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC10 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Rolo, Trincha 
[CS51]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39].  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize 
ferramentas de manuseamento longo sempre que possível [E50].  Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC11 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Pulverização 
[CS10]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11]. E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Uso inseguro. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC13 (Profissional): 
Exposições Gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].   Banho, imersão 
e vazamento [CS4]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória 
de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
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trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições 
gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais 
[CS36].  
Pequena escala [CS61]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%)  
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

 
PROC19 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) 
[CS30]. Manual [CS34]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do 
Produto 

A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo otimizado 
para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos voláteis sujeitos a 
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Utilização passíveis de 
afectar a Exposição 
ambiental  

controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de águas residuais geradas 
pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no 
local e medidas para 
reduzir ou limitar 
descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito do pH, 
portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é 
considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas 
Organizacionais para 
prevenir/limitar 
emissões a partir do 
local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de 
lixos para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação local 
e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de 
lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de 
Utilização que afectem 
a exposição ambiental 

NR 

Secção  3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. [G29]. 
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A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção  4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
Secção  5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança 

química REACH  
Controlo da Exposição dos Trabalhadores 

Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência química (de 
acordo com a norma EN374) em combinação com formação específica [PPE17] e 
proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de 
proteção individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras respiratórias 
de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da luva. 
Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do filtro. 
Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 
 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais 
frases de medidas de 
gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE5.3: Utilização profissional de HCl > 35% - 40% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  

Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Profissional  
SU20: Serviços de saúde 
SU23: Eletricidade, vapor, gás, abastecimento de água e tratamento de esgotos 
SU0: Outras SU22: Utilizações profissionais; domínio público 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de 
neutralização 
PC21: Produtos químicos de laboratório 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a oportunidade 
de exposição. 
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC11: Não pulverize industrialmente 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente com PPE 
disponível 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC8a: Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8b: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8e: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores) 

Processos, tarefas, 
atividades abrangidas  

Abrange o uso de produtos de pulverização formulados incluindo pesagem, 
operações de transferência e aplicações de pulverização automatizadas e manuais. 
Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações, incluindo a receção de 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-002 

 
Revisão: 14-02-2020 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 14-11-2019) 

Ácido Clorídrico 
 

Impressão não Verificada                                                                                  Data de Atualização: 14-02-2020                                                                                      Data de Impressão:   06-04-20 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 

 Página: 149/160  

 

material, armazenamento, preparação e transferência, aplicação por rolo e escova, 
limpeza, imersão, pulverização, limpeza de equipamentos, manutenção e atividades 
laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 (H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do 
Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 35% - 40% HCl: > 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Elevada a temperatura ambiente 

Concentração da 
Substância no Produto 

35% até 40% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de material) 
[OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) [[G2]. 
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Fatores humanos não 
influenciados pela 
gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições 
Operativas afectando a 
Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene ocupacional 
[G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições [EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se indicado o 
contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo indicada 
no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. Medidas 
técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições 
gerais (sistemas 
fechados [CS15]. 
Processo contínuo 
[CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo 
[CS54]. Processo 
automático com 
sistema (semi) fechado 
[CS93]. 

Interior 
 Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e 

outras aberturas [E82] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória 
conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10).  Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E 
ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
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antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Utilize em processos de 
lote contidos [CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).  Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11].E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 

Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote 
[CS55]. 
(sistema aberto) 
[CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória 
de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 
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PROC8a (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Exterior 
Uso inseguro. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 
 

PROC10 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Rolo, Trincha 
[CS51]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39].  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Exterior 
Uso inseguro. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC11 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Pulverização 
[CS10]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC13 (Profissional): 
Exposições Gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].   Banho, imersão 
e vazamento [CS4]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 4 horas [OC12] E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições 
gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais 
[CS36].  
Pequena escala [CS61]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%) E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-002 

 
Revisão: 14-02-2020 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 14-11-2019) 

Ácido Clorídrico 
 

Impressão não Verificada                                                                                  Data de Atualização: 14-02-2020                                                                                      Data de Impressão:   06-04-20 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 

 Página: 154/160  

 

PROC19 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) 
[CS30]. Manual [CS34]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11]. E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Exterior 
Uso inseguro. 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do 
Produto 

A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de 
Utilização passíveis de 
afectar a Exposição 
ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo otimizado 
para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos voláteis sujeitos a 
controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de águas residuais geradas 
pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no 
local e medidas para 
reduzir ou limitar 
descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito do pH, 
portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é 
considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas 
Organizacionais para 
prevenir/limitar 
emissões a partir do 
local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 
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Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de 
lixos para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação local 
e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de 
lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de 
Utilização que afectem 
a exposição ambiental 

NR 

Secção  3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção  4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
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Secção  5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH  
Controlo da Exposição dos Trabalhadores 

Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência química (de 
acordo com a norma EN374) em combinação com formação específica [PPE17] e 
proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de 
proteção individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras respiratórias 
de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da luva. 
Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do filtro. 
Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais 
frases de medidas de 
gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 7 
Cenário de exposição 6 
Uso por consumidores 

 

 CE6: Utilização por consumidores de HCl < 20% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Residências Particulares 
SU21: Utilizações pelos consumidores  

  Categorias do Processo:  
PC20: Produtos como reguladores de pH, floculantes, precipitantes, agentes 
de neutralização  
PC21: Produtos químicos de Laboratório 
PC35: Produtos de Lavagem e de Limpeza (incluindo produtos à base de 
solventes) 
PC37: Produtos químicos para tratamento de água 
PC38: Produtos de soldadura 

  Categorias de Emissões Ambientais:   
ERC8b: Amplo uso interno dispersivo de substâncias reactivas em sistemas 
abertos 
ERC8e: Amplo uso externo dispersivo de substâncias reactivas em sistemas 
abertos 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Utilização de uma solução de HCl a uma concentração máxima de 20% para os 
fins mencionados no âmbito das categorias de produtos (PC’s) 

Critério de Exposição 
 

Análise quantitativa do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
     ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
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Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Risco 
Básico: 
Fornecer boa ventilação natural. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Secção 2.1 Controlo da Exposição do Consumidor  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl até 20%: < 25 Pa. 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 20% (salvo indicação 
em contrário) [G13]. 

Quantidade utilizada  Max. 500 ml por atividade 
Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 4 horas (salvo indicação em contrário) [G2]; 
até 5 vezes/ano 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. 

Cenários Contributivos 
Medidas de Gestão de Risco 

 
Siga sempre as instruções dadas no rótulo do produto antes de usar! Aplique o o Equipamento de Proteção 
Individual como prescrito. 
Evite o contato com a pele e olhos. Não inalar fumos ou aerossóis que possam evoluir da utilização do 
produto. 
Assegurar uma boa ventilação. 
Limpe imediatamente as ferramentas e objectos contaminados. Limpe a área de trabalho após o uso 
Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b]. 
Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl até 20%: < 25 Pa 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano  

Condições e medidas 
relacionadas com a unidade 

A maior parte das utilizações dispersivas generalizadas da substância pelos 
consumidores são geralmente emitidas para uma Estação de Tratamento de 
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municipal de tratamento de 
esgotos  

águas residuais municipal, onde a substância é neutralizada; portanto após 
passar pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é 
considerada insignificante e sem riscos. 

Secção  3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Método de avaliação da exposição: 
 
Dérmica: 
Não é esperada exposição porque, dependendo da concentração de HCl, tem de ser usada proteção de pele 
e/ou olhos (luvas e/ou óculos). 
 
Inalação: 
L.C.H. Prud’homme de Lodder and H.J. Bremer (RIVM report 320104003/2006: Cleaning Products Fact Sheet 
to assess the risks for the consumer) descreve valores padrão para 36 categorias de produto de produtos de 
limpeza para avaliar a exposição de compostos com a ConsExpo, designadamente «produtos de limpeza 
líquidos para uso geral» para «mistura e carga» e «limpeza». Esta ficha informativa é considerada como uma 
abordagem razoável do "pior caso" para todas as aplicações do consumidor de HCl. 
 
As avaliações do risco de exposição ao gás HCl (por evaporação a partir de soluções aquosas) baseiam-se em: 

 Carregamento e mistura: 
o Pressão parcial de vapor da solução concentrada (<20%) 
o Exposição perto da área (1 m3) 
o TWA (15min) de 15 mg/m3 

 Limpeza: 
o Pressão parcial de vapor da diluição (<10%) 
o TWA (8h) de 8 mg/m3 

 
Resultados: 
 

Ação Concentraçã
o 

(%) 

Pressão 
parcial de 
vapor HCl 
(Pa) 

Exposição 
por ação 
(mg/m3) 

exposição 
8h- TWA 
* (mg/m3) 

exposição 
15-min 
TWA 
** (mg/m3) 

RCR# 
8h 

RCR# 
15 min 

Carregament
o/Mistura 

10 0.12 1.58  0.22  0.01 
15 1.76 23.2  1.30  0.08 
20 22 290  14.6  0.98 

Limpeza 5 0.01 0.15 0.08  < 0.01  
10 0.12 1.8 1.36  0.17  

*: exposição baseda em 15 minutos de exposição em carga/mistura (20%) + 240 minutos de exposição em 
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limpeza 
**: exposição baseada em ações de 45 segundos de carga/ concentração de mistura + ação de 855 segundos de 
limpeza com HCl 5%  
#: RCR: Razão da caracterização de risco (concentração de exposição divida por DNEL 8h (8 mg/m3) ou DNEL 15 
min (15 mg/m3) 
3.2. Ambiente 
Água: O único efeito é o do pH. A maior parte das utilizações dispersivas generalizadas da substância pelos 
consumidores são geralmente emitidas para uma ETAR Municipal, onde a substância é neutralizada; portanto, 
após passar por uma ETAR a exposição ambiental é considerada insignificante e sem risco. Para a substância 
que entra no ambiente sem passar por Estação de Tratamento de águas residuais, presume-se que a diluição 
com efluentes e águas superficiais em conjunto com a sua reserva alcalina (propriedades tampão do pH) é 
suficiente para proteger os ecossistemas aquáticos. 
 
Solo: A substância é neutralizada no local por compostos orgânicos e inorgânicos naturais no solo, 
caracterizada pela reserva alcalina, pelo que a exposição é considerada insignificante e sem risco. 
Secção 4 Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 ConsExpo 4.1 
4.1.1 Saúde – Usos desaconselhados 
Qualquer utilização que envolva formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm em que os 
trabalhadores estejam expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
Avaliação Qualitativa de Riscos 
4.2.1 Ambiente - Usos desaconselhados 

Qualquer utilização que envolva formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm em que os 
trabalhadores estejam expostos sem proteção respiratória. 
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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do produto 

Nome comercial : ACIDO FLUORHIDRICO 70/75% 
Nome da substância : ácido fluorídrico 
No. de Index : 009-003-00-1 
No. CAS : 7664-39-3 
No. CE : 231-634-8 
Nº Reg. REACH UE : 01-2119458860-33-xxxx 
   

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas 

Utilização da substância 
ou mistura 

: Utilizado como:, Indústria química em geral, Usos 
identificados: ver tabela do anexo para uma visão geral dos 
usos identificados 

 
Utilizações 
desaconselhadas 

: Actualmente não estão identificados usos desaconselhados 

 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Companhia : BRENNTAG PORTUGAL, LDA. 
Rua Mourisca, 26 e 32 
PT 2710-327 SINTRA  

Telefone : +351 219 248 800 
Telefax : +351 219 248 845 
Email endereço  : responsavel.msds@brenntag.pt 

1.4. Número de telefone de emergência 

Número de telefone de 
emergência 

: Emergências por intoxiçao y emergências de transporte: 
Telefone: +34 902 104 104. Serviço disponível 24 horas. 
Telefone de emergência: 800 250 250 (CIAV) 

 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com a Regulamentação (EC) No 1272/2008 
 

REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008 
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Classe de perigo 
Categoria de 

perigo 
Orgãos alvo 

Advertências de 
perigo 

Toxicidade aguda (Inalação) Categoria 2 --- H330 

Toxicidade aguda (Dérmico) Categoria 1 --- H310 

Toxicidade aguda (Oral) Categoria 2 --- H300 

Corrosão cutânea Categoria 1A --- H314 

Lesões oculares graves Categoria 1 --- H318 

 
Para o texto completo das frases H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16. 

 
Efeitos adversos mais importantes 
 

Saúde humana : Ver secção 11 para informação toxicológica. 
 

Perigos físicos e 
químicos 

: Ver secção 9/10 para informação físico-química.  

Efeitos potenciais para o 
ambiente 

: Ver secção 12 para informação relativa ao meio ambiente. 
 

 

2.2. Elementos do rótulo 

Etiquetagem de acordo com a Regulamentação (EC) No 1272/2008 
 
Símbolos de perigo :  

 

 

   

 
Palavra-sinal : Perigo 

 
Advertências de perigo : H300 Mortal por ingestão. 

H310 Mortal em contacto com a pele. 
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões 

oculares graves. 
H330 Mortal por inalação. 
 

Recomendações de 
prudência 

  

   
Prevenção : P260 Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ 

névoas/ vapores/ aerossóis. 
P280 Usar luvas de proteção/ vestuário de 

proteção/ proteção ocular/ proteção facial.  
Resposta : P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a 

boca. NÃO provocar o vómito. 
P308 + P310 EM CASO DE exposição ou suspeita de 

exposição: Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/ médico. 

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa 
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para uma zona ao ar livre e mantê-la numa 
posição que não dificulte a respiração. 

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A 
PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente 
toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele 
com água ou tomar um duche.  

 
 
Componentes determinantes de perigo para o rótulo: 
 

• ácido fluorídrico 
 
 

2.3. Outros perigos 

Para a determinação do PBT e vPvB consultar a secção 12.5. 
Restrito a utilização por profissionais. Atenção - Evitar exposição - obter instruções especiais 
antes da utilização. 

 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias 

Natureza quimica : Solução aquosa 
 

 
Classificação 

(REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Componentes perigosos Valor [%] 
Classe de perigo / 

Categoria de perigo 
Advertências de perigo 

ácido fluorídrico 

No. de Index : 009-003-00-1 
No. CAS : 7664-39-3 
No. CE : 231-634-8 
Nº Reg. 
REACH UE 

: 01-2119458860-33-xxxx 

 
 

>= 70 - < 90 Acute Tox.2 
Acute Tox.1 
Acute Tox.2 
Skin Corr.1A 
 

H330 
H310 
H300 
H314 
 

 
Para o texto completo das frases H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16. 

 
 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1.  Descrição das medidas de primeiros socorros 

Recomendação geral : Programar uma acção de primeiros socorros antes de 
começar a trabalhar com este produto. O socorrista tem de se 
proteger a ele próprio. Retirar da exposição, deitar. Retirar 
imediatamente todo o vestuário contaminado. Chamar 
imediatamente um médico.  

 
Em caso de inalação : Retirar o paciente para um local arejado. Se a respiração for 

irregular ou se parou, aplicar respiração artificial. Oxigénio, se 
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necessário. Não executar respiração artificial boca-a-boca ou 
boca-nariz. Usar equipamento adequado. Em caso do 
inhalation, tomada das tabuletas do cálcio Chamar 
imediatamente um médico.  

 
Em caso de contacto com 
a pele 

: Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente 
com água. Primeiro tratamento com pasta de gluconato de 
cálcio. Chamar imediatamente um médico.  

 
Se entrar em contacto 
com os olhos 

: Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente 
debaixo das pálpebras durante 15 minutos pelo menos. 
Consultar um especialista do olho imediatamente. Ir a um 
hospital oftalmológico se possível.  

 
Em caso de ingestão : Lavar a boca com água e beber a seguir bastante água. Se 

estiver consciente, dar a beber à vítima o seguinte: Solução de 
gluconato de cálcio. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa 
inconsciente. Manter o doente aquecido e em repouso. Não 
provocar o vómito sem conselho médico. Quando uma pessoa 
vomitar, e estiver deitada de costas, virá-la de lado. Chamar 
imediatamente um médico.  

 

4.2.  Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Sintomas : efeitos corrosivos, Convulsões, Colapso circulatório 
 

Efeitos : Ver a secção 11 para obter informação mais detalhada sobre 
os efeitos na saúde e sintomas 

4.3.  Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento : Para uma recomendação especializada os médicos devem 
entrar em contato com o Centro de Assistência Toxicológica 
CEATOX. 

 
 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

Meios adequados de 
extinção 

: Usar meios de extinção que sejam apropriados às 
circunstâncias locais e ao ambiente envolvente. O produto 
não queima. 

Meios inadequados de 
extinção 

: Não existe informação disponível. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigos específicos no 
combate a incêndios 

: Em caso de incêndio podem ser libertados produtos 
perigosos de decomposição, tais como: Ácido fluorídrico 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Equipamento especial de : Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração 
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proteção a utilizar pelo 
pessoal de combate a 
incêndio 

individual.Utilizar uma protecção apropriada para o corpo (fato 
completo de protecção) 

Conselhos adicionais : Recolher a água contaminada do combate a incêndio 
separadamente. Não permitir que penetre no sistema de 
esgotos sanitáriosResíduos de combustão e água de 
combate a fogo contaminada devem ser eliminados de acordo 
com as normas da autoridade responsável local. 

 
 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Precauções individuais : Usar equipamento de proteção individual. Afastar as pessoas 
e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao 
derrame. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não 
respirar os vapores ou aerossois. Usar proteção respiratória.  

6.2.  Precauções a nível ambiental 

Precauções a nível 
ambiental 

: Não deve ser eliminado para o meio ambiente. En caso de 
infiltraciones en el suelo, avisar a las autoridades. Se o 
produto contaminar rios, lagos ou os esgotos, informar as 
autoridades competentes.  

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Métodos e materiais de 
confinamento e limpeza 

: Apanhar com substâncias que absorvem líquidos ( areia, 
seixos, absorventes minerais). Manter em recipientes 
fechados adequados, para eliminação.  

 
Informações adicionais : Tratar as substâncias recolhidas como descrito na secção 

"Considerações de destruição".  

6.4. Remissão para outras secções 

Ver secção 1 para informação de contacto em caso de emergência. 
Ver secção 8 para informação sobre equipamento de protecção pessoal. 
Ver secção 13 para informação sobre tratamento de resíduos. 
 

 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Informação para um 
manuseamento seguro 

: Manter o recipiente bem fechado. Usar equipamento de 
proteção individual. Evitar o contacto com a pele e os olhos. 
Não respirar os vapores ou aerossois. Manusear o produto 
apenas em sistema fechado ou proporcionar ventilação 
adequada na maquinaria. Utilisar um aparelho respiratório com 
um filtro apropriado se vapores ou aerossóis forem libertados. 
Os lava olhos de emergência e os duches de segurança devem 
estar situados o mais próximo possível. 
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Medidas de higiene 
 

: Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos 
animais. Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de 
trabalho; Lavar as mãos antes dos intervalos, e no final do dia 
de trabalho. Retirar imediatamente todo o vestuário 
contaminado. Guardar as roupas de trabalho separadamente. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Requisitos para áreas de 
armazenagem e 
recipientes 

: Armazenar em local apenas acessível a pessoal autorizado. 
Conservar unicamente no recipiente de origem. Abrir o 
recipiente com cuidado pois o conteúdo pode estar sob 
pressão. Produtos impróprios para os contentores: vidro; 
Metais 

 
Orientação para 
prevenção de Fogo e 
Explosão 

: Medidas usuais de protecção preventiva contra incêndio. O 
aquecimento provoca aumento de pressão - perigo de rotura; 
Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração 
individual. 

 
Informações 
suplementares sobre as 
condições de 
armazenagem 

: Manter hermeticamente fechado em local seco e fresco. 
Guardar em lugar bem arejado. 

 
Recomendações para 
armazenagem conjunta 

: Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos 
animais. Não armazenar com produtos oxidantes e auto-
inflamadores.  

 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Utilizações específicas : Não existe informação disponível. 
 
 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

Componente: ácido fluorídrico No. CAS 7664-39-3 

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)/Nível derivado de exposição com efeitos 
mínimos (DMEL) 

 
DNEL   

Trabalhadores, Agua efeitos  sistémicos, Inalação   : 2,5 mg/m3 
 

DNEL   

Trabalhadores, Efeitos sistémicos a longo prazo., Inalação   : 1,5 mg/m3 
 

DNEL   

Trabalhadores, Efeito local - agudo, Inalação   : 2,5 mg/m3 
 

DNEL   
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Trabalhadores, Efeitos locais - a longo prazo, Inalação   : 1,5 µg/m3 
 

DNEL   

Consumidores, Agua efeitos  sistémicos, Inalação   : 0,03 mg/m3 
 

DNEL   

Consumidores, Agua efeitos  sistémicos, Ingestão   : 0,01 mg/kg bw/dia 
 

DNEL   

Consumidores, Efeitos sistémicos a longo prazo., Inalação   : 0,03 mg/m3 
 

DNEL   

Consumidores, Efeitos sistémicos a longo prazo., Ingestão   : 0,01 mg/kg bw/dia 
 

DNEL   

Consumidores, Efeito local - agudo, Inalação   : 1,25 mg/m3 
 

DNEL   

Consumidores, Efeitos locais - a longo prazo, Inalação   : 0,2 mg/m3 
 

 
Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) 

 
Água doce  
 

: 0,9 mg/l 
 

Água do mar  
 

: 0,9 mg/l 
 

Instalações de tratamento de águas residuais  
 

: 51 mg/l 
 

Solos  
 

: 11 mg/kg d.w. 
 

 
Outros valores de Limites de Exposição Ocupacional 

 
 

UE. Valores limite de exposição indicativos nas Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 
2006/15/CE, 2009/161/EU, Limite de Exposição de Curto Prazo: 
3 ppm, 2,5 mg/m3 
Indicativo 
 
UE. Valores limite de exposição indicativos nas Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 
2006/15/CE, 2009/161/EU, Média ponderada de tempo: 
1,8 ppm, 1,5 mg/m3 
Indicativo 
 
Portugal. OELs. Decreto-Lei nº 290/2001 (Diário da República nº 266 Série I Parte A), Valor 
limite Ambiental-Exposição Diária 
1,8 ppm, 1,5 mg/m3 
 
Portugal. VLEs. Norma sobre exposição ocupacional a agentes químicos (NP 1796), Valor 
limite de exposição – concentração máxima, F 
2 ppm 
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Portugal. VLEs. Norma sobre exposição ocupacional a agentes químicos (NP 1796), Valor 
limite Ambiental-Exposição Diária, F 
0,5 ppm 
 
Portugal. VLEs. Norma sobre exposição ocupacional a agentes químicos (NP 1796), 
Designação da pele:, F 
Pode ser absorvido pela pele. 
 
Portugal. OELs. Decreto-Lei nº 290/2001 (Diário da República nº 266 Série I Parte A), Valor 
limite Ambiental-Exposição de curta duração. 
3 ppm, 2,5 mg/m3, (15 minutos) 
 

 
Índices de exposição biológica 

 
UE. Valores Biológicos de Limite / Orientação (BLVs / BGVs), Comité Científico de Valores 
Limite de Exposição Ocupacional (SCOELs), Fluoreto, Urina 
8 mg/l, Tempo de presença: final de turno. 

8.2. Controlo da exposição 

Controlos técnicos adequados 

Providenciar ventilação adequada. 

Proteção individual 

Protecção respiratória 
 

Aconselhamento : Requirido, se a limite de exposição for ultrapassada (por exemplo 
VLA). 
Tipo de Filtro recomendado:E 
Combinação de filtros:E-P2 
Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou 
durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada 
ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente 
do ar ambiente. 

 
Protecção das mãos 
 
Aconselhamento : Usar luvas adequadas. 

Eleger o material das luvas segundo o tempo de penetração, a 
velocidade de difusão e a degradação 
Tomar atenção à informação dada pelo produtor relativa à 
permeabilidade e ao tempo de afloramento, e às condições 
especiais de trabalho (tensão mecânica, duração do contacto). 
As luvas de protecção devem ser substituídas aos primeiros sinais 
de deterioração. 
  

Material : Luvas resistentes ao ácido fluorídrico e a solventes (luvas feitas de 
VITON (R)). 

Pausa através do 
tempo 

: >= 8 h 
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Espessura das luvas : 0,5 mm 
 
 

Material : caucho fluorado (FPM) 
Pausa através do 
tempo 

: >= 8 h 

Espessura das luvas : 0,4 mm 
 

Proteção dos olhos 
 

Aconselhamento : Óculos de protecção bem ajustados, viseira 
 

Proteção do corpo e da pele 
 

Aconselhamento : Fato completo de protecção para produtos químicos 
 

 Controlo da exposição ambiental 

Recomendação geral : Não deve ser eliminado para o meio ambiente. 
En caso de infiltraciones en el suelo, avisar a las autoridades. 
Se o produto contaminar rios, lagos ou os esgotos, informar as 
autoridades competentes.  

 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Forma :  líquido 
 

Cor :  incolor 
 

Odor :  picante 
 

Limiar olfativo :  0,04 - 0,13 ppm  
 

pH  : < 1  
 

Ponto/intervalo de fusão : cerca de. -90 °C  
 

Ponto de ebulição/intervalo de 
ebulição 

: cerca de. 60 °C (1013 hPa)  

 
Ponto de inflamação : não incendeia 

 
Taxa de evaporação :  Dados não disponíveis 

 
Inflamabilidade (sólido, gás) : Não aplicável  

 
Limite superior de explosão : Não aplicável 

 
Limite inferior de explosão : Não aplicável 

 
Pressão de vapor : cerca de. 180 mbar (20 °C)  
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Densidade relativa do vapor : Dados não disponíveis 
 

Densidade : cerca de. 1,23 g/cm3 (25 °C)  
 

Hidrossolubilidade : (20 °C) solúvel 
 

Solubilidade : miscível com a maioria dos solventes orgânicos 
 

Coeficiente de partição: n-
octanol/água 

: Dados não disponíveis 

 
Temperatura de auto-ignição : Não aplicável 

 
Decomposição térmica :  Dados não disponíveis 

 
Viscosidade, dinâmico : Dados não disponíveis 

 
Explosividade :  O produto não é explosivo. 

 
Propriedades comburentes :  No oxidante 

 

9.2. Outras informações 

Sem informação suplementar disponível. 
 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 

10.1. Reatividade 

Aconselhamento : Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 

10.2. Estabilidade química 

Aconselhamento : Decompõe-se ao calor. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Reações perigosas : Reage violentamente em contacto com a água. Liberta 
hidrogénio devido a reacção com metais. Produtos 
incompatíveis resíduos alcalinos  

10.4. Condições a evitar 

Condições a evitar : Fontes de calor directas. 
Decomposição térmica : Dados não disponíveis 

10.5. Materiais incompatíveis 

Materiais a evitar : Metais, Oxidantes, Bases, Amónia, ácido sulfúrico 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 

Produtos de 
decomposição perigosos 

: Em caso de incêndio podem ser libertados produtos perigosos 
de decomposição, tais como: Ácido fluorídrico 
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SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Informação para o produto 

Toxicidade aguda 

Oral 

   
 

Estimativa da 
toxicidade aguda 

: 6,67 mg/kg ) (Método de cálculo) 

Inalação 

   
 

Estimativa da 
toxicidade aguda 

: 0,67 mg/l (Método de cálculo) 

Dérmico 

   
 

Estimativa da 
toxicidade aguda 

: 6,67 mg/kg ) (Método de cálculo) 

Irritação 

Pele 

 
Resultado : Extremamente corrosivo e destrutivo para os tecidos. 

Olhos 

 
Resultado : Causa queimaduras nos olhos. 

Risco de lesões oculares graves. 

Informações adicionais 

 
Outras informações 
relevantes sobre 
toxicidade 

: Se for ingerido, queimaduras graves da boca e da garganta, assim 
como um perigo de perforação do esófago e do estômago. 
Irritante para as vias respiratórias. 
Esta substância deve ser manipulada com um cuidado especial. 

Experiência com a 
exposição do homem 

: Aspiração pode causar edema pulmonar e pneumonia. 
Podem ocorrer lesões no figado e rins. 
O Ingestion causa queimaduras e hemorragias das membranas 
mucous. 
Os efeitos do contacto como a pele podem incluir: 
Necrose, 
 

Componente: ácido fluorídrico No. CAS 7664-39-3 

Toxicidade aguda 

Oral 

   
Não justificado o estudo cientifico.  
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Inalação 

 
CL50 : 2300 ppm (Ratazana; 0,5 h; gás)  

 
Dérmico 

   
Muito tóxico em contacto com a pele.  

 
Irritação 

Pele 

 
Resultado : Muito corrosivo (Coelho) (Directrizes do Teste OECD 404)Perigo 

por absorção pela pele. 
 

Olhos 

 
Resultado : Provoca lesões oculares graves. (Coelho) (OECD - Guía 405) 

 
Sensibilização 

 
Resultado : Não tem efeitos sensibilizantes conhecidos. 

 
Efeitos CMR 

Propriedades CMR 

 
Carcinogenicidade : Em ensaios com animais não se detectaram cancerígenos. 

Mutagenicidade : Os testes in vitro não mostraram efeitos mutagénicos 
Os testes in vivo não mostraram efeitos mutagénicos 

Teratogenicidade : Os testes sobre os animais não mostraram efeitos sobre o 
desenvolvimento fetal. 

Toxicidade 
reprodutiva 

: Em ensaios com animais não foram observados efeitos adversos 
para a fertilidade. 

 
Toxicidade de órgãos-alvo 

Exposição única 

 
Observações : A substância ou mistura não está classificada como tóxico 

específico de órgãos-alvo, exposição única 
 

Exposição repetida 

 
Observações : A substância ou mistura não está classificada como tóxico 

específico de orgãos-alvo, exposição repetida. 
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Outras propriedades tóxicas 

Perigo de aspiração 

 
  Nenhuma classificação de toxicidade de aspiração,  

 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade 

Informação para o produto 

Toxicidade aguda 

Peixe 

 
CL50 : 299 mg/l (Leuciscus idus melanotus; 48 h)  

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos 

 
CE50 : 97 mg/l (Daphnia magna; 48 h)  

Bactérias 

 
NOEC : 231 mg/l (Pseudomonas putida; 16 h)  

 
 
Componente: ácido fluorídrico No. CAS 7664-39-3 

Toxicidade aguda 

Peixe 

 
CL50 : 107.5 Partes por milhão (Oncorhynchus mykiss; 96 h) (EPA 600/3-

75/009) 
CL50 

 
299 mg/l (Leuciscus idus melanotus; 48 h)  

 
 

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos 

 
CE50 : 26 mg/l (Daphnia magna; 48 h) Água doce 

 
 

alga 

 
CE50 : 43 mg/l (Desmodesmus subspicatus (alga verde); 96 h) (Ensaio 

estático) 
NOEC 

 
50 mg/l (alga; 21 d) Água do mar 

NOEC 
 

50 mg/l (alga; 7 d) Água doce 
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Bactérias 

 
NOEC : 510 mg/l (lama activada; 3 h) (Inibição da respiração; OECD TG 

209) 
 

 
 

Toxicidade crónica 

Peixe 

 
NOEC : 4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris); 21 d)  

 
 

Invertebrados acuáticos 

 
NOEC 

 
3,7 mg/l (Daphnia magna; 21 d) (Ensaio estático) 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Informação para o produto 

Persistência e degradabilidade 

Persistência 

 
Resultado : Dados não disponíveis 

Componente: ácido fluorídrico No. CAS 7664-39-3 

Persistência e degradabilidade 

Biodegradabilidade 

 
Resultado : Os métodos determinantes da degradabilidade biológica não são 

aplicáveis as substâncias inorgânicas. 

12.3. Potencial de bioacumulação 

 
Componente: ácido fluorídrico No. CAS 7664-39-3 

Bioacumulação 

 
Resultado : FBC: 27 - 62; (invertebrates) O produto tem o bioaccumulation 

baixo do potentiel. 

12.4. Mobilidade no solo 

 
 
Componente: ácido fluorídrico No. CAS 7664-39-3 

Mobilidade 
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Água : O produto é solúvel em agua.  

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

 
Componente: ácido fluorídrico No. CAS 7664-39-3 

Resultados da avaliação PBT e mPmB 

 
Resultado : Os critérios de PBT ou mPmB do anexo XIII do Regulamento 

REACH não se aplicam a substâncias inorgânicas. 

12.6. Outros efeitos adversos 

Informação para o produto 

Informações ecológicas adicionais 

 
Resultado : Não descarregar nas águas superficiais ou no sistema de esgoto 

sanitário. 
Evitar a penetração no subsolo. 
Efeitos nocivos em organismos aquáticos devido à mudança de 
pH. 
Possível eliminação da Agua através de precipitação. 

 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Produto 
 

: Não eliminar como lixo doméstico. Adoptar um procedimento 
especial, de acordo com as regulações locais. Não permitir a 
entrada do produto no sistema de esgotos sanitários. 
Contactar os serviços de remoção de desperdícios. 
 

Embalagens 
contaminadas 
 

: Esvaziar o conteúdo remanescente. Eliminar de acordo com 
os regulamentos locais. Eliminar como produto Não utilizado. 
 

Lista Europeia de 
Resíduos (LER) 
 

: De acordo com a Lista Europeia de Resíduos, os Códigos dos 
Resíduos não são específicos do produto, mas sim da 
aplicação. Os códigos dos resíduos devem ser atribuídos pelo 
utilizador, baseando-se na aplicação dada ao produto. 
Consultar um gestor de resíduos local 
 

 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

14.1. Número ONU 

1790 
 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 
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ADR : ÁCIDO FLUORÍDRICO 
  Prescrição particular 640J 
RID : ÁCIDO FLUORÍDRICO 
  Prescrição particular 640J 
IMDG : HYDROFLUORIC ACID 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

ADR-Classe 
(Rótulos; Código de classificação; Número 
de identificação de perigo; Código de 
restrição de utilização do túnel) 

: 8 

8, 6.1; CT1; 886; (C/D) 

RID-Classe 
(Rótulos; Código de classificação; Número 
de identificação de perigo) 

: 8 

8, 6.1; CT1; 886 

IMDG-Classe 
(Rótulos; EMS) 

: 8 

8, 6.1; F-A, S-B 

14.4. Grupo de embalagem 

ADR : I 
RID : I 
IMDG : I 

14.5. Perigos para o ambiente 

Ambientalmente perigoso de acordo com o ADR : não 
Ambientalmente perigoso de acordo com o RID : não 
Poluente marinho de acordo o código IMDG : não 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

Não aplicável. 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o 
Código IBC  

IMDG : Não aplicável. 
 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 

 
 

Componente: ácido fluorídrico No. CAS 7664-39-3 
 

Notificação de estado 
ácido fluorídrico:

Lista de regulamentação Notificação Notificação de número 
AICS SIM 

 

DSL SIM 
 

INV (CN) SIM 
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ENCS (JP) SIM (1)-306 
ISHL (JP) SIM (1)-306 
TSCA SIM 

 

EINECS SIM 231-634-8 
KECI (KR) SIM 97-1-382 
KECI (KR) SIM KE-20198 
PICCS (PH) SIM 

 

 

15.2. Avaliação da segurança química 

Uma avaliação química de Segurança foi executada para esta substância. 
 

SECÇÃO 16: Outras informações 

 
Texto integral das frases H referidas nos pontos 2 e 3. 

 
H300 Mortal por ingestão.  
H310 Mortal em contacto com a pele.  
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
H318 Provoca lesões oculares graves.  
H330 Mortal por inalação.  

 
Abreviaturas e siglas 
 
BCF factor de bioconcentração 

BOD carência bioquímica de oxigénio 

CAS Chemical Abstracts Service 

CRE Classificação, Rotulagem e Embalagem 

CMR cancerígena, mutagénica ou tóxica para a reprodução 

COD carência química de oxigénio 

DNEL nível derivado de exposição sem efeitos 

EINECS Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no 
Mercado 

ELINCS Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas 

GHS Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos 

CL50 concentração letal média 

LOAEC concentração mínima com efeitos adversos observáveis 

LOAEL nível mínimo com efeitos adversos observáveis 

LOEL nível mínimo com efeitos observáveis 

NLP ex-polímero 

NOAEC concentração sem efeitos adversos observáveis 

NOAEL nível sem efeitos adversos observáveis 

NOEC concentração sem efeitos observáveis 

NOEL nível sem efeitos observáveis 

OCDE Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 
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LEP limite de exposição profissional 

PBT persistente, bioacumulável e tóxico 

Nº autor. REACH Número de autorização REACH 

REACH AuthAppC. No. Número de consulta do pedido de autorização REACH 

PNEC concentração previsivelmente sem efeitos 

STOT Toxicidade para órgãos-alvo específicos 

SVHC substância que suscita elevada preocupação 

UVCB substâncias de composição desconhecida ou variável, produtos de 
reacção complexos e materiais biológicos 

mPmB muito persistente e muito bioacumulável 
Informações adicionais 
 

Referências 
bibliográficas 
importantes e fontes dos 
dados utilizados 

: Informações sobre o fornecedor e dados do "Banco de Dados 
de substâncias registadas" da Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) foram usados para criar esta folha de dados 
de segurança. 

Métodos usados para a 
classificação 

: A classificação para a saúde humana, perigos físicos e 
químicos e perigos meio-ambientais derivam de uma 
combinação de métodos de cálculo e de dados de análises 
caso estejam disponíveis. 

Indicações para 
formação 

: Os trabalhadores têm que ter regularmente formação sobre a 
manipulação segura dos produtos, com base na informação 
proporcionada na ficha de segurança e nas condições do local 
de trabalho. Devem ser cumpridas as normas nacionais de 
formação dos trabalhadores em matéria de manipulação de 
produtos perigosos. 

 
Outras informações : Restrito a utilização por profissionais. Atenção - Evitar 

exposição - obter instruções especiais antes da 
utilização. 

A informação proporcionada nesta ficha de dados de 
segurança é correcta segundo os nossos 
conhecimentos à data de revisão. A informação dada só 
descreve os produtos no que diz respeito a disposições 
de segurança e não deve ser considerada como 
garantia ou especificação de qualidade, nem constitui 
uma relação legal. 

A informação contida nesta ficha de segurança aplica-se 
somente ao material específico assinalado e pode não 
ser válida se for utilizado em combinação com outros 
produtos ou em qualquer processo, a menos que se 
especifique no texto. 

 

 
|| Indica secção actualizada. 
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N.º Título breve 

Grupo 
de 

usuário 
princip
al (SU) 

Área de 
utilizaçã
o (SU) 

Categoria 
do 

produto 
(PC) 

Categoria 
do 

processo 
(PROC) 

Categoria 
de 

libertação 
ambiental 

(ERC) 

Categoria 
do artigo 

(AC) 
Especificação 

1 
Fabricação da 

substância 
 3 NA NA  1, 8b, 9  1 NA ES9969 

2 
Formulação e 

(re)embalagem de 
substâncias e misturas 

 3  10 NA 
 3, 5, 8b, 
9, 13, 19 

 2 NA ES10044 

3 
Utilização em 
laboratórios 

 22 NA NA  15  8a, 8b NA ES10035 

4 

Uso como agente de 
transformação reativa 

ou uso como 
catalisador 

 3  8, 9 NA 
 1, 2, 8b, 

9 
 6b NA ES10033 

5 
Utilização no 
tratamento de 

superfícies metálicas. 
 3 NA NA  1, 8b, 9  5 NA ES10039 

6 Uso na indústria solar  3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 

8b, 9 
 6b NA ES10052 

7 
Utilização em trabalho 

de construção civil 
 3  10, 19 NA 

 3, 8a, 8b, 
9 

 2 NA ES10041 



 
 

 

ACIDO FLUORHIDRICO 70/75% 
 
 

R54353 / Versão 8.0 20/40 PT 

1. Título curto do cenário de exposição 1: Fabricação da substância 

Principais grupos de utilizadores 
SU 3:  Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

Categorias de processamentos 

PROC1:  Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC8b:  Transferência da substância ou mistura (carga/descarga) em 
instalações exclusivas 
PROC9:  Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 

Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC1:  Fabrico de substâncias 

2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC1 

Não biodegradável 

Quantidade utilizada 

Montantes utilizados na 
UE (toneladas / ano) 

245000 tonelada(s)/ano (Max ERC1) 

Fracção de tonelagem da 
EU usada na região: 

0,1  

Tonelagem anual do 
local 

24500 tonelada(s)/ano 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Exposição continua 300 dias / ano 
 

Outros dão as condições 
operacionais que afetam a 
exposição ambiental 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Ar 

4,4 mg/kg (Max ERC1) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC1) 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Agua 

600 mg/kg (Max ERC1) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC1) 
 

Condições técnicas e medidas a 
nível do processamento para 
impedir a libertação 
Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar as 
descargas, as emissões 
atmosféricas e libertações para o 
solo 
Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir 
do sítio 

Ar purificador de gás 

Água 

Todas as águas residuais contaminadas devem ser 
tratadas por neutralização antes de serem 
libertadas em águas superficiais ou STP., 
Precipitação química, Nenhum tratamento for a do 
local (municipal) necessário 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Tratamento de águas residuais no local 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

2.000 m3/d 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
externo de resíduos para 
eliminação 

Tratamento do resíduo 
Os resíduos sólidos devem ser eliminados através 
de aterro ou incineração 

 

2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC8b, PROC9 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Cobre percentagens da substância no produto até 
100%. 

Forma física (no 
momento da utilização) 

 gasoso 
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Frequência e duração da 
utilização 

Duração da exposição 8 h 
Frequência de utilização 220 dias / ano 

 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risco 

A área exposta da pele Superficie da pele exposta 0 cm2 

volume de respiração 10 m3/dia 

Peso corporal 65 kg 
 

Outras condições operacionais 
afectando a exposição dos 
trabalhadores 

Sistema fechado 
Temperatura de 
processamento: 

160 - 250 °C 
 

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Providenciar ventilação por extracção local (LEV).(PROC8b, PROC9) 
 

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Os trabalhadores devem ter formação para adotar as práticas seguras 
indicadas pelo empregador 

 

Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Fato protector completo 
Usar proteção respiratória.(PROC8b, PROC9) 

 

2.3 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC8b, PROC9 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Concentração de substância no produto : 40% - 
85% 

Forma física (no 
momento da utilização) 

 líquido 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Duração da exposição 8 h 
Frequência de utilização 220 dias / ano 

 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risco 

A área exposta da pele Superficie da pele exposta 0 cm2 

volume de respiração 10 m3/dia 

Peso corporal 65 kg 
 

Outras condições operacionais 
afectando a exposição dos 
trabalhadores 

Sistema fechado 
Temperatura de 
processamento: 

160 - 250 °C 
 

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Providenciar ventilação por extracção local (LEV).(PROC8b, PROC9) 
 

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Os trabalhadores devem ter formação para adotar as práticas seguras 
indicadas pelo empregador 

 

Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Fato protector completo 
Usar proteção respiratória.(PROC8b, PROC9) 

 

3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

Meio ambiente 

 EUSES 2.1 

Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

--- --- 
Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

PEC 7,3mg/l 0,143 

--- --- Solo agrícola. PEC 0,00456mg/kg 0,000415 
--- --- Pradaria PEC 0,00108mg/kg 0,000098 
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--- --- Água doce PEC 0,73mg/l 0,811 
--- --- Água do mar PEC 0,073mg/l 0,0811 

--- --- 
Sedimento de 
água doce PEC 0,622mg/kg 0,812 

--- --- 
Sedimento 
marinho PEC 0,0622mg/kg 0,0812 

--- --- ar PEC 0,0000821mg/
m³ --- 

Trabalhadores 

PROC1, PROC8b, PROC9: MEASE 

Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

PROC8b 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,184mg/m³ 0,0736 

PROC9 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,818mg/m³ 0,327 

PROC1 
Gas, não LEV, nenhuma 
proteção respiratória 
(EPR) 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,008mg/m³ 0,005 

PROC8b 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,092mg/m³ 0,061 

PROC9 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,409mg/m³ 0,272 

PROC8b 
líquido, RMM não 
implementado 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,02mg/m³ 0,008 

PROC9 
líquido, RMM não 
implementado 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,02mg/m³ 0,008 

PROC1 
líquido, RMM não 
implementado 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,001mg/m³ 0,0007 

PROC8b 
líquido, RMM não 
implementado 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
líquido, RMM não 
implementado 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,01mg/m³ 0,007 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
Saúde 

 



 
 

 

ACIDO FLUORHIDRICO 70/75% 
 
 

R54353 / Versão 8.0 23/40 PT 

1. Título curto do cenário de exposição 2: Formulação e (re)embalagem de substâncias e misturas 

Principais grupos de utilizadores 
SU 3:  Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

Sectores de utilização final 
SU 10:  Formulação [mistura] de preparações e/ ou reembalagem (excluindo 
ligas) 

Categorias de processamentos 

PROC3:  Fabrico ou formulação na indústria química em processos fechados 
descontínuos com exposição controlada ocasional ou em processos com 
condição de confinamento equivalentes 
PROC5:  Mistura ou lotação em processos descontínuos 
PROC8b:  Transferência da substância ou mistura (carga/descarga) em 
instalações exclusivas 
PROC9:  Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 
PROC13:  Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento 
PROC19:  Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo à 
disposição apenas equipamentos de protecção individual (EPI) 

Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC2:  Formulação de preparações 

2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC2 

Facilmente biodegradável 

Quantidade utilizada 

Montantes utilizados na 
UE (toneladas / ano) 

31950 tonelada(s)/ano 

Fracção de tonelagem da 
EU usada na região: 

0,1  

Valor anual utilizado por 
região 

3195 tonelada(s)/ano 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Exposição continua 100 dias / ano 
 

Outros dão as condições 
operacionais que afetam a 
exposição ambiental 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Ar 

250 mg/kg (Max ERC2) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC2) 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Agua 

1600 mg/kg (Max ERC2) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC2) 
 

Condições técnicas e medidas a 
nível do processamento para 
impedir a libertação 
Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar as 
descargas, as emissões 
atmosféricas e libertações para o 
solo 
Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir 
do sítio 

Ar purificador de gás (Eficiência: 99 %) 

Água 

Todas as águas residuais contaminadas devem ser 
tratadas por neutralização antes de serem 
libertadas em águas superficiais ou STP., 
Precipitação química (Efectividade de degradação: 
100 %) 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Instalação de tratamento de esgotos urbanos, no 
local da obra 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

2.000 m3/d 

 

2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC3, PROC5, PROC8b, 
PROC9, PROC13, PROC19 

Características do produto Concentração da Concentração de substância no produto : 40% - 



 
 

 

ACIDO FLUORHIDRICO 70/75% 
 
 

R54353 / Versão 8.0 24/40 PT 

substância na Mistura / 
Artigo 

85% 

Forma física (no 
momento da utilização) 

 gasoso, líquido 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Duração da exposição 8 h 
Frequência de utilização 220 dias / ano 

 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risco 

A área exposta da pele Superficie da pele exposta 0 cm2 

volume de respiração 10 m3/dia 

Peso corporal 65 kg 
 

Outras condições operacionais 
afectando a exposição dos 
trabalhadores 

Sistema fechado 
 

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Providenciar ventilação por extracção local (LEV). 
 

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Os trabalhadores devem ter formação para adotar as práticas seguras 
indicadas pelo empregador 

 

Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Usar vestuário de protecção adequado. 
 

3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

Meio ambiente 

 EUSES 2.1 

Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

--- --- 
Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

PEC 7,3mg/l 0,143 

--- --- Solo agrícola. PEC 0,000122mg/k
g 0,000011 

--- --- Pradaria PEC 0,000122mg/k
g 0,000011 

--- --- Água doce PEC 0,73mg/l 0,811 
--- --- Água do mar PEC 0,073mg/l 0,0811 

--- --- 
Sedimento de 
água doce PEC 0,622mg/kg 0,812 

--- --- 
Sedimento 
marinho PEC 0,0622mg/kg 0,0812 

--- --- ar PEC 0,000608mg/m
³ --- 

Trabalhadores 

PROC3, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC19: MEASE 

Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

PROC5 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

exposição por inalação 
de curto prazo 

1,02mg/m³ 0,408 

PROC5 líquido, RMM não exposição por inalação 0,10mg/m³ 0,04 
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implementado de curto prazo 

PROC8b 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,184mg/m³ 0,073 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC13, 
PROC19 

líquido, RMM não 
implementado 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,02mg/m³ 0,0008 

PROC9 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,818mg/m³ 0,327 

PROC3 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,204mg/m³ 0,136 

PROC3, PROC5 

líquido, Concentração de 
substância no produto : 
40% - 85%, RMM não 
implementado 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,05mg/m³ 0,033 

PROC5 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,511mg/m³ 0,341 

PROC8b 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,092mg/m³ 0,061 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC13, 
PROC19 

líquido, Concentração de 
substância no produto : 
40% - 85%, RMM não 
implementado 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,409mg/m³ 0,273 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
Meio ambiente 
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1. Título curto do cenário de exposição 3: Utilização em laboratórios 

Principais grupos de utilizadores 
SU 22:  Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, 
actividades recreativas, serviços, artes e ofícios) 

Categorias de processamentos PROC15:  Utilização como reagente para uso laboratorial 

Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC8a:  Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de 
processamento em sistemas abertos 
ERC8b:  Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias 
reactivas em sistemas abertos 

2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC8a, ERC8b 

Não biodegradável 

Quantidade utilizada 

Montantes utilizados na 
UE (toneladas / ano) 

1 tonelada(s)/ano (Max ERC8a, ERC8b) 

Fracção de tonelagem da 
EU usada na região: 

0,1  

Quantidade quotidiana 
para utilizações de 
dispersão 

< 1 kg  

 

Frequência e duração da 
utilização 

Exposição continua 300 dias / ano 
 

Outros dão as condições 
operacionais que afetam a 
exposição ambiental 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Ar 

10 mg/kg (Max ERC8a, ERC8b) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC8a, ERC8b) 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Agua 

292000 mg/kg (Max ERC8a, ERC8b) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC8a, ERC8b) 
 

Condições técnicas e medidas a 
nível do processamento para 
impedir a libertação 
Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar as 
descargas, as emissões 
atmosféricas e libertações para o 
solo 
Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir 
do sítio 

Ar purificador de gás (Eficiência: 99 %) 

Água 
Tratamento de águas residuais necessário no local 
(Efectividade de degradação: 100 %) 

Água 
Neutralização é necessária antes do envio de um 
efluente a uma estação de tratamento. 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Tratamento de águas residuais no local 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

2.000 m3/d 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
externo de resíduos para 
eliminação 

Tratamento do resíduo 

Resíduos têm que ser tratados como resíduo 
industrial e devem ser incinerados em combustão 
térmica., Incineração em local autorizado para o 
efeito 

 

2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC15 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Concentração de substância no produto : 40% - 
100% 

Forma física (no 
momento da utilização) 

 gasoso, líquido, Solução aquosa 
 

Frequência e duração da Duração da exposição 8 h 
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utilização Frequência de utilização 220 dias / ano 
 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risco 

A área exposta da pele Superficie da pele exposta 0 cm2 

volume de respiração 10 m3/dia 

Peso corporal 65 kg 
 

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Manejar dentro de um exaustor ou sob uma ventilação de extrato. 
 

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Os trabalhadores devem ter formação para adotar as práticas seguras 
indicadas pelo empregador 

 

Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. 
Usar vestuário de protecção adequado. 
Na ausência de LEV: 
Usar proteção respiratória. 

 

3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

Meio ambiente 

ERC8a, ERC8b: EUSES 2.1 

Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

--- --- 
Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

PEC 7,3mg/l 0,143 

--- --- Água doce PEC 0,73mg/l 0,811 
--- --- Água do mar PEC 0,073mg/l 0,0811 

--- --- 
Sedimento de 
água doce PEC 0,622mg/kg 0,812 

--- --- 
Sedimento 
marinho PEC 0,0622mg/kg 0,0812 

--- --- ar PEC 0,000762µg/m
³ --- 

ERC8a --- Solo agrícola. PEC 0,000153µg/kg < 1 
ERC8a --- Pradaria PEC 0,000153µg/kg < 1 
ERC8b --- Solo agrícola. PEC 0,153ng/kg < 1 
ERC8b --- Pradaria PEC 0,153ng/kg < 1 

Trabalhadores 

PROC15: MEASE 

Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

PROC15 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,204mg/m³ 0,08 

PROC15 

Concentração de 
substância no produto : 
40% - 85%, RMM não 
implementado 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,02mg/m³ 0,008 

PROC15 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,102mg/m³ 0,068 
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PROC15 

Concentração de 
substância no produto : 
40% - 85%, RMM não 
implementado 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,01mg/m³ 0,007 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
Meio ambiente 
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1. Título curto do cenário de exposição 4: Uso como agente de transformação reativa ou uso 
como catalisador 

Principais grupos de utilizadores 
SU 3:  Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

Sectores de utilização final 
SU8:  Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9:  Fabrico de produtos químicos finos 

Categorias de processamentos 

PROC1:  Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2:  Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 
PROC8b:  Transferência da substância ou mistura (carga/descarga) em 
instalações exclusivas 
PROC9:  Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 

Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC6b:  Utilização industrial de auxiliares de processamento reactivos 

2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC6b 

Não biodegradável 

Quantidade utilizada 

Montantes utilizados na 
UE (toneladas / ano) 

2454 tonelada(s)/ano (Max ERC6b) 

Fracção de tonelagem da 
EU usada na região: 

0,1  

Tonelagem anual do 
local 

180 tonelada(s)/ano (Max ERC6b) 

 

Frequência e duração da 
utilização 

Exposição continua 20 dias / ano 
 

Outros dão as condições 
operacionais que afetam a 
exposição ambiental 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Ar 

10 mg/kg (Max ERC6b) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC6b) 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Agua 

1200 mg/kg (Max ERC6b) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC6b) 
 

Condições técnicas e medidas a 
nível do processamento para 
impedir a libertação 
Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar as 
descargas, as emissões 
atmosféricas e libertações para o 
solo 
Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir 
do sítio 

Ar purificador de gás (Eficiência: 99 %) 

Água 

Todas as águas residuais contaminadas devem ser 
tratadas por neutralização antes de serem 
libertadas em águas superficiais ou STP., 
Precipitação química 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Tratamento de águas residuais no local 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

2.000 m3/d 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
externo de resíduos para 
eliminação 

Tratamento do resíduo 
Os resíduos sólidos devem ser eliminados através 
de aterro ou incineração 

 

2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC2, PROC8b, 
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PROC9 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Cobre percentagens da substância no produto até 
100%. 

Forma física (no 
momento da utilização) 

 gasoso 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Duração da exposição 8 h 
Frequência de utilização 220 dias / ano 

 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risco 

A área exposta da pele Superficie da pele exposta 0 cm2 

volume de respiração 10 m3/dia 

Peso corporal 65 kg 
 

Outras condições operacionais 
afectando a exposição dos 
trabalhadores 

Sistema fechado 
 

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Providenciar ventilação por extracção local (LEV).(PROC2, PROC8b, PROC9) 
 

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Os trabalhadores devem ter formação para adotar as práticas seguras 
indicadas pelo empregador 

 

Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. 
Usar proteção respiratória. 

 

3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

Meio ambiente 

 EUSES 2.1 

Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

--- --- 
Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

PEC 7,3mg/l 0,143 

--- --- Solo agrícola. PEC 0,000375µg/kg < 1 
--- --- Pradaria PEC 0,000375µg/kg < 1 
--- --- Água doce PEC 0,73mg/l 0,81 
--- --- Água do mar PEC 0,073mg/l 0,081 

--- --- 
Sedimento de 
água doce PEC 0,622mg/kg 0,812 

--- --- 
Sedimento 
marinho PEC 0,0622mg/kg 0,0812 

--- --- ar PEC 0,00187µg/m³ --- 

Trabalhadores 

PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9: MEASE 

Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

PROC8b --- 
exposição por inalação 
de curto prazo 

0,184mg/m³ 0,074 

PROC9 --- 
exposição por inalação 
de curto prazo 

0,818mg/m³ 0,327 

PROC1 não LEV, nenhuma Trabalhador - inalação, a 0,008mg/m³ 0,0056 
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proteção respiratória 
(EPR) 

longo prazo 

PROC2 --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,102mg/m³ 0,068 

PROC8b --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,092mg/m³ 0,061 

PROC9 --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,409mg/m³ 0,273 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
Meio ambiente 
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1. Título curto do cenário de exposição 5: Utilização no tratamento de superfícies metálicas. 

Principais grupos de utilizadores 
SU 3:  Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

Categorias de processamentos 

PROC1:  Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC8b:  Transferência da substância ou mistura (carga/descarga) em 
instalações exclusivas 
PROC9:  Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 

Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC5:  Utilização industrial resultante na inclusão dentro ou à superfície de uma 
matriz 

2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC5 

Não biodegradável 

Quantidade utilizada 

Montantes utilizados na 
UE (toneladas / ano) 

5934 tonelada(s)/ano 

Fracção de tonelagem da 
EU usada na região: 

0,1  

Valor anual utilizado por 
região 

593,4 tonelada(s)/ano 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Exposição continua 20 dias / ano 
 

Outros dão as condições 
operacionais que afetam a 
exposição ambiental 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Ar 

500 mg/kg 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Agua 

492 mg/kg (Max ERC5) 
 

Condições técnicas e medidas a 
nível do processamento para 
impedir a libertação 
Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar as 
descargas, as emissões 
atmosféricas e libertações para o 
solo 
Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir 
do sítio 

Ar purificador de gás (Eficiência: 99 %) 

Água 

Todas as águas residuais contaminadas devem ser 
tratadas por neutralização antes de serem 
libertadas em águas superficiais ou STP., 
Precipitação química (Efectividade de degradação: 
100 %) 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Tratamento de águas residuais no local 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

2.000 m3/d 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
externo de resíduos para 
eliminação 

Tratamento do resíduo 
Os resíduos sólidos devem ser eliminados através 
de aterro ou incineração 

 

2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC8b, PROC9 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Cobre percentagens da substância no produto até 
100%. 

Forma física (no 
momento da utilização) 

 gasoso 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Duração da exposição 8 h 
Frequência de utilização 220 dias / ano 
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Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risco 

A área exposta da pele Superficie da pele exposta 0 cm2 

volume de respiração 10 m3/dia 

Peso corporal 65 kg 
 

Outras condições operacionais 
afectando a exposição dos 
trabalhadores 

Sistema fechado 
 

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Providenciar ventilação por extracção local (LEV).(PROC8b, PROC9) 
 

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Os trabalhadores devem ter formação para adotar as práticas seguras 
indicadas pelo empregador 

 

3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

Meio ambiente 

 EUSES 2.1 

Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

--- --- 
Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

PEC 7,3mg/l 0,143 

--- --- Solo agrícola. PEC 0,000454mg/k
g 0,000041 

--- --- Pradaria PEC 0,000454mg/k
g 0,000041 

--- --- Água doce PEC 0,73mg/l 0,811 
--- --- Água do mar PEC 0,073mg/l 0,0811 

--- --- 
Sedimento de 
água doce PEC 0,622mg/kg 0,812 

--- --- 
Sedimento 
marinho PEC 0,6222mg/kg 0,0812 

--- --- ar PEC 0,00226mg/m³ --- 

Trabalhadores 

PROC1, PROC8b, PROC9: MEASE 

Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

PROC8b 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,0184mg/m³ 0,007 

PROC9 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

exposição por inalação 
de curto prazo 

0,818mg/m³ 0,327 

PROC1 
Gas, não LEV, nenhuma 
proteção respiratória 
(EPR) 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,008mg/m³ 0,005 

PROC8b 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,092mg/m³ 0,061 
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PROC9 

Gas, Com proteção 
respiratória, Com 
Ventilação de exaustão 
local 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,409mg/m³ 0,273 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
Meio ambiente 
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1. Título curto do cenário de exposição 6: Uso na indústria solar 

Principais grupos de utilizadores 
SU 3:  Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

Categorias de processamentos 

PROC1:  Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2:  Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 
PROC3:  Fabrico ou formulação na indústria química em processos fechados 
descontínuos com exposição controlada ocasional ou em processos com 
condição de confinamento equivalentes 
PROC4:  Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 
PROC8b:  Transferência da substância ou mistura (carga/descarga) em 
instalações exclusivas 
PROC9:  Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 

Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC6b:  Utilização industrial de auxiliares de processamento reactivos 

2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC6b 

Não biodegradável 

Quantidade utilizada 

Montantes utilizados na 
UE (toneladas / ano) 

5706 tonelada(s)/ano 

Fracção de tonelagem da 
EU usada na região: 

0,1  

Valor anual utilizado por 
região 

570 tonelada(s)/ano 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Exposição continua 100 dias / ano 
 

Outros dão as condições 
operacionais que afetam a 
exposição ambiental 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Ar 

10 mg/kg (Max ERC6b) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC6b) 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Agua 

500 mg/kg (Max ERC6b) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC6b) 
 

Condições técnicas e medidas a 
nível do processamento para 
impedir a libertação 
Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar as 
descargas, as emissões 
atmosféricas e libertações para o 
solo 
Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir 
do sítio 

Ar purificador de gás (Eficiência: 99 %) 

Água 

Todas as águas residuais contaminadas devem ser 
tratadas por neutralização antes de serem 
libertadas em águas superficiais ou STP., 
Precipitação química (Efectividade de degradação: 
100 %) 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

nenhum(a) 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

2.000 m3/d 

 

2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8b, PROC9 

Características do produto 
Concentração da 
substância na Mistura / 

Concentração de substância no produto: 10% - 
60% 
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Artigo 

Forma física (no 
momento da utilização) 

 líquido 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Duração da exposição 8 h 
Frequência de utilização 220 dias / ano 

 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risco 

A área exposta da pele Superficie da pele exposta 0 cm2 

volume de respiração 10 m3/dia 

Peso corporal 65 kg 
 

Outras condições operacionais 
afectando a exposição dos 
trabalhadores 

Sistema fechado 
 

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Providenciar ventilação por extracção local (LEV). 
 

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Os trabalhadores devem ter formação para adotar as práticas seguras 
indicadas pelo empregador 

 

Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Usar vestuário de protecção. 
 

3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

Meio ambiente 

 EUSES 2.1 

Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

--- --- 
Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

PEC 7,3mg/l 0,143 

--- --- Solo agrícola. PEC 0,000873µg/kg < 1 
--- --- Pradaria PEC 0,000873µg/kg < 1 
--- --- Água doce PEC 0,73mg/l 0,81 
--- --- Água do mar PEC 0,073mg/l 0,081 

--- --- 
Sedimento de 
água doce PEC 0,622mg/kg 0,812 

--- --- 
Sedimento 
marinho PEC 0,0622mg/kg 0,0812 

--- --- ar PEC 0,00435µg/m³ --- 

Trabalhadores 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9: MEASE 

Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

PROC8b --- 
exposição por inalação 
de curto prazo 

0,818mg/m³ 0,327 

PROC9 --- 
exposição por inalação 
de curto prazo 

0,02mg/m³ 0,008 

PROC1 RMM não implementado 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,008mg/m³ 0,005 

PROC2 --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,102mg/m³ 0,068 
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PROC3, PROC4 --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,204mg/m³ 0,136 

PROC8b --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,092mg/m³ 0,061 

PROC9 --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,409mg/m³ 0,273 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
Meio ambiente 
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1. Título curto do cenário de exposição 7: Utilização em trabalho de construção civil 

Principais grupos de utilizadores 
SU 3:  Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

Sectores de utilização final 
SU 10:  Formulação [mistura] de preparações e/ ou reembalagem (excluindo 
ligas) 
SU19:  Indústria da construção 

Categorias de processamentos 

PROC3:  Fabrico ou formulação na indústria química em processos fechados 
descontínuos com exposição controlada ocasional ou em processos com 
condição de confinamento equivalentes 
PROC8a:  Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim 
PROC8b:  Transferência da substância ou mistura (carga/descarga) em 
instalações exclusivas 
PROC9:  Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 

Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC2:  Formulação de preparações 

2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC2 

Não biodegradável 

Quantidade utilizada 

Montantes utilizados na 
UE (toneladas / ano) 

2454 tonelada(s)/ano (Max ERC2) 

Fracção de tonelagem da 
EU usada na região: 

0,1  

Quantidade usada 
localmente 

245 tonelada 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Exposição continua 20 dias / ano 
 

Outros dão as condições 
operacionais que afetam a 
exposição ambiental 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Ar 

250 mg/kg (Max ERC2) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC2) 

Factor de Emissão ou de 
Libertação: Agua 

1200 mg/kg (Max ERC2) 

após gestão de risco no local, . (Max ERC2) 
 

Condições técnicas e medidas a 
nível do processamento para 
impedir a libertação 
Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar as 
descargas, as emissões 
atmosféricas e libertações para o 
solo 
Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir 
do sítio 

Ar purificador de gás (Eficiência: 99 %) 

Água 
Precipitação química (Efectividade de degradação: 
100 %) 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Tratamento de águas residuais no local 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

2.000 m3/d 

 

2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC3, PROC8a, PROC8b, 
PROC9 

Características do produto 
Concentração da 
substância na Mistura / 

Abrange concentrações até 40% 
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Artigo 

Forma física (no 
momento da utilização) 

 Solução aquosa 
 

Frequência e duração da 
utilização 

Duração da exposição 8 h 
Frequência de utilização 220 dias / ano 

 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risco 

A área exposta da pele Superficie da pele exposta 0 cm2 

volume de respiração 10 m3/dia 

Peso corporal 65 kg 
 

Outras condições operacionais 
afectando a exposição dos 
trabalhadores 

Sistema fechado 
 

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Providenciar ventilação por extracção local (LEV). 
 

Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Os trabalhadores devem ter formação para adotar as práticas seguras 
indicadas pelo empregador 

 

Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Usar vestuário de protecção adequado. 
 

3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

Meio ambiente 

 EUSES 2.1 

Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

--- --- 
Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

PEC 7,3mg/l 0,143 

--- --- Solo agrícola. PEC 0,00938µg/kg < 1 
--- --- Pradaria PEC 0,00938µg/kg < 1 
--- --- Água doce PEC 0,73mg/l 0,811 
--- --- Água do mar PEC 0,073mg/l 0,0811 

--- --- 
Sedimento de 
água doce PEC 0,622mg/kg 0,812 

--- --- 
Sedimento 
marinho PEC 0,0622mg/kg 0,0812 

--- --- ar PEC 0,0000467mg/
m³ --- 

Trabalhadores 

PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9: MEASE 

Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

PROC8a RMM não implementado 
exposição por inalação 
de curto prazo 

0,1mg/m³ 0,04 

PROC8b, 
PROC9 

RMM não implementado 
exposição por inalação 
de curto prazo 

0,02mg/m³ 0,008 

PROC3, 
PROC8b, 
PROC9 

RMM não implementado 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,01mg/m³ 0,007 
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PROC8a RMM não implementado 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,05mg/m³ 0,033 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
Meio ambiente 
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]Ỳ
Z
a
�

8

� ���
�
�


���b	�cd�efghijkjlmnopqfmqrstriuhljmvwjrisxmqgqfmqrpljgfmfgvgwyxgrm�
�
czc�{��|}~������|���|�����|���d�
�

����������/���!#��#"�$��� ��/���������/����
������������/����� ��/���������/���&3���
��/���/������ ���������/ �/�����
��������"����� (++5�&6�&��
��������#��#"��� *6%�+6&�0��
��������������/� ���#�",��� '%�*%%&503363�*'�������

������������������
���������������/����

&3-'3��)�����
,*��5�

��
� � � � � � �
cz������������ }¡��|}~������|�¡��}�}¢�~�}¡�|��¡�£¡�¤~�������¥�¡�����}��������� }¡�|}¡���~¡}�¦�|�¡d�
�
������������§� ���/������/��2�4�������� �/��2���/����/����̈�/���2����

�

cz©�{��|}~�������ª��|�����~}�}|���|�����¦��|}���|�¡�|}�
}«���~��d�
�
��������¬���	��	�® ̄��°���z±���z�
��������²��������� �/������³�/����
����������� ������́��.�� ����+%%'�
��������55(+���&'3�³�/����� �����
��������µ���������**&5(&*5'�¶������**&5(&*5&�
��������#���/��������·��������/�§��2. �
�
cz̧����¹¥}���|}��}�}��~}�|}�}¥}�«º~���d�
�
�����������������#���.������#����»��/���%%*�
��������������������"�� �������������¼½���� /¾��������3'3�*0'�%56��
� � � �


���b	��d�efghijkjlmnopqfprqygxj¿prq
�
�zc������¡¡������ª��|��¡�£¡�¤~�������¥�¡����d� �
�

}«���¥}~�������À�c�Á�Â�ÃÃÄd��


Å�~�����z�c���"�����½���� ̈���-�"� ����/��%�-��©ç�
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Ŷ
]Y
Z
B
[
Z
\
B
_
_
]Y
Z
B
[
Z
\
B
\̀
]Y
Y
]Ỳ
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SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 
 

1.1 Identificador do produto 

Nome da substância: Hidróxido de cálcio, Dihidróxido de cálcio 

Sinónimos: Cal Hidratada, Cal apagada, cal extinta, cal morta, cal para construção, cal em pasta 

Nome químico e fórmula:  Hidróxido de Cálcio – Ca(OH)2 

Designação comercial:  Cal Hidratada, Cal Hidratada Normal, Cal Hidratada Super Ventilada, CHN, CSV, Cal 

em pasta 

N. CAS:  1305-62-0   

N. CE / EINECS:  215-137-3 

Peso molecular:  74.09 g/mol 

Número de registo REACH:  01-2119475151-45-0115 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas  

Utilizações da substância: Construção civil, indústria química, agricultura, biocida, protecção ambiental (tratamento 
de efluentes gasosos, tratamento de águas residuais, tratamento de lamas, etc.), 
tratamento de água potável, ração animal, industria alimentar e farmacêutica, engenharia 
civil, indústria papeleira e de tintas, metalomecânica. 

Utilizações relevantes:  Verifique as utilizações identificadas no quadro 1 do Apêndice desta FDS. 

Utilizações desaconselhadas: Não se aplica 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 Número de telefone de emergência 
N.° Emergência Europeu: 112 

N.° Centro de Informação Antivenenos (CIAV): (+351) 800 250 250 

N.° Emergência da empresa: (+351) 243 40 90 30 

Disponibilidade 24h:   Sim  

 
 

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

Irritação cutânea 2, H315 

STOT Exposição única 3, via de exposição – Inalação, H335 

Lesão ocular 1, H318 

Nome: Calcidrata – Indústrias de Cal, S.A. 

Endereço: Estrada 5 de Outubro, Pé da Pedreira  

 2025 - 161 Alcanede - PORTUGAL 

N.° de Telefone: (+351) 243 40 90 30 

N.° de Fax: (+351) 243 40 90 39 

E-mail: calcidrata@calcidrata.pt 

E-mail do responsável pela FDS: nuno.baptista@calcidrata.pt 
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2.2 Elementos do rótulo 

Palavra-sinal: Perigo  

Pictogramas de perigo: 

 

 
Advertência de perigo: 

H315: Provoca irritação cutânea. 

H318: Provoca lesões oculares graves. 

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

Recomendações de prudência - Prevenção: 

P102:  Manter fora do alcance das crianças. 

P280:  Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 

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. 

P302+P352:  SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. 

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P261:  Evitar respirar as poeiras/aerossóis. 

P304+P340:  EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não 
dificulte a respiração. 

P501:  Eliminar o conteúdo/embalagem de acordo com regulamentação nacional (ver secção 13). 

2.3 Outros perigos 

A substância não satisfaz os critérios que a identificam como PBT ou mPmB. 

Não foram identificados outros perigos. 

 
 

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 

3.1 Substâncias 

Elemento principal 

NOME N.º CAS N.º CE N.º DE REGISTO CONCENTRAÇÃO 
(% massa) 

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

Hidróxido 
de cálcio 

1305-62-0 215-137-3 
01-2119475151-

45-0115 
≥ 80 % 

Irritação cutânea 2, H315; 

STOT Exposição única 3, via de 
exposição – Inalação, H335 

Lesão ocular 1, H318; 

 

Impurezas 

Não apresenta impurezas relevantes para classificação e rotulagem. 
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SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Conselhos gerais 

Não são conhecidos efeitos a longo prazo. Consultar um médico em caso de exposição, excepto em situações menores. 

Inalação 

Remover a fonte de emissão ou a vítima para o ar livre. Consultar imediatamente um médico. 

Contacto com a pele 

Sacudir cuidadosa e suavemente a parte do corpo afectada de forma a remover o produto. Lavar imediatamente a área 
afectada com bastante água. Remover a roupa contaminada. Se necessário, consultar um médico. 

Contacto com os olhos 

Lavar imediatamente os olhos com bastante água e procurar assistência médica. 

Ingestão 

Enxaguar a boca com água e beber de seguida bastante água. NÃO provocar o vómito. Consultar um médico. 

Autoprotecção do socorrista 

Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário - usar equipamento de protecção adequado (ver secção 8). 

Evitar a inalação de poeiras - Certifique-se de que existe ventilação suficiente ou equipamento de protecção respiratória 
adequado, usar o equipamento de protecção adequado (ver secção 8). 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

O hidróxido de cálcio não apresenta toxicidade aguda por via oral, dérmica ou por inalação. A substância é classificada como 
irritante para a pele e vias respiratórias, apresentando um risco elevado para os olhos. Não se esperam efeitos sistémicos 
adversos, sendo os efeitos locais (efeito-pH) o principal perigo para a saúde. 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Seguir as indicações da secção 4.1 

 
 

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 

5.1 Meios de extinção 

5.1.1 Meios adequados de extinção 

O produto não é combustível. Utilizar pó químico seco, espuma ou CO2 para combater incêndios circundantes. 

Utilizar meios de extinção adequados ao local e ao ambiente circundante. 

5.1.2 Meios inadequados de extinção 

Não utilizar água.  

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  

Nenhuns. 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Evitar a formação de poeiras. Usar equipamento de protecção respiratório. Usar meios de extinção que sejam apropriados 
às circunstâncias locais e ao meio envolvente.  
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SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 

6.1.1 Precauções gerais 

Assegurar ventilação adequada. 

Evitar/minimizar a produção e dispersão de poeiras. 

Manter afastadas do local as pessoas desprotegidas. 

Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário – usar equipamento de protecção adequado (ver secção 8). 

Evitar a inalação de poeiras – assegurar ventilação suficiente ou usar protecção respiratória adequada (ver secção 8). 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Conter o derrame. Se possível, manter o produto seco prevendo a sua reutilização. Cobrir a área para evitar a dispersão de 
partículas, se possível. Evitar derrames não controlados para cursos de água ou redes de drenagem (aumento de pH). No 
caso de derrames de grandes dimensões para cursos de água, alertar Autoridades Ambientais ou outras entidades 
reguladores. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Evitar a formação e dispersão de poeiras. 

Se possível, manter o material seco e recolher mecanicamente. 

Usar uma unidade de aspiração, ou uma pá e recolher o produto para sacos. 

6.4 Remissão para outras secções 

Informação adicional sobre o controlo de exposição/protecção pessoal ou considerações relativas à eliminação encontram-
se nas secções 8 e 13 da presente Ficha de Dados de Segurança e anexos. 

 
 

SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

7.1.1 Medidas preventivas 

Evitar o contacto com a pele e olhos. Usar equipamento de protecção (consultar a secção 8). Não usar lentes de contacto 
ao manusear este produto. É aconselhável ter colírio individual de bolso. Manter os níveis de pulverulência no mínimo. 
Minimizar a produção de poeira. Enclausurar/confinar as fontes de poeiras, usar ventilação de exaustão (colector de poeiras 
em pontos de manuseamento/movimentação). Manusear preferencialmente em locais fechados/confinados. Na 
movimentação de sacos/embalagens, devem ser adoptadas precauções respeitantes à movimentação manual de cargas 
que comportem riscos para os trabalhadores, conforme descrito na Directiva 90/269/CEE do Concelho. 

7.1.2 Medidas gerais de protecção e higiene no local de trabalho 

Evitar a inalação ou ingestão e o contacto com a pele e os olhos. O manuseamento seguro do produto requer a adopção de 
medidas básicas de higiene ocupacional, nomeadamente: Não comer, beber ou fumar no local de trabalho; lavar as mãos 
antes das refeições; tomar banho e trocar de roupa no final do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não 
utilizar o ar comprimido para remover as poeiras da roupa. 

7.2 Condições de armazenagem, incluindo eventuais incompatibilidades 

Armazenar em local seco. Reduzir ao mínimo o contacto com o ar e humidade. O armazenamento a granel deve ser 
efectuado em silo adequado. Manter o produto afastado de ácidos, quantidades significativas de papel ou palha e compostos 
azotados. Manter fora do alcance das crianças. Não usar equipamentos de alumínio para o transporte ou armazenamento 
caso haja o risco de contacto com a água. 

7.3 Utilizações finais específicas 

Verifique as utilizações identificadas na tabela 1 do Apêndice desta FDS. 
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Para obter mais informações, consulte os cenários de exposição relevantes apresentados no Apêndice e verifique a secção 
2.1: Controlo da exposição dos trabalhadores. 
 
 

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

8.1 Parâmetros de controlo 

VLE: 

PAÍS VLE-MP VLE-CD BASE JURÍDICA 

UE 
1 mg/m3 (1) 4 mg/m3 (1) 

Diretiva (UE) 2017/164 

Portugal 
DL 41/2018 

5 mg/m3 (2) - NP 1796:2014 

(1) - fracção respirável; (2) - fracção inalável 

 
 
 

DNEL: 

TRABALHADOR 

Via de exposição Efeito agudo  
local 

Efeito agudo 
sistémico 

Efeito crónico  
local 

Efeito crónico 
sistémico 

Oral Não necessário 

Inalatória 4 mg/m3 (1) 
Risco não 

 identificado 

1 mg/m3  
Risco não 

 identificado Cutânea Risco identificado, 
DNEL não disponível 

Risco identificado, 
DNEL não disponível 

 
 

UTILIZADOR 

Via de exposição Efeito agudo  
local 

Efeito agudo 
sistémico 

Efeito crónico  
local 

Efeito crónico 
sistémico 

Oral Exposição  
não prevista 

Risco não 

 identificado 

Exposição  
não prevista 

Risco não 
identificado 

Inalatória 4 mg/m3 (1) 1 mg/m3 (1) 

Cutânea Risco identificado, 
DNEL não disponível 

Risco identificado, 
DNEL não disponível 

 
(1) - fracção respirável  
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PNEC: 

OBJECTIVO DA PROTECÇÃO AMBIENTAL PNEC OBSERVAÇÃO 

Água doce 0,49 mg/L  

Sedimentos em água doce PNEC não disponível Dados insuficientes 

Água do mar 0,32 mg/L  

Sedimentos marinhos PNEC não disponível Dados insuficientes 

Alimentação (bioacumulação) Risco não identificado Sem potencial de bioacumulação 

Microrganismos no tratamento de águas residuais 3 mg/L  

Solo (agricultura) 1080 mg/kg solo ps  

Ar Risco não identificado  
 

8.2 Controlo da exposição 

A formação de poeiras deve ser evitada, de forma a controlar potenciais riscos. Recomenda-se a utilização de equipamentos 
de protecção adequados. Equipamentos de protecção ocular (óculos ou viseiras) devem ser usados, excepto nos casos em 
que o risco de contacto ocular possa ser excluído pela natureza e tipo de aplicação (processos confinados). Além disso, 
protecção facial, vestuário de protecção e calçado de segurança, devem ser usados sempre que apropriado. 

Verifique o cenário de exposição disponível no Apêndice anexo à presente FDS ou através do seu fornecedor. 

8.2.1 Controlos técnicos adequados 

Adoptar medidas que reduzam a produção e dispersão de poeiras, enclausurando processos ou utilizando ventilação local 
adequada para manter os níveis de poeira abaixo dos VLE. 

8.2.2 Equipamento de Protecção individual 

8.2.2.1 Protecção ocular/facial 

Não usar lentes de contacto. Para substâncias em pó, usar óculos ajustados com protecção lateral ou do tipo panorâmico. É 
aconselhável ter colírio individual de bolso. 

8.2.2.2 Protecção da pele 

Minimizar a exposição cutânea. Obrigatório o uso de luvas de protecção (nitrilo), vestuário de protecção que reduza todas as 
formas de contacto da substância com a pele (calças, fato-macaco, uniformes de manga comprida) e calçado de protecção 
que evite a penetração de poeiras e sejam resistentes a produtos cáusticos. 

Substituir as luvas perante qualquer indício de deterioração. 

8.2.2.3 Protecção respiratória 

Recomenda-se o uso de ventilação local para manter os níveis de poeira abaixo dos limites estabelecidos. Recomenda-se a 
utilização de máscara de protecção com filtro de partículas adequado (depende dos nível de exposição esperado - verificar 
o cenário de exposição disponível no Apêndice à presente FDS ou através do seu fornecedor. 

Substituir a máscara quando sentir resistência ao respirar. 

8.2.2.4 Perigos térmicos 

A substância não representa um risco térmico, logo não são necessárias atenções especiais. 

8.2.3 Controlo da exposição ambiental 

Os sistemas de ventilação devem ser filtrados antes da descarga para a atmosfera. 

Evitar a libertação de partículas para a ambiente. 
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Conter o derrame. Se possível manter o material seco, recolhendo-o para recipientes para posterior reutilização. Em 
derrames de grandes dimensões para cursos de água alertar as Autoridades Ambientais ou outras entidades reguladoras. 

Para obter explicações detalhadas das medidas de gestão de risco adequadas, verificar os cenários de exposição relevantes 
disponíveis no Apêndice à presente FDS ou através do fornecedor. 

 
 

SECÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aspecto:     Pó fino de cor branca a bege; Pasta de cor branca a bege 

Odor:     Inodoro 

Limiar olfactivo:     Não aplicável 

pH:     12.4 (solução saturada a 20 °C) 

Ponto de fusão/ponto de congelação:  > 450 °C (resultado de estudo, método EU A.1) 

Ponto inicial e intervalo de ebulição:   Não aplicável (sólido com ponto de fusão > 450 °C) 

Ponto de inflamação:     Não aplicável (sólido com ponto de fusão > 450 °C) 

Taxa de evaporação:     Não aplicável (sólido com ponto de fusão > 450 °C) 

Inflamabilidade:     Não inflamável (resultado de estudo, método EU A.10) 

Limites de explosividade:   Não explosivo (livre de estruturas químicas normalmente associadas a 
propriedades explosivas 

Pressão de vapor:     Não aplicável (sólido com ponto de fusão > 450 °C) 

Densidade de vapor:     Não aplicável 

Densidade relativa:     2.24 (resultado de estudo, método EU A.3) 

Solubilidade em água:     1844.9 mg/l (resultado de estudo, método EU A.6) 

Coeficiente de partição:    Não aplicável (substância inorgânica) 

Temperatura de auto-ignição:     Não existe auto-ignição abaixo dos 400 °C (resultado de estudo, método EU A.16) 

Temperatura de decomposição:    Quando aquecido acima dos 580 °C, o hidróxido de cálcio decompõe-se produzindo 
óxido de cálcio (CaO) e água (H2O) 

Viscosidade:     Não aplicável (sólido com ponto de fusão > 450 °C) 

Propriedades explosivas:   Não explosivo (livre de estruturas químicas normalmente associadas a propriedades 
explosivas) 

Propriedades oxidantes:   Sem propriedades oxidantes (Com base na estrutura química, a substância não 
contém excesso de oxigénio ou grupo estrutural conhecido, que se possa 
correlacionar com a tendência de reagir exotermicamente com materiais 
combustíveis 

9.2 Outras informações 

Massa volúmica:   Pó fino: 300 – 800 kg/m3, a 20 ºC;  

   Pasta de cal: ≈ 1250 kg/m3  

 
 

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 
 

10.1 Reactividade 

Em meio aquoso o Ca(OH)2 dissocia-se formando catiões de cálcio e aniões de hidróxido (quando abaixo do limite de 
solubilidade em água). 
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10.2 Estabilidade química 

Em condições normais de utilização e armazenamento o hidróxido de cálcio é estável. 

10.3 Possibilidade de reacções perigosas 

O hidróxido de cálcio reage exotermicamente com ácidos. Quando aquecido acima dos 580 °C, o hidróxido de cálcio 
decompõe-se produzindo óxido de cálcio (CaO) e água (H2O): Ca(OH)2  CaO + H2O. O óxido de cálcio reage com a água 
produzindo calor, o que pode constituir um risco para material inflamável. 

10.4 Condições a evitar 

Minimizar exposição ao ar e à humidade para evitar a sua degradação. 

10.5 Materiais incompatíveis 

O hidróxido de cálcio reage exotermicamente com ácidos formando sais de cálcio. O hidróxido de cálcio reage com o alumínio 
e latão na presença de humidade, libertando hidrogénio.  

Ca(OH)2 + 2 Al + 6 H2O  Ca[Al(OH)4]2 + 3 H2 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Nenhum. 

Informação adicional: o hidróxido de cálcio reage com o dióxido de carbono formando carbonato de cálcio, que é um material 
comum na natureza. 

 
 

SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA 
 

11.1 Informação sobre efeitos toxicológicos 

a. Toxicidade aguda 

Oral: LD50 > 2000 mg/kg pc (OECD 425, rato) 

Cutânea: LD50 > 2500 mg/kg pc (OECD 402, coelho) 

Inalatória: Dados não disponíveis 

O hidróxido de cálcio não tem um efeito tóxico agudo. 

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para a classificação. 

b. Corrosão / Irritação cutânea 

O hidróxido de cálcio é irritante para a pele (in vivo, coelho). 

O hidróxido de cálcio não é corrosivo para a pele.  

c. Lesões oculares graves / Irritação ocular 

O hidróxido de cálcio apresenta um risco sério de lesões oculares graves (in vivo, coelho). 

d. Sensibilização respiratória ou cutânea 

Dados não disponíveis. 

Com base na sua natureza (alteração de pH) e das necessidades de cálcio na nutrição humana, o hidróxido de cálcio não é 
considerado um sensibilizante cutâneo. 

e. Mutagenicidade em células germinativas 

O hidróxido de cálcio não é genotóxico (in vitro). 

Face à omnipresença e essencialidade do Ca e da não relevância fisiológica de qualquer alteração de pH induzida pela cal 
em meio aquoso, a cal é obviamente nula de qualquer potencial genotóxico. 

f. Carcinogenicidade 

Cálcio (administrado como lactato-Ca) não é carcinogénico (resultado experimental, rato). 
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O efeito-pH do hidróxido de cálcio não aumenta o risco carcinogénico. 

Dados epidemiológicos humanos sustentam que o hidróxido de cálcio não apresenta potencial carcinogénico.  

g. Toxicidade reprodutiva 

Cálcio (administrado como carbonato-Ca) não é tóxico para a reprodução (resultado experimental, ratos). 

O efeito-pH não origina nenhum risco na reprodução. 

Dados epidemiológicos humanos revelaram ausência de propriedades toxicológicas para a reprodução. 

Estudos clínicos realizados em humanos e animais a vários sais de cálcio demonstraram não haver efeitos no ciclo 
reprodutivo ou no desenvolvimento embrionário. Consulte o Comité Cientifico da Alimentação (Secção 16.6). Assim, o 
hidróxido de cálcio não é tóxico para a reprodução e/ou desenvolvimento.  

h. Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição simples 

A partir de dados humanos, conclui-se que o Ca(OH)2 é irritante para as vias respiratórias. 

Conforme avaliado na Recomendação SCOEL (Anónimo, 2008), baseado em dados humanos, o hidróxido de cálcio é irritante 
para o sistema respiratório. 

i. Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida 

A toxicidade do cálcio por via oral é determinada pelo Nível Máximo de Ingestão Tolerável (UL) para adultos, determinado 
pelo Comité Científico da Alimentação Humana (CCAH), sendo UL = 2500 mg/d, correspondendo a 36 mg/kg pc/d (pessoa 
de 70 kg) para o cálcio. 

A toxicidade do Ca(OH)2 por via dérmica não é considerada relevante, devido à insignificante absorção prevista através da 
pele e devido à irritação local como efeito de saúde primário (alteração de pH). 

A toxicidade do Ca(OH)2 por inalação (efeito local, irritação das mucosas) é obtido por um VLE-MP de 8 horas estabelecido 
pelo Comité Científico dos Limites de Exposição Ocupacional (SCOEL) de 1 mg/m³ de poeira respirável (ver secção 8.1).  

j. Perigo de aspiração 

O hidróxido de cálcio não é conhecido por apresentar risco de aspiração. 

 
 

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
 

12.1 Toxicidade 

a. Aguda/Toxicidade em peixes 

LC50 (96h) em peixes de água doce: 50.6 mg/l 

LC50 (96h) em peixes de água salgada: 457 mg/l 

b. Aguda/Toxicidade em invertebrados aquáticos 

EC50 (48h) em peixes de água doce: 49.1 mg/l 

LC50 (96h) em peixes de água salgada: 158 mg/l 

c. Aguda/Toxicidade em plantas aquáticas 

EC50 (72h) em algas de água doce: 184.57 mg/l 

NOEC (72h) em algas de água doce: 48 mg/l 

d. Toxicidade em microrganismos e.g. bactéria 

Em concentrações elevadas e pela subida da temperatura e pH, o hidróxido de cálcio é usado para a desinfecção de lamas 
e águas residuais.  

e. Toxicidade crónica em organismos aquáticos 

NOEC (14d) em invertebrados aquáticos: 32 mg/l 
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f. Toxicidade em organismos que habitam no solo 

EC10/LC10 ou NOEC para macrorganismos do solo: 2000 mg/kg solo ps 

EC10/LC10 ou NOEC para microrganismos do solo: 12000 mg/kg solo ps 

g. Toxicidade em plantas terrestres 

NOEC (21d) para plantas terrestres: 1080 mg/kg 

h. Efeitos gerais 

Efeito-pH Agudo. Apesar do produto ser usado na correcção da acidez da água, um excesso superior a 1 g/l, torna-se nocivo 
para a vida aquática. Um valor de pH > 12 diminui rapidamente, em resultado da diluição e da carbonatação.  

12.2 Persistência e degradabilidade 

Não relevante para substâncias inorgânicas. 

12.3 Potencial de bioacumulação 

Não relevante para substâncias inorgânicas. 

12.4 Mobilidade no solo 

O hidróxido de cálcio, que é pouco solúvel, apresenta mobilidade reduzida na maioria dos solos. 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Não relevante para substâncias inorgânicas. 

12.6 Outros efeitos adversos 

Não foram identificados outros efeitos adversos. 

 
 

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Adoptar as medidas necessárias que minimizem a produção de resíduos, priorizando a reutilização em detrimento da 
eliminação. 

A eliminação do hidróxido de cálcio deve ser realizada em conformidade com a legislação em vigor. 
 
O processamento, utilização ou contaminação do produto podem alterar as opções de gestão do resíduo. Contactar o Gestor 
de resíduos autorizado para as operações de valorização ou eliminação. 

Não se aconselha a descarga através das águas residuais. 

A embalagem utilizada serve apenas para o produto, não devendo ser reutilizada para outros fins. Após o uso, esvaziar 
completamente a embalagem e entregar a gestor autorizado: 

 

 Resíduo de embalagens 
completamente vazias 

Código LER Tipo de resíduo 
Regulamento UE n.º 1357/2014 

Embalagens 
completamente vazias 

Embalagem de papel  15 01 01 

Não perigoso Embalagem de plástico/ráfia 15 01 02 

Embalagem compósita 15 01 06 

Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos 
de substâncias perigosas 

Embalagem de papel  

15 01 10* 

Perigoso 
HP4 “Irritante - irritação cutânea e lesões oculares” 
HP5 “Tóxico para órgãos-alvo específicos (STOT)/ 
tóxico por aspiração” 

Embalagem de plástico/ráfia 

Embalagem compósita 
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Disposições pertinentes em matéria de resíduos 

Regulamentação da UE: Regulamento (UE) n° 1357/2014, Decisão da Comissão 2014/955/EU, Directiva 2008/98/CE 

Regulamentação nacional: Decreto-Lei nº 73/2011  
 
 

SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 

 

14.1  
Número  

ONU 

14.2  
Designação oficial de 

transporte da ONU 

14.3  
Classe de perigo para 
efeitos de transporte 

14.4  
Grupo de 

embalagem 

14.5  
Perigos para 
o ambiente 

Não 
regulamentado Não regulamentado 1) Não 

regulamentado Nenhum 

1) O hidróxido de cálcio não está classificado como perigoso para transporte [ADR (estrada), RID (ferroviário), ICAO/IAT 

(aéreo), ADN (via navegável interior) e IMDG (Mar)]. 

14.6 Precauções especiais para o utilizador 

Evitar qualquer libertação de poeiras durante o transporte, usando cisternas ou contentores fechados. 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e Código IBC 

Não regulamentado. 

 
 

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância em matéria de saúde, segurança e ambiente 

Autorizações: Não necessárias 

Restrições de uso: Nenhumas 

Regulamentação da UE:  

• Regulamento (UE) nº 2019/1021, relativo a poluentes orgânicos persistentes: Não relevante 

• Directiva 2012/18/EU (SEVESO): Não relevante 

• Directiva 2004/42/CE, relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis: Não relevante 

• Regulamento (EU) nº 649/2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos: Não relevante 

• Regulamento (CE) nº 1005/2009, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono: Não relevante 

• Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), substâncias candidatas a autorização: Não relevante 

• Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), substâncias incluídas no Anexo XIV: Não relevante 

Regulamentação nacional:     

• Decreto-Lei n.º 41/2018 - procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 24/2012, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
88/2015, transpondo a Directiva (UE) 2017/164, que estabelece uma quarta lista de valores-limite de exposição 
profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE, e que altera as Diretivas 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/C; 

• Decreto-Lei n.º 220/2012 - assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 
1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, 
que altera e revoga as Diretivas n. 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006; 

• Decreto-Lei n.º 73/2011 - estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei n.º 178/2006 e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos 
resíduos; 

• Decreto-Lei n.º 98/2010 - estabelece o regime a que obedece a classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas 
para a saúde humana ou para o ambiente, com vista à sua colocação no mercado, transpõe parcialmente a Directiva n.º 
2008/112/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, e transpõe a Directiva n.º 2006/121/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
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• Decreto-Lei n.º 41-A/2010 - regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a 
ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/90/CE, da Comissão, e a Directiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 

• Decreto-Lei n.º 293/2009 - assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos 
químicos (REACH) e que procede à criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos; 

15.2 Avaliação de segurança química 

Foi realizada uma avaliação de segurança química para esta substância. 

 
 

SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Os dados são baseados no nosso conhecimento mais recente, não constituindo uma garantia de quaisquer características 
específicas do produto e não fundamentam uma relação contratual. 

16.1 Advertência de perigo 

H315:   Provoca irritação cutânea 

H318:   Provoca lesões oculares graves 

H335:   Pode provocar irritação das vias respiratórias 

16.2 Recomendações de prudência 

P102:  Manter fora do alcance das crianças 

P280:  Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial 

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. 

P302+P352:  SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantes com água. 

P310:  Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS ou um médico. 

P261:  Evitar respirar as poeiras/aerossóis. 

P304+P340:  EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não 
dificulte a respiração. 

P501:  Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com regulamentação nacional (ver secção 13). 

16.3 Abreviaturas 

DNEL:  Nível derivado de exposição sem efeitos 

EC50:  Concentração efectiva média 

LC50:  Concentração letal média 

LD50:  Dose letal média 

mPmB:  Muito persistentes e muito bioacumuláveis (substâncias mPmB) 

NOEC:  Concentração sem efeito observado 

PBT:  Persistentes, bioacumuláveis e tóxicas (substâncias PBT) 

pc:  Peso corporal 

PNEC:  Concentração previsivelmente sem efeito 

ps  Peso seco 

SCOEL:  Comité Científico em Matéria de Limites de Exposição Ocupacional 

STOT:  Toxicidade para órgãos-alvo específicos 

UL:  Nível máximo de ingestão tolerável 

VLE:  Valor limite de exposição 

VLE - CD:   Valor limite de exposição - curta duração 
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VLE - MP:   Valor limite exposição - média ponderada 

16.4 Referências bibliográficas 

Anónimo, 2006: Níveis superiores toleráveis de ingestão de vitaminas e minerais, Comité Científico da Alimentação Humana, 
Autoridade Europeia da Segurança Alimentar, ISBN: 92-9199-014-0 [documento SCF]. 

Anónimo, 2008: Recomendação do Comité Científico dos Limites de Exposição Ocupacional (SCOEL) para o óxido de cálcio 
(CaO) e hidróxido de cálcio [Ca(OH)2), Comissão Europeia, Emprego, Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades, 
SCOEL/SUM/137 Fevereiro de 2008. 

16.5 Revisões 

Secções revistas relativamente à versão anterior (v 1.5 de 11/2019) 

1.4  Número de telefone de emergência 

 

Aviso Legal 

Esta ficha de dados de segurança (FDS) é baseada nas disposições legais do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, 
artigo 31 e anexo II, e suas rectificações. O seu conteúdo é concebido como um guia para o manejo adequado de precaução 
do material. É da responsabilidade dos destinatários desta ficha, garantir que as informações nela contidas são devidamente 
lidas e entendidas, por todas as pessoas que possam usar, manipular, alienar ou de qualquer forma entrar em contacto com 
o produto. A informação e instruções aqui fornecidas são baseadas no estado actual do conhecimento científico e técnico, 
na data de emissão indicada. Ela não deve ser interpretada como qualquer garantia de performance técnica, aptidão para 
determinadas aplicações, e não estabelecer uma relação contratual.  

Esta versão da FDS substitui todas as versões anteriores. 

 
 

ANEXO 
 

Apêndice: Cenários de exposição. 
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APÊNDICE – CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO 
 

 
O presente documento inclui todos os cenários de exposição (ES), ocupacionais e ambientais, relevantes para a produção 
e utilização de Ca(OH)2, tal como exigido ao abrigo do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006. Para o desenvolvimento 
dos cenários de exposição (ES) foram tidos em consideração o Regulamento e o Guia de Orientação REACH relevante. 
Para uma descrição de todos os seus usos e processos, consultar o capítulo «R.12 – Sistema descritor de utilizações» do 
Guia de Orientação (Versão: 2, Março 2010, ECHA-2010-G-05-EN), para a descrição e implementação de medidas de gestão 
de risco (MGR) consultar o capítulo «R.13 – Medidas de gestão de riscos» do Guia de Orientação (Versão: 1.1, Maio 2008), 
para a estimativa de exposição profissional consultar o capítulo «R.14 – Estimativa de exposição profissional» do Guia de 
Orientação (Versão: 2, Maio 2010, ECHA-2010-G-09-EN) e para avaliação de exposição ambiental real foi usado o capítulo 
«R.16 – Avaliação de Exposição Ambiental» (Versão: 2, Maio 2010, ECHA-10-G-06-EN). 

Metodologia usada para a avaliação da exposição ambiental 

Os cenários de exposição ambiental realizam a avaliação, apenas, à escala local, incluindo estações de tratamento de 
depuração municipais (ETDs) ou estações de tratamento de águas residuais industriais (ETARs), quando aplicável, para 
usos industriais e profissionais, dado que a ocorrência de quaisquer efeitos deverá realizar-se à escala local. 

1) Usos industriais (escala local) 

A avaliação de exposição e de riscos só é relevante para o ambiente aquático, quando aplicável, incluindo ETDs/ETARs, 
dado que as emissões nas fases industriais aplicam-se principalmente às águas (residuais). O efeito aquático e a avaliação 
de riscos lidam, unicamente, com o efeito sobre organismos/ecossistemas devido a possíveis alterações do pH, relacionadas 
com descargas de OH¯ . A avaliação de exposição no ambiente aquático lida, apenas, com as possíveis alterações de pH no 
efluente da ETD e águas superficiais decorrentes das descargas de OH¯ , à escala local, e é realizada através da avaliação 
do impacto do pH alterado: o pH das águas superficiais não deverá ultrapassar os 9 (regra geral, a maior parte dos 
organismos toleram valores de pH entre os 6 e os 9). 

As medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar as descargas de soluções de 
Ca(OH)2 em águas residuais municipais ou nas águas superficiais, no caso de tais descargas serem passíveis de provocar 
alterações significativas no pH. É necessário um controlo regular do valor do pH durante a introdução em mar aberto. As 
descargas deverão ser realizadas de modo a que as alterações de pH nas águas superficiais receptoras sejam minimizadas. 
O pH do efluente é normalmente medido e pode ser neutralizado com facilidade, tal como é, geralmente exigido pelas leis 
nacionais. 

2) Usos profissionais (escala local) 

A avaliação de exposição e de risco só é relevante para o ambiente aquático e terrestre. O efeito aquático e a avaliação de 
riscos são determinados pelo efeito do pH. No entanto, calcula-se o clássico rácio de caracterização dos riscos (QCR), com 
base nas PEC (concentrações previstas no ambiente) e nas PNEC (concentrações relevantes previsivelmente sem efeitos). 
Os usos profissionais a uma escala local referem-se a aplicações no solo agrícola ou urbano. A exposição ambiental é 
avaliada com base em dados e numa ferramenta de modelização. A ferramenta de modelação FOCUS/Exposit é usada para 
avaliar a exposição terrestre e aquática (concebida originalmente para aplicações biocidas). 

 

Os detalhes são registados nos cenários específicos. 

Metodologia usada para avaliação da exposição profissional 

Por definição, um cenário de exposição (ES) tem de descrever sob que condições operacionais (CO) e medidas de gestão 
de riscos (MGRs) a substância poderá ser manuseada com segurança. Isto é demonstrado se o nível de exposição estimado 
estiver abaixo dos respectivos níveis derivados de exposição sem efeitos (DNEL), que, por sua vez, é expresso no rácio de 
caracterização dos riscos (QCR). Para os trabalhadores, a inalação da dose repetida dos DNEL, assim como a inalação 
grave dos DNEL assenta nas respectivas recomendações do Comité Científico sobre os limites de exposição profissional 
(SCOEL), 1 mg/m³ e 4 mg/m³, respectivamente.  

Nos casos em que nem os dados medidos, nem os dados análogos estão disponíveis, a exposição humana é avaliada com 
a ajuda de uma ferramenta de modelização. No primeiro nível de rastreamento de primeira fase, a ferramenta MEASE 
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(http://www.ebrc.de/mease.html) é usada para avaliar a exposição da inalação de acordo com o guia de orientação ECHA 
(R.14). 

Dado que a recomendação SCOEL (Limites de Exposição Ocupacional a Agentes Químicos) se refere a poeiras respiráveis 
enquanto a exposição estimada em MEASE reflecte a fracção que pode ser inalada, é incluída, inerentemente, uma margem 
de segurança adicional nos cenários de exposição, apresentados abaixo, nos casos em que a MEASE é usada para realizar 
estimativas de exposição. 

Metodologia usada para avaliação da exposição do consumidor 

Por definição, um cenário de exposição (ES) tem de descrever sob que condições as substâncias, preparações ou artigos 
podem ser manuseados com segurança. Nos casos em que nem os dados medidos, nem os dados análogos estão 
disponíveis, a exposição é avaliada com a ajuda de uma ferramenta de modelização.  

Para os consumidores, a inalação da dose repetida dos DNEL, assim como a inalação grave dos DNEL assenta nas 
respectivas recomendações do Comité Científico sobre os Limites de Exposição Profissional (SCOEL), 1 mg/m³ e 4 mg/m³, 
respectivamente.  

Para exposição à inalação de pós os dados, baseados em van Hemmen (van Hemmen, 1992: Bases de dados de exposição 
aos pesticidas agrícolas para avaliação de riscos. Rev. Ambiente de Contaminação Toxicológica 126: 1-85.), foram usados 
para calcular a exposição à inalação. A exposição à inalação para consumidores é estimada em 15 μg/hr ou 0,25 μg/min. No 
caso de tarefas maiores espera-se que a exposição à inalação seja mais elevada. É sugerido um factor de 10 quando a 
quantidade do produto ultrapassa os 2,5 kg, tendo como consequência a exposição à inalação de 150 μg/h. Para converter 
estes valores em mg/m³ será atribuído um valor preestabelecido de 1,25 m³/h para o volume de respiração sob condições 
de trabalho leve (van Hemmen, 1992), atribuindo12 µg/m³ para tarefas mais pequenas e 120 µg/m³ para tarefas maiores.  

Quando o preparado ou substância é aplicado em granulado ou em tabletes, a exposição às poeiras será reduzida. No caso 
da ausência de dados sobre a distribuição do tamanho das partículas e do desgaste dos grânulos deverá usar-se o modelo 
para a formulação de pós, supondo uma redução na formação de poeiras em 10% de acordo com Becks e Falks [Manual for 
the authorisation of pesticides. Plant protection products. Chapter 4 Human toxicology; risk operator, worker and bystander, 
version 1.0., 2006 (Manual para a autorização de pesticidas. Produtos para protecção das plantas. Capítulo 4 Toxicologia 
humana; operador de risco, trabalhador e espectador, versão 1.0., 2006)]. 

No caso de exposição cutânea e de exposição ocular tem-se seguido uma abordagem qualitativa, dado que não poderia 
resultar DNEL algum desta via devido às propriedades irritantes do óxido de cálcio. A exposição oral não foi avaliada, pois 
não é uma via previsível de exposição relativamente aos usos referidos. 

 

Dado que a recomendação SCOEL se refere a poeiras respiráveis enquanto a exposição estimada pelo modelo Van Hemmen 
reflecte a fracção que pode ser inalada, é incluída, inerentemente, uma margem de segurança adicional nos cenários de 
exposição, apresentados abaixo, por exemplo, as estimativas de exposição são bastante conservadoras. 

 

A avaliação da exposição profissional e industrial de Ca(OH)2 e uso do consumidor é realizado e organizado com base em 
vários cenários. É apresentada uma descrição geral dos cenários e cobertura do ciclo de vida da substância no Quadro 1. 
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Quadro 1: Descrição geral dos cenários de exposição e cobertura do ciclo de vida da substância 

Número de 
cenário de 
exposição 

(ES) 

Título do cenário 

de exposição F
ab

ri
co

 

Utilizações 
identificadas 

Estádio de 
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resultante 
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Sector de categoria de 
utilização (SU) 

Categoria de Produto 
Químico (PC) 

Categoria de 
processo (PROC) 

Categoria 
de artigo 

(AC) 

Categoria de 
Libertação para o 
Ambiente (ERC) 
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o
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u
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çã
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 f
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9.1 

Fabrico e utilizações 
industriais das 

soluções aquosas de 
substâncias de cal 

X X X  X 1 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 

9.2 

Fabrico e utilizações 
industriais de sólidos 
com baixo nível de 

pulverulência/pós de 
substâncias de cal 

X X X  X 2 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 
10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27a, 27b 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 

9.3 

Fabrico e utilizações 
industriais de sólidos 
com médio nível de 
pulverulência/pós de 
substâncias de cal 

X X X  X 3 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 
10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 
27b 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 

9.4 

Fabrico e utilizações 
industriais de sólidos 
com elevado nível de 
pulverulência/pós de 
substâncias de cal 

X X X  X 4 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 
10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 
27b 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
11a 
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Número de 
cenário de 
exposição 

(ES) 

Título do cenário 

de exposição F
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Sector de categoria de 
utilização (SU) 

Categoria de Produto 
Químico (PC) 

Categoria de 
processo (PROC) 

Categoria 
de artigo 

(AC) 

Categoria de 
Libertação para o 
Ambiente (ERC) 
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u
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9.5 

Fabrico e utilizações 
industriais de 

objectos maciços 
contendo substâncias 

de cal 

X X X  X 5 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 

6, 14, 21, 22, 23, 24, 25 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 

9.6 

Utilizações 
profissionais de 

soluções aquosas de 
substâncias de cal 

 X X  X 6 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.7 

Utilizações 
profissionais de 

sólidos com baixo 
nível de 

pulverulência/pós de 
substâncias de cal 

 X X  X 7 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 
26 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.8 

Utilizações 
profissionais de 

sólidos com poeira 
nível médio de 

pulverulência/pós de 
substâncias de cal 

 X X  X 8 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 
9a, 9b 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  

da CAL HIDRATADA [Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2] 

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2015/830 

Versão: 1.6

Data Revisão: 11/2019

Data Impressão: 11/11/2019

   

 FDS Cal Hidratada(v1.6_2019) Pág.:18 de 101  

 

Número de 
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utilização (SU) 
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Químico (PC) 
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(AC) 
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9.9 

Utilizações 
profissionais de 

sólidos com elevado 
nível de 

pulverulência/substân
cias de pós de cal 

 X X  X 9 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.10 
Utilização profissional 
de substâncias de cal 
no tratamento do solo 

 X X   10 22 9b 5, 8b, 11, 26  2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.11 

Utilizações 
profissionais de 

artigos/contentores 
com substâncias de 

cal 

  X  X 11 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24  0, 21, 24, 25 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 

11, 13 
10a, 11a, 11b, 12a, 12b 

9.12 

Utilização pelo 
consumidor de 

material de 
construção («Faça 

você mesmo») 

   X  12 21 9b, 9a   8 

9.13 

Utilização do 
consumidor de CO2 

absorvente em 
aparelhos 

respiratórios 

   X  13 21 2   8 
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9.14 

Utilização do 
consumidor de 

cal/fertilizante de 
jardim 

   X  14 21 20, 12   8e 

9.15 

Utilização do 
consumidor de 

substâncias de cal 
enquanto químicos 
para tratamento de 
água em aquários 

   X  15 21 20, 37   8 

9.16 

Utilização do 
consumidor de 

cosméticos contendo 
substâncias com cal 

   X  16 21 39   8 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.1: Fabrico e utilizações industriais 
das soluções aquosas de substâncias de cal 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 

Título curto livre Fabrico e utilizações industriais das soluções aquosas de substâncias de cal. 

Título sistemático 
com base no 
descritor de 
utilizações 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, 
SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, 
PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, 

PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) 

Processos, tarefas 
e/ou actividades 
abrangidas 

Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de 
avaliação A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição MEASE. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

PROC/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

PROC 1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 

Será providenciada mais informação no Guia 
de Orientação ECHA sobre os requisitos e 
avaliação de segurança química, Capítulo 

R.12: Sistema descritor de utilização (ECHA-
2010-G-05-EN). 

PROC 2 Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 

PROC 3 Utilização em processo descontínuo fechado  
(síntese ou formulação) 

PROC 4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 

PROC 5 
Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de 

preparações e artigos (em múltiplos estádios e/ou contacto 
significativo) 

PROC 7 Projecção convencional em aplicações industriais 

PROC 8a 
Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) 

de/para recipientes/grandes contentores em instalações não 
destinadas a esse fim 

PROC 8b 
Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) 

de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a 
esse fim 

PROC 9 
Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 

contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo 
pesagem) 

PROC 10 Aplicação ao rolo ou à trincha 

PROC 12 Utilização de agentes de expansão no fabrico de espumas 

PROC 13 Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento 

PROC 14 Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a frio, 
compressão, extrusão, paletização 

PROC 15 Utilização como reagente para uso laboratorial 

PROC 16 Utilização de materiais como fontes de combustível; exposição 
previsível limitada ao produto não queimado 

PROC 17 Lubrificação em condições de elevada energia e em processo 
parcialmente aberto 

PROC 18 Lubrificação em condições de energia elevada 

PROC 19 Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo à 
disposição apenas equipamentos de protecção individual (EPI) 

ERC 1-7, 12 Fabrico, formulação e todos os tipos de utilizações industriais. 

ERC 10, 11 Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores e interiores, de 
artigos e materiais de vida longa.  
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2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade 
depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as 
tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. A pulverização de 
soluções aquosas (PROC7 e 11) assume-se que esteja envolvida numa emissão média. 

PROC Utilização na preparação Material na 
preparação Forma física Potencial da emissão 

PROC 7 não restrito solução aquosa média 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não restrito solução aquosa muito baixa 

Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

PROC Duração da exposição 

PROC 7 ≤ 240 minutos 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis 480 minutos (não restritos) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

Dado que as soluções aquosas não são usadas em processos metalúrgicos quentes, as condições operacionais (por exemplo, temperatura do 
processo e pressão do processo) não são consideradas relevantes para avaliação de exposição profissional nos processos conduzidos. 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

PROC Nível de separação 
Controlos 

localizados 
(LC) 

Eficiência do LC (de 
acordo com a 

MEASE) 
Mais informações 

PROC 7 Qualquer separação, potencialmente, 
necessária de trabalhadores da fonte de 
emissão é indicada acima sob o nome 
«Frequência e duração da exposição». 
Poderá dar-se uma redução da duração 
da exposição, por exemplo, através da 

instalação de divisões de controlo 
ventiladas (pressão positiva) ou através 
da remoção do trabalhador dos locais 
de trabalho implicados com exposição 

relevante. 

ventilação de 
exaustão local 

78 % - 

PROC 19 não aplicável na - 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não requerido na - 

Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 
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Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

PROC Especificação de equipamento de 
protecção respiratório (EPR) 

Eficiência de 
EPR (factor 

de protecção 
atribuído, 

FPA) 

Especificação de 
luvas 

Equipamento de Protecção 
individual (EPI) 

PROC 7 FFP1 máscara FPA=4 Dado que o Ca(OH)2  

está classificado como 
irritante para a pele, é 
obrigatório o uso de 
luvas de protecção 

para todos os passos 
do processo. 

Deverá usar-se equipamento de 
protecção para olhos (por exemplo, 
óculos ou viseiras de protecção), a 
menos que se possa excluir o 
potencial contacto com os olhos, 
devido à natureza e tipo de 
aplicação (por exemplo, processo 
fechado). Deverá usar-se, 
igualmente, vestuário de protecção 
e calçado seguros de forma 
apropriada. 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não requerido na 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os 
dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem 
perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

2.2 Controlo de exposição ambiental 

Quantidades utilizadas 

A quantidade diária e anual por local (por fontes pontuais) não é considerada fulcral para a exposição ambiental. 

Frequência e duração da utilização 

Intermitente (< 12 vezes por ano) ou utilização/libertação contínua 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Taxa de fluxo ao receber águas superficiais: 18000 m³/dia 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Taxa de descarga do efluente: 2.000 m³/dia 

Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as 
emissões para o solo 

As medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar as descargas de soluções de cal em águas residuais 
municipais ou nas águas superficiais, no caso de tais descargas serem passíveis de provocar alterações de pH significativas. É necessário um 
controlo regular do valor do pH durante a introdução em mar aberto. Regra geral, as descargas deverão ser realizadas de modo a que as 
alterações de pH nas águas superficiais receptoras sejam minimizadas (por exemplo, através da neutralização). Regra geral, os organismos 
aquáticos toleram valores de pH entre os 6 e os 9. Isto também se reflecte na descrição de testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
A justificação para esta medida de gestão de riscos pode ser encontrada na introdução. 

Condições e medidas relacionadas com resíduos 

Os resíduos sólidos de cal industriais deverão ser reutilizados ou eliminados em águas residuais industriais e neutralizados, se necessário. 
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3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 

A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos 
(QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo 
de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto poeira 
respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). Assim, o 
QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com a norma 
EN 481. 

PROC Método usado para avaliação de 
exposição por inalação 

Estimativa de 
exposição 

por inalação 
(QCR) 

Método usado para 
avaliação de 

exposição cutânea 

Estimativa de exposição 
cutânea (QCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8a, 8b, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 

MEASE 
< 1 mg/m³ 

(<0,001 - 0,66) 

Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante para a 
pele, a exposição cutânea deverá ser minimizada tanto 
quanto, tecnicamente, possível. Não foram verificados 
quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. Assim, a exposição 
cutânea não será avaliada neste cenário de exposição. 

Exposição ambiental 

A avaliação de exposição ambiental só é relevante para o ambiente aquático, quando aplicável, incluindo ETDs/ETARs, tais como as emissões 
de substâncias de cal em diferentes estádios de ciclo de vida (produção e utilização) e aplica-se, principalmente, a águas (residuais). O efeito 
aquático e avaliação de riscos lidam, unicamente, com o efeito sobre organismos/ecossistemas devido a possíveis alterações do pH relacionadas 
com descargas de OH-, sendo que a toxicidade é do Ca2+ espera-se que seja insignificante quando comparado com o (potencial) efeito do pH. 
Apenas se estão a realizar avaliações à escala local, incluindo estações de tratamento de depuração municipais (ETDs) ou estações de 
tratamento de águas residuais industriais (ETARs), quando aplicável, ambas para usos industriais e de produção, dado que quaisquer efeitos 
hipotéticos ocorrerão a uma escala local. A elevada solubilidade da água e pressão de vapor muito baixa, são indicadores que a substância de 
cal poderá ser encontrada, predominantemente, na água. Não são de esperar emissões significativas ou exposição ao ar devido à baixa pressão 
do vapor da substância de cal. Não são de esperar emissões significativas ou exposição ao ambiente terrestre em nenhum destes cenários de 
exposição. A avaliação de exposição para o ambiente aquático lidará, apenas, com as possíveis alterações de pH no efluente da ETD e nas 
águas superficiais, relacionadas com as descargas de OH- à escala local. A avaliação da exposição será abordada através da avaliação do 
impacto do pH resultante: o pH das águas superficiais não deverá ultrapassar os 9. 

Emissões 
ambientais 

A produção da substância de cal poderá resultar, potencialmente, na emissão aquática e aumento local da concentração 
da substância de cal e afectar o pH no ambiente aquático. Quando o pH não é neutralizado, a descarga do efluente dos 
locais de produção da substância de cal poderá ter impacto no pH nas águas receptoras. O pH dos efluentes é 
normalmente medido com bastante frequência e pode ser neutralizado com facilidade, tal como é, geralmente, exigido 
pelas leis nacionais. 

Concentração de 
exposição na 
estação de 
tratamento de 
águas residuais 
(ETAR) 

As águas residuais resultantes da produção da substância de cal são um curso inorgânico de águas residuais e, como 
tal, não há um tratamento biológico. Assim, os cursos de águas residuais dos locais de produção de substância de cal 
não serão tratados, normalmente, em estações de tratamento de águas residuais (ETARs), mas poderão ser usados 
para controlo de pH dos cursos de águas residuais ácidas, tratados em ETARs biológicas. 

Concentração de 
exposição num 
compartimento 
pelágico aquático 

Quando a substância de cal é vertida nas águas superficiais, a sorção de partículas e sedimentos será insignificante. 
Quando a cal é rejeitada para as águas superficiais, o pH poderá aumentar, dependendo da capacidade de tampão da 
água. Quanto mais elevada a capacidade de tampão da água, mais baixo será o efeito no pH. Regra geral, a capacidade 
de tampão, que evita alterações na acidez ou alcalinidade em águas naturais, é regulada pelo equilíbrio entre o dióxido 
de carbono (CO2), ião bicarbonato (HCO3

-) e o ião carbonato (CO3
2-). 

Exposição de 
concentração em 
sedimentos 

O compartimento de sedimentos não é incluído neste cenário de exposição (ES) porque não é considerado relevante 
para a substância de cal: quando a substância de cal é vertida para o compartimento aquático, a adsorção das partículas 
dos sedimentos são insignificantes. 

Concentrações de 
exposição no solo 
e nas águas 
subterrâneas. 

O compartimento terrestre não é incluído neste cenário de exposição porque não é considerado relevante. 

Concentração de 
exposição em 
compartimento 
atmosférico 

O compartimento de ar não é incluído neste CSA porque não é considerado relevante para a substância de cal: quando 
emitido para o ar como um aerossol, a substância de cal é neutralizada como consequência da sua reacção com o CO2 
(ou outros ácidos), no HCO3

- e no Ca2+. Subsequentemente, os sais [por exemplo, (bi)carbonato de cálcio] são depurados 
do ar e, como tal, as emissões atmosféricas de substância de cal neutralizada acabam, na sua maioria, no solo e na 
água. 

A concentração da 
exposição é 
relevante para a 
cadeia alimentar 
(intoxicação 
secundária) 

A bioacumulação em organismos não é relevante para a substância de cal: assim sendo, não é necessária uma avaliação 
de riscos para intoxicação secundária. 
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4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

Exposição profissional 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 
Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 

Exposição ambiental 

Se um local não cumprir as condições estipuladas na utilização segura de cenário de exposição (ES), será recomendada a aplicação de uma 
abordagem faseada para realizar uma avaliação de local mais específica. Para essa avaliação, é recomendável seguir a seguinte abordagem 
por passos. 

 

Fase 1: recolher informação sobre o pH do efluente e da contribuição da substância de cal no pH resultante. No caso de o pH estar acima dos 
9 e ser, predominantemente, atribuível à cal, então deverão realizar mais acções para demonstrar a sua utilização segura. 

 

Fase 2a: recolher informação através do pH das águas receptoras após o ponto de descarga. O pH das águas receptoras não deverá ultrapassar 
o valor de 9. Se as medidas não estiverem disponíveis, o pH no rio poderá ser calculado da seguinte forma:  

 (Eq 1)
 

Onde: 

Efluente Q refere-se ao fluxo do efluente (em m³/dia) 

Jusante Q refere-se ao fluxo a jusante (em m³/dia) 

efluente pH refere-se ao pH do efluente 

pH jusante refere-se ao pH a jusante do ponto de descarga 

Ter em atenção que, inicialmente, se poderá recorrer a valores preestabelecidos: 

• Fluxos a jusante Q: usar a décima parte da distribuição das medidas existentes ou o valor preestabelecido 18000 m³/dia 

• Efluente Q: usar o valor preestabelecido 2000 m³/dia 

• O pH de jusante é, preferentemente, um valor mensurável. Se não estiver disponível, poder-se-á assumir um pH neutro de 
7, se puder ser justificado. 

 

Tal equação deverá ser encarada como a pior das hipóteses possível, onde as condições das águas são o padrão e não específicas do caso. 

Fase 2b: A equação 1 pode ser usada para identificar qual o pH do efluente que provoca um nível de pH aceitável no corpo receptor. De modo 
a que isso aconteça, o pH do rio deverá ter o valor de 9 e o pH do efluente é calculado de acordo com esse valor (recorrendo a valores 
preestabelecidos, tal como anteriormente referido, se necessário). Uma vez que a temperatura influencia a solubilidade da cal, o pH do efluente 
poderá ter de ser ajustado caso a caso. Uma vez estabelecido o valor máximo admissível de pH do efluente, assume-se que as concentrações 
de OH- estão dependentes da descarga de cal e que não há condições de capacidade de regulação a considerar (esta é uma hipótese pouco 
realista, que poderá ser modificada sempre que houver informação disponível). A carga máxima de cal que pode ser anualmente rejeitada sem 
afectar negativamente o pH das águas receptoras é calculada assumindo o equilíbrio químico. Os OH- expressos como moles/litro são 
multiplicados pelo fluxo médio do efluente e depois divididos pela massa molar da substância de cal. 

Fase 3: medir o pH nas águas receptoras após o ponto de descarga. Se o pH estiver abaixo de 9, a utilização segura é razoavelmente 
demonstrada e o cenário de exposição (ES) termina aqui. Se o pH estiver acima de 9, deverão implementar-se as medidas de gestão de riscos: 
o efluente deverá ser neutralizado, assegurando assim a utilização segura de cal durante a produção ou fase de utilização. 

pHjusante 

Qjusante +  
pHrio = Log

Qefluente * 10 * 10 

Qefluente 

 
 

 
 

pHefluente + Qjusante 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.2: Fabrico e utilizações industriais de 
sólidos com baixo nível de pulverulência/pós de substâncias de cal 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 

Título curto livre Fabrico e utilizações industriais de sólidos com baixo nível de pulverulência/pós de substâncias de cal 

Título sistemático 
com base no 
descritor de 
utilizações 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, 
SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, 
PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, 

PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) 
Processos, tarefas 
e/ou actividades 
abrangidas 

Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de avaliação A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição MEASE. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

PROC/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

PROC 1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de 
exposição 

Será providenciada mais informação no Guia de 
Orientação ECHA sobre os requisitos e avaliação de 

segurança química, Capítulo R.12: Sistema descritor de 
utilização (ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 2 Utilização em processo contínuo e fechado, com 
exposição ocasional controlada 

PROC 3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 
formulação) 

PROC 4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), 
onde há possibilidade de exposição 

PROC 5 
Mistura ou combinação em processos descontínuos de 

formulação de preparações e artigos (em múltiplos 
estádios e/ou contacto significativo) 

PROC 6 Operações de calandragem 

PROC 7 Projecção convencional em aplicações industriais 

PROC 8a 
Transferência de substâncias ou preparações 

(carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores 
em instalações não destinadas a esse fim 

PROC 8b 
Transferência de substâncias ou preparações 

(carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores 
em instalações destinadas a esse fim 

PROC 9 
Transferência de substâncias ou preparações para 

pequenos contentores (linha de enchimento destinada a 
esse fim, incluindo pesagem) 

PROC 10 Aplicação ao rolo ou à trincha 

PROC 13 Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento 

PROC 14 Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a 
frio, compressão, extrusão, paletização 

PROC 15 Utilização como reagente para uso laboratorial 

PROC 16 Utilização de materiais como fontes de combustível; 
exposição previsível limitada ao produto não queimado 

PROC 17 Lubrificação em condições de elevada energia e em 
processo parcialmente aberto 

PROC 18 Lubrificação em condições de energia elevada 

PROC 19 
Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e 
existindo à disposição apenas equipamentos de protecção 

individual (EPI) 

PROC 21 Manipulação a baixa energia de substâncias incorporadas 
em materiais e/ou artigos 
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PROC 22 

Operações de processamento, em ambiente 
potencialmente fechado, com minerais/metais a 

temperaturas elevadas 
Contexto industrial 

PROC 23 
Processamento e operações de transferência em 

ambiente aberto com minerais/metais a temperaturas 
elevadas 

PROC 24 Transformação (mecânica) a elevada energia de 
substâncias incorporadas em materiais e/ou artigos 

PROC 25 Outras operações de trabalho a quente com metais 

PROC 26 Manuseamento de substâncias sólidas inorgânicas à 
temperatura ambiente 

PROC 27a Produção de pós de metal (processos a quente) 

PROC 27b Produção de pós de metal (processos por via húmida) 

ERC 1-7, 12 Fabrico, formulação e todos os tipos de utilizações 
industriais. 

ERC 10, 11 Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores e 
interiores, de artigos e materiais de vida longa.  

2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade 
depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as 
tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. 

PROC Utilização na preparação Material na 
preparação 

Forma física Potencial da emissão 

PROC 22, 23, 25, 27a não restrito sólido/pó, 
fundido 

elevado. 

PROC 24 não restrito sólido/pó elevado. 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não restrito sólido/pó baixo 

Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

PROC Duração da exposição 

PROC 22 ≤ 240 minutos 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis 480 minutos (não restritos) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

As condições operacionais, por exemplo, temperatura do processo e pressão do processo não são consideradas relevantes para avaliação de 
exposição profissional nos processos conduzidos. Nos passos do processo, com temperaturas consideravelmente elevadas (por exemplo, PROC 
22, 23, 25), a avaliação da exposição na MEASE assenta, porém, no rácio da temperatura de processo e no ponto de fusão. Enquanto se espera 
que as temperaturas associadas variem dentro da indústria, o rácio mais elevado é encarado como pior das hipóteses para uma estimativa de 
exposição. Deste modo, todas as temperaturas de processo são automaticamente abrangidas neste cenário de exposição para o PROC 22, 23 
e o PROC 25. 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 
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Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

PROC Nível de separação 
Controlos 

localizados 
(LC) 

Eficiência do LC (de 
acordo com a 

MEASE) 
Mais informações 

PROC 7, 17, 18 Qualquer separação, potencialmente, 
necessária de trabalhadores da fonte de 
emissão é indicada acima sob o nome 
«Frequência e duração da exposição». 
Poderá dar-se uma redução da duração 
da exposição, por exemplo, através da 

instalação de divisões de controlo 
ventiladas (pressão positiva) ou através 
da remoção do trabalhador dos locais 
de trabalho implicados com exposição 

relevante. 

ventilação geral 17 % - 

PROC 19 não aplicável na - 

PROC 22, 23, 24, 25, 
26, 27a 

ventilação de 
exaustão local 

78 % - 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não requerido na - 

Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

PROC Especificação de equipamento de 
protecção respiratório (EPR) 

Eficiência de 
EPR (factor de 

protecção 
atribuído, FPA) 

Especificação de 
luvas 

Equipamento de Protecção 
individual (EPI) 

PROC 22, 24, 27a FFP1 máscara FPA=4 Dado que o Ca(OH)2 

está classificado como 

irritante para a pele, é 

obrigatório o uso de 

luvas de protecção 

para todos os passos 

do processo. 

Deverá usar-se equipamento 
de protecção para olhos (por 
exemplo, óculos ou viseiras de 
protecção), a menos que se 
possa excluir o potencial 
contacto com os olhos, devido 
à natureza e tipo de aplicação 
(por exemplo, processo 
fechado). Deverá usar-se, 
igualmente, vestuário de 
protecção e calçado seguros 
de forma apropriada. 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não requerido na 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os 
dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem 
perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

2.2 Controlo de exposição ambiental 

Quantidades utilizadas 

A quantidade diária e anual por local (por fontes pontuais) não é considerada fulcral para a exposição ambiental. 

Frequência e duração da utilização 

Intermitente (< 12 vezes por ano) ou utilização/libertação contínua 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Taxa de fluxo ao receber águas superficiais: 18000 m³/dia 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Taxa de descarga do efluente: 2.000 m³/dia 
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Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as 
emissões para o solo 

As medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar as descargas de soluções de cal em águas residuais 
municipais ou nas águas superficiais, no caso de tais descargas serem passíveis de provocar alterações de pH significativas. É necessário um 
controlo regular do valor do pH durante a introdução em mar aberto. Regra geral, as descargas deverão ser realizadas de modo a que as 
alterações de pH nas águas superficiais receptoras sejam minimizadas (por exemplo, através da neutralização). Regra geral, os organismos 
aquáticos toleram valores de pH entre os 6 e os 9. Isto também se reflecte na descrição de testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
A justificação para esta medida de gestão de riscos pode ser encontrada na introdução. 

Condições e medidas relacionadas com resíduos 

Os resíduos sólidos de cal industriais deverão ser reutilizados ou eliminados em águas residuais industriais e neutralizados, se necessário. 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 

A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos 
(QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo 
de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto poeira 
respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). Assim, o 
QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com a norma 
EN 481. 

PROC Método usado para avaliação de 
exposição por inalação 

Estimativa de 
exposição por 
inalação (QCR) 

Método usado para 
avaliação de 

exposição cutânea 

Estimativa de exposição 
cutânea (QCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27a, 
27b 

MEASE < 1 mg/m³ 
(<0,01 – 0,83) 

Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante para 
a pele, a exposição cutânea deverá ser minimizada tanto 
quanto, tecnicamente, possível. Não foram verificados 
quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. Assim, a 
exposição cutânea não será avaliada neste cenário de 
exposição. 

Emissões ambientais 

A avaliação de exposição ambiental só é relevante para o ambiente aquático, quando aplicável, incluindo ETDs/ETARs, tais como as emissões 
de Ca(OH)2 em diferentes estádios de ciclo de vida (produção e utilização) e aplica-se, principalmente, a águas (residuais). O efeito aquático e 
avaliação de riscos lidam, unicamente, com o efeito sobre organismos/ecossistemas devido a possíveis alterações do pH relacionadas com 
descargas de OH-, sendo que a toxicidade é do Ca2+ espera-se que seja insignificante quando comparado com o (potencial) efeito do pH. 
Apenas se estão a realizar avaliações à escala local, incluindo estações de tratamento de depuração municipais (ETDs) ou estações de 
tratamento de águas residuais industriais (ETARs), quando aplicável, ambas para usos industriais e de produção, dado que quaisquer efeitos 
hipotéticos ocorrerão a uma escala local. A elevada solubilidade da água e pressão de vapor muito baixa, são indicadores que o Ca(OH)2 poderá 
ser encontrado, predominantemente, na água. Não são de esperar emissões significativas ou exposição ao ar devido à baixa pressão do vapor 
do Ca(OH)2. Não são de esperar emissões significativas ou exposição ao ambiente terrestre em nenhum destes cenários de exposição. A 
avaliação de exposição para o ambiente aquático lidará, apenas, com as possíveis alterações de pH no efluente da ETD e nas águas superficiais, 
relacionadas com as descargas de OH- à escala local. A avaliação da exposição será abordada através da avaliação do impacto do pH resultante: 
o pH das águas superficiais não deverá ultrapassar os 9. 

Emissões ambientais 

A produção do Ca(OH)2 poderá potencialmente resultar na emissão aquática e aumento local da concentração do 
Ca(OH)2 e afectar o pH no ambiente aquático. Quando o pH não é neutralizado, a descarga do efluente dos locais de 
produção do/da Ca(OH)2 poderá ter impacto sobre o pH das águas receptoras. O pH dos efluentes é normalmente 
medido com bastante frequência e pode ser neutralizado com facilidade, tal como é, geralmente, exigido pelas leis 
nacionais. 

Concentração de 
exposição na estação 
de tratamento de 
águas residuais 
(ETAR) 

As águas residuais resultantes da produção do/da Ca(OH)2 são um curso inorgânico de águas residuais e, como tal, 
não há um tratamento biológico. Assim, os cursos de águas residuais dos locais de produção do Ca(OH)2 não serão 
tratados, normalmente, em estações de tratamento de águas residuais (ETARs), mas poderão ser usados para controlo 
de pH dos cursos de águas residuais ácidas, tratados em ETARs biológicas. 

Concentração de 
exposição num 
compartimento 
pelágico aquático 

Se o Ca(OH)2 é vertido nas águas superficiais, a adsorção de partículas e sedimentos será insignificante. Quando a 
cal é rejeitada para as águas superficiais, o pH poderá aumentar, dependendo da capacidade de tampão da água. 
Quanto mais elevada a capacidade de tampão da água, mais baixo será o efeito no pH. Regra geral, a capacidade de 
tampão, que evita alterações na acidez ou alcalinidade em águas naturais, é regulada pelo equilíbrio entre o dióxido 
de carbono (CO2), ião bicarbonato (HCO3-) e o ião carbonato (CO32-). 

Exposição de 
concentração em 
sedimentos 

O compartimento de sedimentos não é incluído neste cenário de exposição (ES) porque não é considerado relevante 
para o Ca(OH)2: quando o Ca(OH)2 é vertido para o compartimento aquático, a adsorção das partículas do sedimento 
é insignificante. 

Concentrações de 
exposição no solo e 
nas águas 
subterrâneas. 

O compartimento terrestre não é incluído neste cenário de exposição porque não é considerado relevante. 

Concentração de 
exposição em 

O compartimento de ar não é incluído neste CSA porque não é considerado relevante para o Ca(OH)2: quando emitido 
para o ar como um aerossol, o Ca(OH)2 é neutralizado como consequência da sua reacção com o CO2 (ou outros 
ácidos), no HCO3- e no Ca2+. Subsequentemente, os sais (por exemplo, (bi)carbonato de cálcio) são depurados do 
ar e, como tal, as emissões atmosféricas do/da Ca(OH)2 neutralizado acabam, na sua maioria, no solo e na água. 
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compartimento 
atmosférico 

A concentração da 
exposição é relevante 
para a cadeia 
alimentar 
(intoxicação 
secundária) 

A bioacumulação em organismos não é relevante para o Ca(OH)2: assim sendo, não é necessária uma avaliação de 
riscos para intoxicação secundária. 

4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

Exposição profissional 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 
Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 

Exposição ambiental 

Se um local não cumprir as condições estipuladas na utilização segura de cenário de exposição (ES), será recomendada a aplicação de uma 
abordagem faseada para realizar uma avaliação de local mais específica. Para essa avaliação, é recomendável seguir a seguinte abordagem 
por passos. 

 

Fase 1: recolher informação sobre o pH do efluente e sobre a contribuição do/da Ca(OH)2 no pH resultante. No caso de o pH estar acima dos 9 
e ser, predominantemente, atribuível à cal, então deverão realizar mais acções para demonstrar a sua utilização segura. 

 

Fase 2a: recolher informação através do pH das águas receptoras após o ponto de descarga. O pH das águas receptoras não deverá ultrapassar 
o valor de 9. Se as medidas não estiverem disponíveis, o pH no rio poderá ser calculado da seguinte forma: 

 

 (Eq 1)
 

Onde: 

Efluente Q refere-se ao fluxo do efluente (em m³/dia) 

Jusante Q refere-se ao fluxo a jusante (em m³/dia) 

efluente pH refere-se ao pH do efluente 

pH jusante refere-se ao pH a jusante do ponto de descarga 

Ter em atenção que, inicialmente, se poderá recorrer a valores preestabelecidos: 

• Fluxos a jusante Q: usar a décima parte da distribuição das medidas existentes ou o valor preestabelecido 18000 m³/dia 

• Efluente Q: usar o valor preestabelecido 2000 m³/dia 

• O pH de jusante é, preferentemente, um valor mensurável. Se não estiver disponível, poder-se-á assumir um pH neutro de 
7, se puder ser justificado. 

Tal equação deverá ser encarada como a pior das hipóteses possível, onde as condições das águas são o padrão e não específicas do caso. 

Fase 2b: A equação 1 pode ser usada para identificar qual o pH do efluente que provoca um nível de pH aceitável no corpo receptor. De modo 
a que isso aconteça, o pH do rio deverá ter o valor de 9 e o pH do efluente é calculado de acordo com esse valor (recorrendo a valores 
preestabelecidos, tal como anteriormente referido, se necessário). Uma vez que a temperatura influencia a solubilidade da cal, o pH do efluente 
poderá ter de ser ajustado caso a caso. Uma vez estabelecido o valor máximo admissível de pH do efluente, assume-se que as concentrações 

pHjusante 

Qjusante +  
pHrio = Log

Qefluente * 10 * 10 

Qefluente 

 
 

 
 

pHefluente + Qjusante 
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de OH- estão dependentes da descarga de cal e que não há condições de capacidade de regulação a considerar (esta é uma hipótese pouco 
realista, que poderá ser modificada sempre que houver informação disponível). A carga máxima de cal que pode ser anualmente rejeitada sem 
afectar negativamente o pH das águas receptoras é calculada assumindo o equilíbrio químico. Os OH- expressos como moles/litro são 
multiplicados pelo fluxo médio do efluente e depois divididos pela massa molar do/da Ca(OH)2. 

Fase 3: medir o pH nas águas receptoras após o ponto de descarga. Se o pH estiver abaixo de 9, a utilização segura é razoavelmente 
demonstrada e o cenário de exposição (ES) termina aqui. Se o pH estiver acima de 9, deverão implementar-se as medidas de gestão de riscos: 
o efluente deverá ser neutralizado, assegurando assim a utilização segura de cal durante a produção ou fase de utilização. 

 

 
 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  

da CAL HIDRATADA [Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2] 

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2015/830 

Versão: 1.6

Data Revisão: 11/2019

Data Impressão: 11/11/2019

   

 FDS Cal Hidratada(v1.6_2019) Pág.:32 de 101  

 

Número de cenário de exposição (ES) 9.3: Fabrico e utilizações industriais de 
sólidos de nível médio de pulverulência/pós de substâncias de cal 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 

Título curto livre Fabrico e utilizações industriais de sólidos com médio nível de pulverulência/pós de substâncias de cal. 

Título sistemático 
com base no 
descritor de 
utilizações 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, 
SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, 
PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, 

PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) 
Processos, tarefas 
e/ou actividades 
abrangidas 

Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de avaliação A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição MEASE. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

PROC/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

PROC 1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 

Será providenciada mais informação no 
Guia de Orientação ECHA sobre os 
requisitos e avaliação de segurança 

química, Capítulo R.12: Sistema descritor 
de utilização (ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 2 Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 

PROC 3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 

PROC 4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 

PROC 5 Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de 
preparações e artigos (em múltiplos estádios e/ou contacto significativo) 

PROC 7 Projecção convencional em aplicações industriais 

PROC 8a 
Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para 
recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse 

fim 

PROC 8b Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para 
recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse fim 

PROC 9 
Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 

contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo 
pesagem) 

PROC 10 Aplicação ao rolo ou à trincha 

PROC 13 Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento 

PROC 14 Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a frio, 
compressão, extrusão, paletização 

PROC 15 Utilização como reagente para uso laboratorial 

PROC 16 Utilização de materiais como fontes de combustível; exposição 
previsível limitada ao produto não queimado 

PROC 17 Lubrificação em condições de elevada energia e em processo 
parcialmente aberto 

PROC 18 Lubrificação em condições de energia elevada 

PROC 19 Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo à 
disposição apenas equipamentos de protecção individual (EPI) 

PROC 22 
Operações de processamento, em ambiente potencialmente fechado, 

com minerais/metais a temperaturas elevadas 
Contexto industrial 

PROC 23 Processamento e operações de transferência em ambiente aberto com 
minerais/metais a temperaturas elevadas 

PROC 24 Transformação (mecânica) a elevada energia de substâncias 
incorporadas em materiais e/ou artigos 

PROC 25 Outras operações de trabalho a quente com metais 
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PROC 26 Manuseamento de substâncias sólidas inorgânicas à temperatura 
ambiente 

PROC 27a Produção de pós de metal (processos a quente) 

PROC 27b Produção de pós de metal (processos por via húmida) 

ERC 1-7, 12 Fabrico, formulação e todos os tipos de utilizações industriais. 

ERC 10, 11  Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores e interiores, de 
artigos e materiais de vida longa.  

2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade 
depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as 
tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. 

PROC Utilização na preparação Material na 
preparação 

Forma física Potencial da emissão 

PROC 22, 23, 25, 27a não restrito sólido/pó, 
fundido 

elevado. 

PROC 24 não restrito sólido/pó elevado. 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis 

não restrito sólido/pó média 

Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

PROC Duração da exposição 

PROC 7, 17, 18, 19, 22 ≤ 240 minutos 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis 480 minutos (não restritos) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

As condições operacionais, por exemplo, temperatura do processo e pressão do processo não são consideradas relevantes para avaliação de 
exposição profissional nos processos conduzidos. Nos passos do processo, com temperaturas consideravelmente elevadas (por exemplo, PROC 
22, 23, 25), a avaliação da exposição na MEASE assenta, porém, no rácio da temperatura de processo e no ponto de fusão. Enquanto se espera 
que as temperaturas associadas variem dentro da indústria, o rácio mais elevado é encarado como pior das hipóteses para uma estimativa de 
exposição. Deste modo, todas as temperaturas de processo são automaticamente abrangidas neste cenário de exposição para o PROC 22, 23 
e o PROC 25. 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

PROC Nível de separação 
Controlos 

localizados 
(LC) 

Eficiência do LC (de 
acordo com a MEASE) 

Mais informações 

PROC 1, 2, 15, 27b Qualquer separação, potencialmente, 
necessária de trabalhadores da fonte 
de emissão é indicada acima sob o 

nome «Frequência e duração da 
exposição». Poderá dar-se uma 

redução da duração da exposição, por 
exemplo, através da instalação de 

divisões de controlo ventiladas (pressão 
positiva) ou através da remoção do 
trabalhador dos locais de trabalho 

implicados com exposição relevante. 

não requerido na - 

PROC 3, 13, 14 ventilação geral 17 % - 

PROC 19 não aplicável na - 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis 

ventilação de 
exaustão local 

78 % - 
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Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

PROC Especificação de equipamento de 
protecção respiratório (EPR) 

Eficiência de 
EPR (factor de 

protecção 
atribuído, FPA) 

Especificação de 
luvas 

Equipamento de Protecção 
individual (EPI) 

PROC 4, 5, 7, 8a, 8b, 
9, 10, 16, 17, 18, 19, 
22, 24, 27a 

FFP1 máscara FPA=4 

Dado que o Ca(OH)2 
está classificado como 
irritante para a pele, é 
obrigatório o uso de 

luvas de protecção para 
todos os passos do 

processo. 

Deverá usar-se equipamento 
de protecção para olhos (por 
exemplo, óculos ou viseiras de 
protecção), a menos que se 
possa excluir o potencial 
contacto com os olhos, devido 
à natureza e tipo de aplicação 
(por exemplo, processo 
fechado). Deverá usar-se, 
igualmente, vestuário de 
protecção e calçado seguros 
de forma apropriada. 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não requerido na 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). 
Os dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que 
encaixem perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

2.2 Controlo de exposição ambiental 

Quantidades utilizadas 

A quantidade diária e anual por local (por fontes pontuais) não é considerada fulcral para a exposição ambiental. 

Frequência e duração da utilização 

Intermitente (< 12 vezes por ano) ou utilização/libertação contínua 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Taxa de fluxo ao receber águas superficiais: 18000 m³/dia 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Taxa de descarga do efluente: 2.000 m³/dia 

Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as 
emissões para o solo 

As medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar as descargas de soluções de cal em águas residuais 
municipais ou nas águas superficiais, no caso de tais descargas serem passíveis de provocar alterações de pH significativas. É necessário um 
controlo regular do valor do pH durante a introdução em mar aberto. Regra geral, as descargas deverão ser realizadas de modo a que as 
alterações de pH nas águas superficiais receptoras sejam minimizadas (por exemplo, através da neutralização). Regra geral, os organismos 
aquáticos toleram valores de pH entre os 6 e os 9. Isto também se reflecte na descrição de testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
A justificação para esta medida de gestão de riscos pode ser encontrada na introdução. 

Condições e medidas relacionadas com resíduos 

Os resíduos sólidos de cal industriais deverão ser reutilizados ou eliminados em águas residuais industriais e neutralizados, se necessário. 
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3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 

A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos 
(QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo 
de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto 
poeira respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). 
Assim, o QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com 
a norma EN 481. 

PROC Método usado para avaliação de 
exposição por inalação 

Estimativa de 
exposição por 
inalação (QCR) 

Método usado para 
avaliação de 

exposição cutânea 

Estimativa de exposição 
cutânea (QCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 27a, 
27b 

MEASE < 1 mg/m³ 
(<0,01 – 0,88) 

Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante para 
a pele, a exposição cutânea deverá ser minimizada tanto 
quanto, tecnicamente, possível. Não foram verificados 
quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. Assim, a exposição 
cutânea não será avaliada neste cenário de exposição. 

Emissões ambientais 

A avaliação de exposição ambiental só é relevante para o ambiente aquático, quando aplicável, incluindo ETDs/ETARs, tais como as emissões 
de Ca(OH)2 em diferentes estádios de ciclo de vida (produção e utilização) e aplica-se, principalmente, a águas (residuais). O efeito aquático e 
avaliação de riscos lidam, unicamente, com o efeito sobre organismos/ecossistemas devido a possíveis alterações do pH relacionadas com 
descargas de OH-, sendo que a toxicidade é do Ca2+ espera-se que seja insignificante quando comparado com o (potencial) efeito do pH. 
Apenas se estão a realizar avaliações à escala local, incluindo estações de tratamento de depuração municipais (ETDs) ou estações de 
tratamento de águas residuais industriais (ETARs), quando aplicável, ambas para usos industriais e de produção, dado que quaisquer efeitos 
hipotéticos ocorrerão a uma escala local. A elevada solubilidade da água e pressão de vapor muito baixa, são indicadores que o Ca(OH)2 poderá 
ser encontrado, predominantemente, na água. Não são de esperar emissões significativas ou exposição ao ar devido à baixa pressão do vapor 
do Ca(OH)2. Não são de esperar emissões significativas ou exposição ao ambiente terrestre em nenhum destes cenários de exposição. A 
avaliação de exposição para o ambiente aquático lidará, apenas, com as possíveis alterações de pH no efluente da ETD e nas águas superficiais, 
relacionadas com as descargas de OH- à escala local. A avaliação da exposição será abordada através da avaliação do impacto do pH resultante: 
o pH das águas superficiais não deverá ultrapassar os 9. 

Emissões ambientais 

A produção do Ca(OH)2 poderá potencialmente resultar na emissão aquática e aumento local da concentração do 
Ca(OH)2 e afectar o pH no ambiente aquático. Quando o pH não é neutralizado, a descarga do efluente dos locais de 
produção do/da Ca(OH)2 poderá ter impacto sobre o pH das águas receptoras. O pH dos efluentes é normalmente 
medido com bastante frequência e pode ser neutralizado com facilidade, tal como é, geralmente, exigido pelas leis 
nacionais. 

Concentração de 
exposição na estação 
de tratamento de 
águas residuais 
(ETAR) 

As águas residuais resultantes da produção do/da Ca(OH)2 são um curso inorgânico de águas residuais e, como tal, 
não há um tratamento biológico. Assim, os cursos de águas residuais dos locais de produção do/da Ca(OH)2 não serão 
tratados, normalmente, em estações de tratamento de águas residuais (ETARs), mas poderão ser usados para controlo 
de pH dos cursos de águas residuais ácidas, tratados em ETARs biológicas. 

Concentração de 
exposição num 
compartimento 
pelágico aquático 

Se o Ca(OH)2 é vertido nas águas superficiais, a adsorção de partículas e sedimentos será insignificante. Quando a 
cal é rejeitada para as águas superficiais, o pH poderá aumentar, dependendo da capacidade de tampão da água. 
Quanto mais elevada a capacidade de tampão da água, mais baixo será o efeito no pH. Regra geral, a capacidade de 
tampão, que evita as alterações na acidez ou alcalinidade nas águas naturais, é regulada pelo equilíbrio entre o dióxido 
de carbono (CO2), o ião bicarbonato (HCO3

-) e o ião carbonato (CO3
2–). 

Exposição de 
concentração em 
sedimentos 

O compartimento de sedimentos não é incluído neste cenário de exposição (ES) porque não é considerado relevante 
para o Ca(OH)2: quando o Ca(OH)2 é vertido para o compartimento aquático, a adsorção das partículas do sedimento 
é insignificante. 

Concentrações de 
exposição no solo e 
nas águas 
subterrâneas. 

O compartimento terrestre não é incluído neste cenário de exposição porque não é considerado relevante. 

Concentração de 
exposição em 
compartimento 
atmosférico 

O compartimento de ar não é incluído neste CSA porque não é considerado relevante para o Ca(OH)2: quando emitido 
para o ar como um aerossol, o Ca(OH)2 é neutralizado como consequência da sua reacção com o CO2 (ou outros 
ácidos), no HCO3

- e no Ca2+. Subsequentemente, os sais (por exemplo, (bi)carbonato de cálcio) são depurados do ar 
e, como tal, as emissões atmosféricas do/da Ca(OH)2 neutralizado acabam, na sua maioria, no solo e na água. 

A concentração da 
exposição é relevante 
para a cadeia 
alimentar 
(intoxicação 
secundária) 

A bioacumulação em organismos não é relevante para o Ca(OH)2: assim sendo, não é necessária uma avaliação de 
riscos para intoxicação secundária. 
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4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

Exposição profissional 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 
Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 

Exposição ambiental 

Se um local não cumprir as condições estipuladas na utilização segura de cenário de exposição (ES), será recomendada a aplicação de uma 
abordagem faseada para realizar uma avaliação de local mais específica. Para essa avaliação, é recomendável seguir a seguinte abordagem 
por passos. 

 

Fase 1: recolher informação sobre o pH do efluente e sobre a contribuição do/da Ca(OH)2 no pH resultante. No caso de o pH estar acima dos 9 
e ser, predominantemente, atribuível à cal, então deverão realizar mais acções para demonstrar a sua utilização segura. 

 

Fase 2a: recolher informação através do pH das águas receptoras após o ponto de descarga. O pH das águas receptoras não deverá ultrapassar 
o valor de 9. Se as medidas não estiverem disponíveis, o pH no rio poderá ser calculado da seguinte forma: 

 (Eq 1)
 

Onde: 

Efluente Q refere-se ao fluxo do efluente (em m³/dia) 

Jusante Q refere-se ao fluxo a jusante (em m³/dia) 

efluente pH refere-se ao pH do efluente 

pH jusante refere-se ao pH a jusante do ponto de descarga 

Ter em atenção que, inicialmente, se poderá recorrer a valores preestabelecidos: 

• Fluxos a jusante Q: usar a décima parte da distribuição das medidas existentes ou o valor preestabelecido 18000 m³/dia 

• Efluente Q: usar o valor preestabelecido 2000 m³/dia 

• O pH de jusante é, preferentemente, um valor mensurável. Se não estiver disponível, poder-se-á assumir um pH neutro de 
7, se puder ser justificado. 

Tal equação deverá ser encarada como a pior das hipóteses possível, onde as condições das águas são o padrão e não específicas do caso. 

 

Fase 2b: A equação 1 pode ser usada para identificar qual o pH do efluente que provoca um nível de pH aceitável no corpo receptor. De modo 
a que isso aconteça, o pH do rio deverá ter o valor de 9 e o pH do efluente é calculado de acordo com esse valor (recorrendo a valores 
preestabelecidos, tal como anteriormente referido, se necessário). Uma vez que a temperatura influencia a solubilidade da cal, o pH do efluente 
poderá ter de ser ajustado caso a caso. Uma vez estabelecido o valor máximo admissível de pH do efluente, assume-se que as concentrações 
de OH- estão dependentes da descarga de cal e que não há condições de capacidade de regulação a considerar (esta é uma hipótese pouco 
realista, que poderá ser modificada sempre que houver informação disponível). A carga máxima de cal que pode ser anualmente rejeitada sem 
afectar negativamente o pH das águas receptoras é calculada assumindo o equilíbrio químico. Os OH- expressos como moles/litro são 
multiplicados pelo fluxo médio do efluente e depois divididos pela massa molar do/da Ca(OH)2. 

pHjusante 

Qjusante +  
pHrio = Log

Qefluente * 10 * 10 

Qefluente 

 
 

 
 

pHefluente + Qjusante 
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Fase 3: medir o pH nas águas receptoras após o ponto de descarga. Se o pH estiver abaixo de 9, a utilização segura é razoavelmente 
demonstrada e o cenário de exposição (ES) termina aqui. Se o pH estiver acima de 9, deverão implementar-se as medidas de gestão de riscos: 
o efluente deverá ser neutralizado, assegurando assim a utilização segura de cal durante a produção ou fase de utilização. 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.4: Fabrico e utilizações industriais de 
sólidos nível elevado de pulverulência/pós de substâncias de cal 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 

Título curto livre Fabrico e utilizações industriais de sólidos com elevado nível de pulverulência/pós de substâncias de cal. 

Título sistemático 
com base no 
descritor de 
utilizações 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, 
SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, 
PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, 

PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) 

Processos, tarefas 
e/ou actividades 
abrangidas 

Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de avaliação A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição MEASE. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

PROC/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

PROC 1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 

Será providenciada mais informação no 
Guia de Orientação ECHA sobre os 
requisitos e avaliação de segurança 

química, Capítulo R.12: Sistema descritor 
de utilização (ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 2 Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 

PROC 3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 

PROC 4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 

PROC 5 Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de 
preparações e artigos (em múltiplos estádios e/ou contacto significativo) 

PROC 7 Projecção convencional em aplicações industriais 

PROC 8a 
Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para 
recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse 

fim 

PROC 8b Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para 
recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse fim 

PROC 9 
Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 

contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo 
pesagem) 

PROC 10 Aplicação ao rolo ou à trincha 

PROC 13 Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento 

PROC 14 Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a frio, 
compressão, extrusão, paletização 

PROC 15 Utilização como reagente para uso laboratorial 

PROC 16 Utilização de materiais como fontes de combustível; exposição 
previsível limitada ao produto não queimado 

PROC 17 Lubrificação em condições de elevada energia e em processo 
parcialmente aberto 

PROC 18 Lubrificação em condições de energia elevada 

PROC 19 Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo à 
disposição apenas equipamentos de protecção individual (EPI) 

PROC 22 
Operações de processamento, em ambiente potencialmente fechado, 

com minerais/metais a temperaturas elevadas 
Contexto industrial 

PROC 23 Processamento e operações de transferência em ambiente aberto com 
minerais/metais a temperaturas elevadas 

PROC 24 Transformação (mecânica) a elevada energia de substâncias 
incorporadas em materiais e/ou artigos 

PROC 25 Outras operações de trabalho a quente com metais 
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PROC 26 Manuseamento de substâncias sólidas inorgânicas à temperatura 
ambiente 

PROC 27a Produção de pós de metal (processos a quente) 

PROC 27b Produção de pós de metal (processos por via húmida) 

ERC 1-7, 12 Fabrico, formulação e todos os tipos de utilizações industriais. 

ERC 10, 11  Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores e interiores, de 
artigos e materiais de vida longa.  

2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade 
depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as 
tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. 

PROC Utilização na preparação Material na 
preparação 

Forma física Potencial da emissão 

PROC 22, 23, 25, 27a não restrito sólido/pó, 
fundido 

elevado. 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não restrito sólido/pó elevado. 

Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

PROC Duração da exposição 

PROC 7, 8a, 17, 18, 
19, 22 ≤ 240 minutos 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis 480 minutos (não restritos) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

As condições operacionais, por exemplo, temperatura do processo e pressão do processo não são consideradas relevantes para avaliação de 
exposição profissional nos processos conduzidos. Nos passos do processo, com temperaturas consideravelmente elevadas (por exemplo, PROC 
22, 23, 25), a avaliação da exposição na MEASE assenta, porém, no rácio da temperatura de processo e no ponto de fusão. Enquanto se espera 
que as temperaturas associadas variem dentro da indústria, o rácio mais elevado é encarado como pior das hipóteses para uma estimativa de 
exposição. Deste modo, todas as temperaturas de processo são automaticamente abrangidas neste cenário de exposição para o PROC 22, 23 
e o PROC 25. 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

PROC Nível de separação 
Controlos 

localizados 
(LC) 

Eficiência do LC (de 
acordo com a MEASE) 

Mais informações 

PROC 1 Qualquer separação, potencialmente, 
necessária de trabalhadores da fonte 
de emissão é indicada acima sob o 

nome «Frequência e duração da 
exposição». Poderá dar-se uma 

redução da duração da exposição, por 
exemplo, através da instalação de 

divisões de controlo ventiladas (pressão 
positiva) ou através da remoção do 
trabalhador dos locais de trabalho 

implicados com exposição relevante. 

não requerido na - 

PROC 2, 3 ventilação geral 17 % - 

PROC 7 
ventilação de 
exaustão local 

integrada 
84 % - 

PROC 19 não aplicável na - 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis 

ventilação de 
exaustão local 

78 % - 
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Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

PROC Especificação de equipamento de 
protecção respiratório (EPR) 

Eficiência de 
EPR (factor de 

protecção 
atribuído, FPA) 

Especificação de 
luvas 

Equipamento de Protecção 
individual (EPI) 

PROC 1, 2, 3, 23, 25, 
27b não requerido na 

Dado que o Ca(OH)2 
está classificado como 
irritante para a pele, é 
obrigatório o uso de 

luvas de protecção para 
todos os passos do 

processo. 

Deverá usar-se equipamento 
de protecção para olhos (por 
exemplo, óculos ou viseiras de 
protecção), a menos que se 
possa excluir o potencial 
contacto com os olhos, devido 
à natureza e tipo de aplicação 
(por exemplo, processo 
fechado). Deverá usar-se, 
igualmente, vestuário de 
protecção e calçado seguros 
de forma apropriada. 

PROC 4, 5, 7, 8a, 8b, 
9, 17, 18,  FFP2 máscara FPA=10 

PROC 10, 13, 14, 15, 
16, 22, 24, 26, 27a FFP1 máscara FPA=4 

PROC 19 FFP3 máscara FPA=20 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os 
dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem 
perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

2.2 Controlo de exposição ambiental 

Quantidades utilizadas 

A quantidade diária e anual por local (por fontes pontuais) não é considerada fulcral para a exposição ambiental. 

Frequência e duração da utilização 

Intermitente (< 12 vezes por ano) ou utilização/libertação contínua 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Taxa de fluxo ao receber águas superficiais: 18000 m³/dia 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Taxa de descarga do efluente: 2.000 m³/dia 

Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as 
emissões para o solo 

As medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar as descargas de soluções de cal em águas residuais 
municipais ou nas águas superficiais, no caso de tais descargas serem passíveis de provocar alterações de pH significativas. É necessário um 
controlo regular do valor do pH durante a introdução em mar aberto. Regra geral, as descargas deverão ser realizadas de modo a que as 
alterações de pH nas águas superficiais receptoras sejam minimizadas (por exemplo, através da neutralização). Regra geral, os organismos 
aquáticos toleram valores de pH entre os 6 e os 9. Isto também se reflecte na descrição de testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
A justificação para esta medida de gestão de riscos pode ser encontrada na introdução. 

Condições e medidas relacionadas com resíduos 

Os resíduos sólidos de cal industriais deverão ser reutilizados ou eliminados em águas residuais industriais e neutralizados, se necessário. 
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3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 

A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos 
(QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo 
de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto poeira 
respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). Assim, o 
QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com a norma 
EN 481. 

PROC Método usado para avaliação de 
exposição por inalação 

Estimativa de 
exposição por 
inalação (QCR) 

Método usado para 
avaliação de 

exposição cutânea 

Estimativa de exposição 
cutânea (QCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 27a, 
27b 

MEASE < 1 mg/m³ 
(<0,01 – 0,96) 

Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante para 
a pele, a exposição cutânea deverá ser minimizada tanto 
quanto, tecnicamente, possível. Não foram verificados 
quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. Assim, a 
exposição cutânea não será avaliada neste cenário de 
exposição. 

Emissões ambientais 

A avaliação de exposição ambiental só é relevante para o ambiente aquático, quando aplicável, incluindo ETDs/ETARs, tais como as emissões 
de Ca(OH)2 em diferentes estádios de ciclo de vida (produção e utilização) e aplica-se, principalmente, a águas (residuais). O efeito aquático e 
avaliação de riscos lidam, unicamente, com o efeito sobre organismos/ecossistemas devido a possíveis alterações do pH relacionadas com 
descargas de OH-, sendo que a toxicidade é do Ca2+ espera-se que seja insignificante quando comparado com o (potencial) efeito do pH. 
Apenas se estão a realizar avaliações à escala local, incluindo estações de tratamento de depuração municipais (ETDs) ou estações de 
tratamento de águas residuais industriais (ETARs), quando aplicável, ambas para usos industriais e de produção, dado que quaisquer efeitos 
hipotéticos ocorrerão a uma escala local. A elevada solubilidade da água e pressão de vapor muito baixa, são indicadores que o Ca(OH)2 poderá 
ser encontrado, predominantemente, na água. Não são de esperar emissões significativas ou exposição ao ar devido à baixa pressão do vapor 
do Ca(OH)2. Não são de esperar emissões significativas ou exposição ao ambiente terrestre em nenhum destes cenários de exposição. A 
avaliação de exposição para o ambiente aquático lidará, apenas, com as possíveis alterações de pH no efluente da ETD e nas águas superficiais, 
relacionadas com as descargas de OH- à escala local. A avaliação da exposição será abordada através da avaliação do impacto do pH resultante: 
o pH das águas superficiais não deverá ultrapassar os 9. 

Emissões ambientais 

A produção do Ca(OH)2 poderá potencialmente resultar na emissão aquática e aumento local da concentração do 
Ca(OH)2 e afectar o pH no ambiente aquático. Quando o pH não é neutralizado, a descarga do efluente dos locais de 
produção do/da Ca(OH)2 poderá ter impacto sobre o pH das águas receptoras. O pH dos efluentes é normalmente 
medido com bastante frequência e pode ser neutralizado com facilidade, tal como é, geralmente, exigido pelas leis 
nacionais. 

Concentração de 
exposição na estação 
de tratamento de 
águas residuais 
(ETAR) 

As águas residuais resultantes da produção do/da Ca(OH)2 são um curso inorgânico de águas residuais e, como tal, 
não há um tratamento biológico. Assim, os cursos de águas residuais dos locais de produção do/da Ca(OH)2 não serão 
tratados, normalmente, em estações de tratamento de águas residuais (ETARs), mas poderão ser usados para controlo 
de pH dos cursos de águas residuais ácidas, tratados em ETARs biológicas. 

Concentração de 
exposição num 
compartimento 
pelágico aquático 

Se o Ca(OH)2 é vertido nas águas superficiais, a adsorção de partículas e sedimentos será insignificante. Quando a 
cal é rejeitada para as águas superficiais, o pH poderá aumentar, dependendo da capacidade de tampão da água. 
Quanto mais elevada a capacidade de tampão da água, mais baixo será o efeito no pH. Regra geral, a capacidade de 
tampão, que evita alterações na acidez ou alcalinidade em águas naturais, é regulada pelo equilíbrio entre o dióxido 
de carbono (CO2), ião bicarbonato (HCO3

-) e o ião carbonato (CO3
2-). 

Exposição de 
concentração em 
sedimentos 

O compartimento de sedimentos não é incluído neste cenário de exposição (ES) porque não é considerado relevante 
para o Ca(OH)2: quando o Ca(OH)2 é vertido para o compartimento aquático, a adsorção das partículas do sedimento 
é insignificante. 

Concentrações de 
exposição no solo e 
nas águas 
subterrâneas. 

O compartimento terrestre não é incluído neste cenário de exposição porque não é considerado relevante. 

Concentração de 
exposição em 
compartimento 
atmosférico 

O compartimento de ar não é incluído neste CSA porque não é considerado relevante para o Ca(OH)2: quando emitido 
para o ar como um aerossol, o Ca(OH)2 é neutralizado como consequência da sua reacção com o CO2 (ou outros 
ácidos), no HCO3

- e no Ca2+. Subsequentemente, os sais (por exemplo, (bi)carbonato de cálcio) são depurados do ar 
e, como tal, as emissões atmosféricas do/da Ca(OH)2 neutralizado acabam, na sua maioria, no solo e na água. 

A concentração da 
exposição é relevante 
para a cadeia 
alimentar 
(intoxicação 
secundária) 

A bioacumulação em organismos não é relevante para o Ca(OH)2: assim sendo, não é necessária uma avaliação de 
riscos para intoxicação secundária. 
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4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

Exposição profissional 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 
Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 

Exposição ambiental 

Se um local não cumprir as condições estipuladas na utilização segura de cenário de exposição (ES), será recomendada a aplicação de uma 
abordagem faseada para realizar uma avaliação de local mais específica. Para essa avaliação, é recomendável seguir a seguinte abordagem 
por passos. 

Fase 1: recolher informação sobre o pH do efluente e sobre a contribuição do/da Ca(OH)2 no pH resultante. No caso de o pH estar acima dos 9 
e ser, predominantemente, atribuível à cal, então deverão realizar mais acções para demonstrar a sua utilização segura. 

Fase 2a: recolher informação através do pH das águas receptoras após o ponto de descarga. O pH das águas receptoras não deverá ultrapassar 
o valor de 9. Se as medidas não estiverem disponíveis, o pH no rio poderá ser calculado da seguinte forma: 

 (Eq 1)
 

 

Onde: 

Efluente Q refere-se ao fluxo do efluente (em m³/dia) 

Jusante Q refere-se ao fluxo a jusante (em m³/dia) 

efluente pH refere-se ao pH do efluente 

pH jusante refere-se ao pH a jusante do ponto de descarga 

Ter em atenção que, inicialmente, se poderá recorrer a valores preestabelecidos: 

• Fluxos a jusante Q: usar a décima parte da distribuição das medidas existentes ou o valor preestabelecido 18000 m³/dia 

• Efluente Q: usar o valor preestabelecido 2000 m³/dia 

• O pH de jusante é, preferentemente, um valor mensurável. Se não estiver disponível, poder-se-á assumir um pH neutro de 
7, se puder ser justificado. 

Tal equação deverá ser encarada como a pior das hipóteses possível, onde as condições das águas são o padrão e não específicas do caso. 

Fase 2b: A equação 1 pode ser usada para identificar qual o pH do efluente que provoca um nível de pH aceitável no corpo receptor. De modo 
a que isso aconteça, o pH do rio deverá ter o valor de 9 e o pH do efluente é calculado de acordo com esse valor (recorrendo a valores 
preestabelecidos, tal como anteriormente referido, se necessário). Uma vez que a temperatura influencia a solubilidade da cal, o pH do efluente 
poderá ter de ser ajustado caso a caso. Uma vez estabelecido o valor máximo admissível de pH do efluente, assume-se que as concentrações 
de OH- estão dependentes da descarga de cal e que não há condições de capacidade de regulação a considerar (esta é uma hipótese pouco 
realista, que poderá ser modificada sempre que houver informação disponível). A carga máxima de cal que pode ser anualmente rejeitada sem 
afectar negativamente o pH das águas receptoras é calculada assumindo o equilíbrio químico. Os OH- expressos como moles/litro são 
multiplicados pelo fluxo médio do efluente e depois divididos pela massa molar do/da Ca(OH)2. 

Fase 3: medir o pH nas águas receptoras após o ponto de descarga. Se o pH estiver abaixo de 9, a utilização segura é razoavelmente 
demonstrada e o cenário de exposição (ES) termina aqui. Se o pH estiver acima de 9, deverão implementar-se as medidas de gestão de riscos: 
o efluente deverá ser neutralizado, assegurando assim a utilização segura de cal durante a produção ou fase de utilização. 

 

 

pHjusante 

Qjusante +  
pHrio = Log

Qefluente * 10 * 10 

Qefluente 

 
 

 
 

pHefluente + Qjusante 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  

da CAL HIDRATADA [Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2] 

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2015/830 

Versão: 1.6

Data Revisão: 11/2019

Data Impressão: 11/11/2019

   

 FDS Cal Hidratada(v1.6_2019) Pág.:43 de 101  

 

 

 

 

 
 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  

da CAL HIDRATADA [Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2] 

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2015/830 

Versão: 1.6

Data Revisão: 11/2019

Data Impressão: 11/11/2019

   

 FDS Cal Hidratada(v1.6_2019) Pág.:44 de 101  

 

Número de cenário de exposição (ES) 9.5: Fabrico e utilizações industriais de 
objectos maciços contendo substâncias de cal 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 

Título curto livre Fabrico e utilizações industriais de objectos maciços contendo substâncias de cal 

Título sistemático 
com base no 
descritor de 
utilizações 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, 
SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, 
PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, 

PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) 

Processos, tarefas 
e/ou actividades 
abrangidas 

Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de avaliação A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição MEASE. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

PROC/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

PROC 6 Operações de calandragem 

Será providenciada mais informação no Guia de 
Orientação ECHA sobre os requisitos e avaliação de 

segurança química, Capítulo R.12: Sistema descritor de 
utilização (ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 14 Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a 
frio, compressão, extrusão, paletização 

PROC 21 Manipulação a baixa energia de substâncias incorporadas 
em materiais e/ou artigos 

PROC 22 

Operações de processamento, em ambiente 
potencialmente fechado, com minerais/metais a 

temperaturas elevadas 
Contexto industrial 

PROC 23 
Processamento e operações de transferência em 

ambiente aberto com minerais/metais a temperaturas 
elevadas 

PROC 24 Transformação (mecânica) a elevada energia de 
substâncias incorporadas em materiais e/ou artigos 

PROC 25 Outras operações de trabalho a quente com metais 

ERC 1-7, 12 Fabrico, formulação e todos os tipos de utilizações 
industriais. 

ERC 10, 11  Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores e 
interiores, de artigos e materiais de vida longa.  

2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a 
fugacidade depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro 
grupo, as tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. 

PROC Utilização na preparação Material na 
preparação 

Forma física Potencial da emissão 

PROC 22, 23,25 não restrito objectos maciços, 
fundidos 

elevado. 

PROC 24 não restrito objectos maciços elevado. 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não restrito objectos maciços muito baixa 

Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 
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Frequência e duração da utilização/exposição 

PROC Duração da exposição 

PROC 22 ≤ 240 minutos 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis 480 minutos (não restritos) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

As condições operacionais, por exemplo, temperatura do processo e pressão do processo não são consideradas relevantes para avaliação de 
exposição profissional nos processos conduzidos. Nos passos do processo, com temperaturas consideravelmente elevadas (por exemplo, PROC 
22, 23, 25), a avaliação da exposição na MEASE assenta, porém, no rácio da temperatura de processo e no ponto de fusão. Enquanto se espera 
que as temperaturas associadas variem dentro da indústria, o rácio mais elevado é encarado como pior das hipóteses para uma estimativa de 
exposição. Deste modo, todas as temperaturas de processo são automaticamente abrangidas neste cenário de exposição para o PROC 22, 23 
e o PROC 25. 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

PROC Nível de separação 
Controlos 

localizados 
(LC) 

Eficiência do LC (de 
acordo com a 

MEASE) 
Mais informações 

PROC 6, 14, 21 Qualquer separação, potencialmente, 
necessária de trabalhadores da fonte de 
emissão é indicada acima sob o nome 
«Frequência e duração da exposição». 
Poderá dar-se uma redução da duração 
da exposição, por exemplo, através da 

instalação de divisões de controlo 
ventiladas (pressão positiva) ou através 
da remoção do trabalhador dos locais 
de trabalho implicados com exposição 

relevante. 

não requerido na - 

PROC 22, 23, 24, 25 ventilação de 
exaustão local 78 % - 

Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

PROC Especificação de equipamento de 
protecção respiratório (EPR) 

Eficiência de 
EPR (factor de 

protecção 
atribuído, FPA) 

Especificação de 
luvas 

Equipamento de Protecção 
individual (EPI) 

PROC 22 FFP1 máscara FPA=4 Dado que o Ca(OH)2 
está classificado como 
irritante para a pele, é 
obrigatório o uso de 
luvas de protecção 

para todos os passos 
do processo. 

Deverá usar-se equipamento 
de protecção para olhos (por 
exemplo, óculos ou viseiras de 
protecção), a menos que se 
possa excluir o potencial 
contacto com os olhos, devido 
à natureza e tipo de aplicação 
(por exemplo, processo 
fechado). Deverá usar-se, 
igualmente, vestuário de 
protecção e calçado seguros 
de forma apropriada. 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não requerido na 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os 
dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem 
perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
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O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

2.2 Controlo de exposição ambiental 

Quantidades utilizadas 

A quantidade diária e anual por local (por fontes pontuais) não é considerada fulcral para a exposição ambiental. 

Frequência e duração da utilização 

Intermitente (< 12 vezes por ano) ou utilização/libertação contínua 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Taxa de fluxo ao receber águas superficiais: 18000 m³/dia 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Taxa de descarga do efluente: 2.000 m³/dia 

Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as 
emissões para o solo 

As medidas de gestão de riscos relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar as descargas de soluções de cal em águas residuais 
municipais ou nas águas superficiais, no caso de tais descargas serem passíveis de provocar alterações de pH significativas. É necessário um 
controlo regular do valor do pH durante a introdução em mar aberto. Regra geral, as descargas deverão ser realizadas de modo a que as 
alterações de pH nas águas superficiais receptoras sejam minimizadas (por exemplo, através da neutralização). Regra geral, os organismos 
aquáticos toleram valores de pH entre os 6 e os 9. Isto também se reflecte na descrição de testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
A justificação para esta medida de gestão de riscos pode ser encontrada na introdução. 

Condições e medidas relacionadas com resíduos 

Os resíduos sólidos de cal industrial deverão ser reutilizados ou eliminados em águas residuais industriais e neutralizados, se necessário. 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 

A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos 
(QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo 
de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto poeira 
respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). Assim, o 
QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com a norma 
EN 481. 

PROC 
Método usado para avaliação de 

exposição por inalação 

Estimativa de 
exposição por 
inalação (QCR) 

Método usado para 
avaliação de 

exposição cutânea 

Estimativa de exposição 
cutânea (QCR) 

PROC 6, 14, 21, 22, 
23, 24, 25 MEASE < 1 mg/m³ <0,01 

–  0,44 

Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante para 
a pele, a exposição cutânea deverá ser minimizada tanto 
quanto, tecnicamente, possível. Não foram verificados 
quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. Assim, a 
exposição cutânea não será avaliada neste cenário de 
exposição. 

Emissões ambientais 

A avaliação de exposição ambiental só é relevante para o ambiente aquático, quando aplicável, incluindo ETDs/ETARs, tais como as emissões 
de Ca(OH)2 em diferentes estádios de ciclo de vida (produção e utilização) e aplica-se, principalmente, a águas (residuais). O efeito aquático e 
avaliação de riscos lidam, unicamente, com o efeito sobre organismos/ecossistemas devido a possíveis alterações do pH relacionadas com 
descargas de OH-, sendo que a toxicidade é do Ca2+ espera-se que seja insignificante quando comparado com o (potencial) efeito do pH. 
Apenas se estão a realizar avaliações à escala local, incluindo estações de tratamento de depuração municipais (ETDs) ou estações de 
tratamento de águas residuais industriais (ETARs), quando aplicável, ambas para usos industriais e de produção, dado que quaisquer efeitos 
hipotéticos ocorrerão a uma escala local. A elevada solubilidade da água e pressão de vapor muito baixa, são indicadores que o Ca(OH)2 poderá 
ser encontrado, predominantemente, na água. Não são de esperar emissões significativas ou exposição ao ar devido à baixa pressão do vapor 
do Ca(OH)2. Não são de esperar emissões significativas ou exposição ao ambiente terrestre em nenhum destes cenários de exposição. A 
avaliação de exposição para o ambiente aquático lidará, apenas, com as possíveis alterações de pH no efluente da ETD e nas águas superficiais, 
relacionadas com as descargas de OH- à escala local. A avaliação da exposição será abordada através da avaliação do impacto do pH resultante: 
o pH das águas superficiais não deverá ultrapassar os 9. 

Emissões ambientais 

A produção do Ca(OH)2 poderá potencialmente resultar na emissão aquática e aumento local da concentração do 
Ca(OH)2 e afectar o pH no ambiente aquático. Quando o pH não é neutralizado, a descarga do efluente dos locais de 
produção do/da Ca(OH)2 poderá ter impacto sobre o pH das águas receptoras. O pH dos efluentes é normalmente 
medido com bastante frequência e pode ser neutralizado com facilidade, tal como é, geralmente, exigido pelas leis 
nacionais. 
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Concentração de 
exposição na estação 
de tratamento de 
águas residuais 
(ETAR) 

As águas residuais resultantes da produção do/da Ca(OH)2 são um curso inorgânico de águas residuais e, como tal, 
não há um tratamento biológico. Assim, os cursos de águas residuais dos locais de produção do/da Ca(OH)2 não serão 
tratados, normalmente, em estações de tratamento de águas residuais (ETARs), mas poderão ser usados para controlo 
de pH dos cursos de águas residuais ácidas, tratados em ETARs biológicas. 

Concentração de 
exposição num 
compartimento 
pelágico aquático 

Se o Ca(OH)2 é vertido nas águas superficiais, a adsorção de partículas e sedimentos será insignificante. Quando a 
cal é rejeitada para as águas superficiais, o pH poderá aumentar, dependendo da capacidade de tampão da água. 
Quanto mais elevada a capacidade de tampão da água, mais baixo será o efeito no pH. Regra geral, a capacidade de 
tampão, que evita alterações na acidez ou alcalinidade em águas naturais, é regulada pelo equilíbrio entre o dióxido 
de carbono (CO2), ião bicarbonato (HCO3

-) e o ião carbonato (CO3
2-). 

Exposição de 
concentração em 
sedimentos 

O compartimento de sedimentos não é incluído neste cenário de exposição (ES) porque não é considerado relevante 
para o Ca(OH)2: quando o Ca(OH)2 é vertido para o compartimento aquático, a adsorção das partículas do sedimento 
é insignificante. 

Concentrações de 
exposição no solo e 
nas águas 
subterrâneas. 

O compartimento terrestre não é incluído neste cenário de exposição porque não é considerado relevante. 

Concentração de 
exposição em 
compartimento 
atmosférico 

O compartimento de ar não é incluído neste CSA porque não é considerado relevante para o Ca(OH)2: quando emitido 
para o ar como um aerossol, o Ca(OH)2 é neutralizado como consequência da sua reacção com o CO2 (ou outros 
ácidos), no HCO3- e no Ca2+. Subsequentemente, os sais (por exemplo, (bi)carbonato de cálcio) são depurados do ar 
e, como tal, as emissões atmosféricas do/da Ca(OH)2 neutralizado acabam, na sua maioria, no solo e na água. 

A concentração da 
exposição é relevante 
para a cadeia 
alimentar 
(intoxicação 
secundária) 

A bioacumulação em organismos não é relevante para o Ca(OH)2: assim sendo, não é necessária uma avaliação de 
riscos para intoxicação secundária. 

4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

Exposição profissional 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 
Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 

Exposição ambiental 

Se um local não cumprir as condições estipuladas na utilização segura de cenário de exposição (ES), será recomendada a aplicação de uma 
abordagem faseada para realizar uma avaliação de local mais específica. Para essa avaliação, é recomendável seguir a seguinte abordagem 
por passos. 

Fase 1: recolher informação sobre o pH do efluente e sobre a contribuição do/da Ca(OH)2 no pH resultante. No caso de o pH estar acima dos 9 
e ser, predominantemente, atribuível à cal, então deverão realizar mais acções para demonstrar a sua utilização segura. 

Fase 2a: recolher informação através do pH das águas receptoras após o ponto de descarga. O pH das águas receptoras não deverá ultrapassar 
o valor de 9. Se as medidas não estiverem disponíveis, o pH no rio poderá ser calculado da seguinte forma: 

 (Eq 1)
 

Onde: 

pHjusante 

Qjusante +  
pHrio = Log

Qefluente * 10 * 10 

Qefluente 

 
 

 
 

pHefluente + Qjusante 
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Efluente Q refere-se ao fluxo do efluente (em m³/dia) 

Jusante Q refere-se ao fluxo a jusante (em m³/dia) 

efluente pH refere-se ao pH do efluente 

pH jusante refere-se ao pH a jusante do ponto de descarga 

Ter em atenção que, inicialmente, se poderá recorrer a valores preestabelecidos: 

• Fluxos a jusante Q: usar a décima parte da distribuição das medidas existentes ou o valor preestabelecido 18000 m³/dia 

• Efluente Q: usar o valor preestabelecido 2000 m³/dia 

• O pH de jusante é, preferentemente, um valor mensurável. Se não estiver disponível, poder-se-á assumir um pH neutro de 
7, se puder ser justificado. 

Tal equação deverá ser encarada como a pior das hipóteses possível, onde as condições das águas são o padrão e não específicas do caso. 

Fase 2b: A equação 1 pode ser usada para identificar qual o pH do efluente que provoca um nível de pH aceitável no corpo receptor. De modo 
a que isso aconteça, o pH do rio deverá ter o valor de 9 e o pH do efluente é calculado de acordo com esse valor (recorrendo a valores 
preestabelecidos, tal como anteriormente referido, se necessário). Uma vez que a temperatura influencia a solubilidade da cal, o pH do efluente 
poderá ter de ser ajustado caso a caso. Uma vez estabelecido o valor máximo admissível de pH do efluente, assume-se que as concentrações 
de OH- estão dependentes da descarga de cal e que não há condições de capacidade de regulação a considerar (esta é uma hipótese pouco 
realista, que poderá ser modificada sempre que houver informação disponível). A carga máxima de cal que pode ser anualmente rejeitada sem 
afectar negativamente o pH das águas receptoras é calculada assumindo o equilíbrio químico. Os OH- expressos como moles/litro são 
multiplicados pelo fluxo médio do efluente e depois divididos pela massa molar do/da Ca(OH)2. 

Fase 3: medir o pH nas águas receptoras após o ponto de descarga. Se o pH estiver abaixo de 9, a utilização segura é razoavelmente 
demonstrada e o cenário de exposição (ES) termina aqui. Se o pH estiver acima de 9, deverão implementar-se as medidas de gestão de riscos: 
o efluente deverá ser neutralizado, assegurando assim a utilização segura de cal durante a produção ou fase de utilização. 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.6: Utilizações profissionais de 
soluções aquosas de substâncias de cal 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 
Título curto livre Utilizações profissionais de soluções aquosas de substâncias de cal 

Título sistemático com 
base no descritor de 
utilizações 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, 
PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, 

PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) 

Processos, tarefas e/ou 
actividades abrangidas Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de avaliação A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição MEASE. A 
avaliação ambiental assenta no FOCUS-Exposit. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

PROC/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

PROC 2 
Utilização em processo contínuo e 
fechado, com exposição ocasional 

controlada 

Será providenciada mais informação no Guia de Orientação ECHA 
sobre os requisitos e avaliação de segurança química, Capítulo R.12: 

Sistema descritor de utilização (ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 3 Utilização em processo descontínuo 
fechado (síntese ou formulação) 

PROC 4 
Utilização em processos descontínuos e 
outros (síntese), onde há possibilidade 

de exposição 

PROC 5 

Mistura ou combinação em processos 
descontínuos de formulação de 

preparações e artigos (em múltiplos 
estádios e/ou contacto significativo) 

PROC 8a 

Transferência de substâncias ou 
preparações (carga/descarga) de/para 

recipientes/grandes contentores em 
instalações não destinadas a esse fim 

PROC 8b 

Transferência de substâncias ou 
preparações (carga/descarga) de/para 

recipientes/grandes contentores em 
instalações destinadas a esse fim 

PROC 9 

Transferência de substâncias ou 
preparações para pequenos contentores 
(linha de enchimento destinada a esse 

fim, incluindo pesagem) 

PROC 10 Aplicação ao rolo ou à trincha 

PROC 11 Projecção convencional em aplicações 
não industriais 

PROC 12 Utilização de agentes de expansão no 
fabrico de espumas 

PROC 13 Tratamento de artigos por banho 
(mergulho) e vazamento 

PROC 15 Utilização como reagente para uso 
laboratorial 

PROC 16 
Utilização de materiais como fontes de 

combustível; exposição previsível 
limitada ao produto não queimado 

PROC 17 
Lubrificação em condições de elevada 
energia e em processo parcialmente 

aberto 

PROC 18 Lubrificação em condições de energia 
elevada 

PROC 19 

Mistura manual em estreito contacto 
com as substâncias e existindo à 

disposição apenas equipamentos de 
protecção individual (EPI) 
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ERC2, ERC8a, ERC8b, 
ERC8c, ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Utilização dispersiva e generalizada, em 
exteriores e interiores, de substâncias 

reactivas ou auxiliares de 
processamento em sistemas abertos 

O Ca(OH)2 é aplicado em inúmeros casos de utilizações dispersivas e 
generalizadas: agricultura, silvicultura, piscicultura e cultura de 

camarão, tratamento do solo e protecção ambiental. 

2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade 
depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as 
tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. A pulverização de 
soluções aquosas (PROC7 e 11) assume-se que esteja envolvida numa emissão média. 

PROC Utilização na 
preparação 

Material na 
preparação 

Forma física Potencial da emissão 

Todos os PROCs 
aplicáveis não restrito solução aquosa muito baixa 

Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

PROC Duração da exposição 

PROC 11 ≤ 240 minutos 

Todos os outros PROCs 
aplicáveis 480 minutos (não restritos) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

Dado que as soluções aquosas não são usadas em processos metalúrgicos quentes, as condições operacionais (por exemplo, temperatura do 
processo e pressão do processo) não são consideradas relevantes para avaliação de exposição profissional nos processos conduzidos. 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

PROC Nível de 
separação 

Controlos 
localizados (LC) 

Eficiência do LC (de 
acordo com a MEASE) 

Mais informações 

PROC 19 
Geralmente, não é 

necessário o 
afastamento dos 
trabalhadores da 
fonte de emissão 

durante os 
processos. 

não aplicável na - 

Todos os outros PROCs 
aplicáveis não requerido na - 

Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 
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Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

PROC 

Especificação de 
equipamento de 

protecção 
respiratório (EPR) 

Eficiência de EPR 
(factor de 
protecção 

atribuído, FPA) 

Especificação de luvas Equipamento de Protecção individual 
(EPI) 

PROC 11 FFP3 máscara FPA=20 

Dado que o Ca(OH)2 está 

classificado como irritante 

para a pele, é obrigatório o 

uso de luvas de protecção 

para todos os passos do 

processo. 

Deverá usar-se equipamento de 
protecção para olhos (por exemplo, óculos 
ou viseiras de protecção), a menos que se 
possa excluir o potencial contacto com os 
olhos, devido à natureza e tipo de 
aplicação (por exemplo, processo 
fechado). Deverá usar-se, igualmente, 
vestuário de protecção e calçado seguros 
de forma apropriada. 

PROC 17 FFP1 máscara FPA=4 

Todos os outros PROCs 
aplicáveis não requerido na 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os 
dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem 
perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para protecção do solo agrícola. 

Características do produto 

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação) 

 

 
(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999) 

Quantidades utilizadas 

Ca(OH)2 2.244 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano (uma aplicação por ano). São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total anual de 2.244 
kg/ha [Ca(OH2)] 
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Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Volume das águas superficiais: 300 L/m²  
Área de superfície do campo: 1 ha 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes. 

Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar as descargas, emissões de ar e libertações para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 

Medidas organizacionais para prevenir/limitar libertações do local 

De acordo com os requisitos para uma boa prática agrícola, o solo agrícola deverá ser analisado antes da aplicação da cal, e a taxa de 
aplicação deverá ser ajustada de acordo com os resultados das análises. 

2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para o tratamento do solo na engenharia civil. 

Características do produto 

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação)  

 
(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999) 

Quantidades utilizadas 

Ca(OH)2 238.208 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano e apenas uma vez durante a vida útil. São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total 
anual de 238.208 kg/ha [Ca(OH)2] 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Área de superfície do campo: 1 ha 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

A cal só é aplicada no solo na zona de tecnosfera antes da construção rodoviária. Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes. 
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Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as 
emissões para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 

A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos 
(QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo 
de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto poeira 
respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). Assim, o 
QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com a norma 
EN 481. 

PROC 

Método usado 
para avaliação de 

exposição por 
inalação 

Estimativa de 
exposição por 
inalação (QCR) 

Método usado para 
avaliação de exposição 

cutânea 

Estimativa de exposição cutânea 
(QCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19 

MEASE 
< 1 mg/m³ (<0,001 

– 0,6) 

Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante para a pele, a 
exposição cutânea deverá ser minimizada tanto quanto, tecnicamente, 
possível. Não foram verificados quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. 
Assim, a exposição cutânea não será avaliada neste cenário de 
exposição. 

Exposição ambiental para protecção do solo agrícola 

O cálculo das PEC para solo e águas superficiais assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre 
o cálculo dos valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas 
subterrâneas, águas superficiais e sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, 
pois é mais apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na 
modelização. O FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão 
EXPOSIT1.0, em que os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos: uma vez aplicado no solo, 
o Ca(OH)2 pode migrar, verdadeiramente, para as águas superficiais, através da variação. 

Emissões ambientais Consultar quantidades utilizadas 

Concentração de 
exposição na estação 
de tratamento de águas 
residuais (ETAR) 

Não é relevante para a protecção do solo agrícola 

Concentração de 
exposição num 
compartimento 
pelágico aquático 

Substância PEC (ug/L) PNEC (ug/L) QCR 

Ca(OH)2 7,48 490 0,015 

Exposição de 
concentração em 
sedimentos 

Tal como anteriormente descrito, não se espera exposição alguma nas águas superficiais ou nos sedimentos da cal. 
Para além disso, em águas naturais os iões de silicato reagem com HCO3

– para formar água e CO3
2-. CO3

2- forma 
CaCO3 ao reagir com o Ca2+. O carbonato de cálcio precipita-se e deposita-se no sedimento. O carbonato de cálcio 
é de baixa solubilidade e um constituinte de solos naturais. 

Concentrações de 
exposição no solo e 
nas águas 
subterrâneas. 

Substância PEC (mg/L) PNEC (mg/L) QCR 

Ca(OH)2 660 1080 0,61 

Concentração de exposição em compartimento 
atmosférico 

Este ponto não é relevante. O Ca(OH)2 não é volátil. A pressão do vapor está 
abaixo dos 10–5 Pa. 

A concentração da exposição é 
relevante para a cadeia alimentar 
(intoxicação secundária) 

Este ponto não é relevante porque os/as Ca(OH)2 podem ser considerados omnipresentes e essenciais 
para o ambiente. As utilizações abrangidas não influenciam significativamente a distribuição dos 
constituintes (Ca2+ e OH-) no ambiente. 

Exposição ambiental para o tratamento do solo na engenharia civil. 

O tratamento do solo no cenário da engenharia civil assenta num cenário rodoviário limítrofe. Na reunião técnica especial rodoviária (Ispra, 5 de 
Setembro, 2003), os Estados Membros da UE e da indústria acordaram numa definição para «tecnosfera rodoviária». A tecnosfera rodoviária 
pode ser definida como «o ambiente de engenharia que transporta funções geotécnicas da rodovia ligadas à sua estrutura, operação e 
manutenção, incluindo as instalações para garantir a segurança da rodovia e conseguir o seu escoamento. Esta tecnosfera, que inclui a berma 
acentuada e suave na extremidade da faixa de rodagem, é ditada verticalmente pelo nível freático das águas subterrâneas. A autoridade 
responsável pelas estradas é responsável por esta tecnosfera rodoviária, incluindo segurança nas rodovias, assistência rodoviária, prevenção 
de poluição e gestão da água». A tecnosfera rodoviária foi, como tal, excluída como finalidade da avaliação para a avaliação de riscos com o 
objectivo de regular substâncias existentes/novas. A zona alvo é a que está para lá da tecnosfera, à qual se aplica a avaliação de riscos 
ambientais. 
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O cálculo das PEC para o solo assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre o cálculo dos 
valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas subterrâneas, 
águas superficiais e sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, pois é mais 
apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na modelização. O 
FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão EXPOSIT1.0, em que 
os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos. 

Emissões ambientais Consultar quantidades utilizadas 

Concentração de exposição na 
estação de tratamento de águas 
residuais (ETAR) 

Não é relevante para um cenário rodoviário 

Concentração de exposição num 
compartimento pelágico aquático Não é relevante para um cenário rodoviário 

Exposição de concentração em 
sedimentos Não é relevante para um cenário rodoviário 

Concentrações de exposição no 
solo e nas águas subterrâneas 

Substância PEC 
(mg/L) 

PNEC (mg/L) QCR 

Ca(OH)2 701 1080 0,65 

Concentração de exposição em 
compartimento atmosférico Este ponto não é relevante. O Ca(OH)2 não é volátil. A pressão do vapor está abaixo dos 10–5 Pa. 

A concentração da exposição é 
relevante para a cadeia alimentar 
(intoxicação secundária) 

Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e essencial para o 
ambiente. As utilizações abrangidas não influenciam significativamente a distribuição dos constituintes 
(Ca2+ e OH-) no ambiente. 

Exposição ambiental para outros fins 

Para todos os outros fins, não se realiza nenhuma avaliação de exposição ambiental quantitativa porque 

• As condições operacionais e medidas de gestão de riscos são menos rigorosas que as indicadas para a protecção de solo agrícola ou 
tratamento de solo na engenharia civil. 

• A cal é um ingrediente e está quimicamente ligado a uma matriz. As fugas são insignificantes e insuficientes para provocar uma 
alteração no solo, seja de águas residuais seja de águas superficiais 

• A cal é utilizada especificamente para libertar o ar respirável livre de CO2, após reacção com o CO2. Tais aplicações, apenas estão 
relacionadas com o compartimento de ar, onde as propriedades da cal são exploradas 

• A neutralização/alteração do pH é a utilização pretendida e não há impactos adicionais para além dos desejados.  

4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 

Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.7: Utilizações profissionais de sólidos 
com baixo nível de pulverulência/pós de substâncias de cal. 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 

Título curto livre Utilizações profissionais de sólidos com baixo nível de pulverulência/pós de substâncias de cal. 

Título 
sistemático com 
base no descritor 
de utilizações 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, 
PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) 

Processos, 
tarefas e/ou 
actividades 
abrangidas 

Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de 
avaliação 

A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição MEASE. A avaliação 
ambiental assenta no FOCUS-Exposit. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

PROC/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

PROC 2 Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição 
ocasional controlada 

Será providenciada mais informação no Guia de 
Orientação ECHA sobre os requisitos e avaliação de 

segurança química, Capítulo R.12: Sistema descritor de 
utilização (ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 
formulação) 

PROC 4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), 
onde há possibilidade de exposição 

PROC 5 
Mistura ou combinação em processos descontínuos de 

formulação de preparações e artigos (em múltiplos estádios 
e/ou contacto significativo) 

PROC 8a 
Transferência de substâncias ou preparações 

(carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em 
instalações não destinadas a esse fim 

PROC 8b 
Transferência de substâncias ou preparações 

(carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em 
instalações destinadas a esse fim 

PROC 9 
Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 

contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, 
incluindo pesagem) 

PROC 10 Aplicação ao rolo ou à trincha 

PROC 11 Projecção convencional em aplicações não industriais 

PROC 13 Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento 

PROC 15 Utilização como reagente para uso laboratorial 

PROC 16 Utilização de materiais como fontes de combustível; 
exposição previsível limitada ao produto não queimado 

PROC 17 Lubrificação em condições de elevada energia e em processo 
parcialmente aberto 

PROC 18 Lubrificação em condições de energia elevada 

PROC 19 
Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e 
existindo à disposição apenas equipamentos de protecção 

individual (EPI) 

PROC 21 Manipulação a baixa energia de substâncias incorporadas em 
materiais e/ou artigos 

PROC 25 Outras operações de trabalho a quente com metais 

PROC 26 Manuseamento de substâncias sólidas inorgânicas à 
temperatura ambiente 
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ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores e 
interiores, de substâncias reactivas ou auxiliares de 

processamento em sistemas abertos 

2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade 
depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as 
tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. 

PROC Utilização na preparação Material na 
preparação 

Forma física Potencial da emissão 

PROC 25 não restrito sólido/pó, 
fundido 

elevado. 

Todos os outros 
PROCs 
aplicáveis 

não restrito sólido/pó baixo 

Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

PROC Duração da exposição 

PROC 17 ≤ 240 minutos 

Todos os outros 
PROCs 
aplicáveis 

480 minutos (não restritos) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

As condições operacionais, por exemplo, temperatura do processo e pressão do processo não são consideradas relevantes para avaliação de 
exposição profissional nos processos conduzidos. Nos passos do processo, com temperaturas consideravelmente elevadas (por exemplo, PROC 
22, 23, 25), a avaliação da exposição na MEASE assenta, porém, no rácio da temperatura de processo e no ponto de fusão. Enquanto se espera 
que as temperaturas associadas variem dentro da indústria, o rácio mais elevado é encarado como pior das hipóteses para uma estimativa de 
exposição. Deste modo, todas as temperaturas de processo são automaticamente abrangidas neste cenário de exposição para o PROC 22, 23 
e o PROC 25. 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

PROC Nível de separação 
Controlos 

localizados 
(LC) 

Eficiência do LC (de 
acordo com a MEASE) 

Mais informações 

PROC 19 

Qualquer separação, potencialmente, 
necessária de trabalhadores da fonte de 
emissão é indicada acima sob o nome 
«Frequência e duração da exposição». 

Poderá dar-se uma redução da duração da 
exposição, por exemplo, através da 
instalação de divisões de controlo 

ventiladas (pressão positiva) ou através da 
remoção do trabalhador dos locais de 

trabalho implicados com exposição 
relevante. 

não aplicável na - 

Todos os outros 
PROCs 
aplicáveis 

não requerido na - 
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Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

PROC Especificação de equipamento de 
protecção respiratório (EPR) 

Eficiência de 
EPR (factor de 

protecção 
atribuído, FPA) 

Especificação de 
luvas 

Equipamento de Protecção 
individual (EPI) 

PROC 4, 5, 11, 26 FFP1 máscara FPA=4 

Dado que o Ca(OH)2 

está classificado como 

irritante para a pele, é 

obrigatório o uso de 

luvas de protecção para 

todos os passos do 

processo. 

Deverá usar-se equipamento de 

protecção para olhos (por 

exemplo, óculos ou viseiras de 

protecção), a menos que se 

possa excluir o potencial 

contacto com os olhos, devido à 

natureza e tipo de aplicação 

(por exemplo, processo 

fechado). Deverá usar-se, 

igualmente, vestuário de 

protecção e calçado seguros de 

forma apropriada. 

PROC 16, 17, 18, 
25 FFP2 máscara FPA=10 

Todos os outros 
PROCs 
aplicáveis 

não requerido na 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os 
dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem 
perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para protecção do solo agrícola. 

Características do produto 

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação) 
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(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999) 

Quantidades utilizadas 

Ca(OH)2 2.244 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano (uma aplicação por ano). São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total anual de 2.244 
kg/ha [Ca(OH)2 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Volume das águas superficiais: 300 L/m²  
Área de superfície do campo: 1 ha 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes. 

Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar as descargas, emissões de ar e libertações para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 

Medidas organizacionais para prevenir/limitar libertações do local 

De acordo com os requisitos para uma boa prática agrícola, o solo agrícola deverá ser analisado antes da aplicação da cal, e a taxa de 
aplicação deverá ser ajustada de acordo com os resultados das análises. 

2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para o tratamento do solo na engenharia civil. 

Características do produto 

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação)  
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(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999) 

Quantidades utilizadas 

Ca(OH)2 238.208 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano e apenas uma vez durante a vida útil. São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total 
anual de 238.208 kg/ha [Ca(OH)2] 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Área de superfície do campo: 1 ha 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

A cal só é aplicada no solo na zona de tecnosfera antes da construção rodoviária. Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes. 

Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as 
emissões para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 

A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos 
(QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo 
de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto poeira 
respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). Assim, o 
QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com a norma 
EN 481. 

PROC 
Método usado para avaliação de 

exposição por inalação 

Estimativa de 
exposição por 
inalação (QCR) 

Método usado para 
avaliação de 

exposição cutânea 

Estimativa de exposição 
cutânea (QCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 
8a, 8b, 9, 10, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 25, 26 

MEASE 
< 1 mg/m³ 

(<0,01 – 0,75) 

Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante para 
a pele, a exposição cutânea deverá ser minimizada tanto 
quanto, tecnicamente, possível. Não foram verificados 
quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. Assim, a exposição 
cutânea não será avaliada neste cenário de exposição. 
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Exposição ambiental para protecção do solo agrícola 

O cálculo das PEC para solo e águas superficiais assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre 
o cálculo dos valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas 
subterrâneas, águas superficiais e sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, 
pois é mais apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na 
modelização. O FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão 
EXPOSIT1.0, em que os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos: uma vez aplicado no solo, 
o Ca(OH)2 pode migrar, verdadeiramente, para as águas superficiais, através da variação. 

Emissões ambientais Consultar quantidades utilizadas 

Concentração de exposição na estação de 
tratamento de águas residuais (ETAR) Não é relevante para a protecção do solo agrícola 

Concentração de exposição num compartimento 
pelágico aquático 

Substância PEC (ug/L) PNEC (ug/L) QCR 

Ca(OH)2 7,48 490 0,015 

Exposição de concentração em sedimentos 

Tal como anteriormente descrito, não se espera exposição alguma nas águas superficiais 
ou nos sedimentos da cal. Para além disso, em águas naturais os iões de silicato reagem 
com HCO3– para formar água e CO32-. CO32- forma CaCO3 ao reagir com o Ca2+. O 
carbonato de cálcio precipita-se e deposita-se no sedimento. O carbonato de cálcio é de 
baixa solubilidade e um constituinte de solos naturais. 

Concentrações de exposição no solo e nas águas 
subterrâneas. 

Substância PEC (mg/L) PNEC (mg/L) QCR 

Ca(OH)2 660 1080 0,61 

Concentração de exposição em compartimento 
atmosférico 

Este ponto não é relevante. O Ca(OH)2 não é volátil. A pressão do vapor está abaixo 
dos 10–5 Pa. 

A concentração da exposição é relevante para a 
cadeia alimentar (intoxicação secundária) 

Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e 
essencial para o ambiente. As utilizações abrangidas não influenciam significativamente 
a distribuição dos constituintes (Ca2+ e OH-) no ambiente. 

Exposição ambiental para o tratamento do solo na engenharia civil. 

O tratamento do solo no cenário da engenharia civil assenta num cenário rodoviário limítrofe. Na reunião técnica especial rodoviária (Ispra, 5 de 
Setembro, 2003), os Estados Membros da UE e da indústria acordaram numa definição para «tecnosfera rodoviária». A tecnosfera rodoviária 
pode ser definida como «o ambiente de engenharia que transporta funções geotécnicas da rodovia ligadas à sua estrutura, operação e 
manutenção, incluindo as instalações para garantir a segurança da rodovia e conseguir o seu escoamento. Esta tecnosfera, que inclui a berma 
acentuada e suave na extremidade da faixa de rodagem, é ditada verticalmente pelo nível freático das águas subterrâneas. A autoridade 
responsável pelas estradas é responsável por esta tecnosfera rodoviária, incluindo segurança nas rodovias, assistência rodoviária, prevenção 
de poluição e gestão da água». A tecnosfera rodoviária foi, como tal, excluída como finalidade da avaliação para a avaliação de riscos com o 
objectivo de regular substâncias existentes/novas. A zona alvo é a que está para lá da tecnosfera, à qual se aplica a avaliação de riscos 
ambientais. 
 

O cálculo das PEC para o solo assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre o cálculo dos 
valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas subterrâneas, 
águas superficiais e sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, pois é mais 
apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na modelização. O 
FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão EXPOSIT1.0, em que 
os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos. 

Emissões ambientais Consultar quantidades utilizadas 

Concentração de exposição na estação de 
tratamento de águas residuais (ETAR) Não é relevante para um cenário rodoviário 

Concentração de exposição num compartimento 
pelágico aquático Não é relevante para um cenário rodoviário 

Exposição de concentração em sedimentos Não é relevante para um cenário rodoviário 

Concentrações de exposição no solo e nas águas 
subterrâneas. 

Substância PEC (mg/L) PNEC (mg/L) QCR 

Ca(OH)2 701 1080 0,65 

Concentração de exposição em compartimento 
atmosférico 

Este ponto não é relevante. O Ca(OH)2 não é volátil. A pressão do vapor está abaixo 
dos 10–5 Pa. 

A concentração da exposição é relevante para a 
cadeia alimentar (intoxicação secundária) 

Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e 
essencial para o ambiente. As utilizações abrangidas não influenciam significativamente 
a distribuição dos constituintes (Ca2+ e OH-) no ambiente. 

Exposição ambiental para outros fins 

Para todos os outros fins, não se realiza nenhuma avaliação de exposição ambiental quantitativa porque 

• As condições operacionais e medidas de gestão de riscos são menos rigorosas que as indicadas para a protecção de solo agrícola ou 
tratamento de solo na engenharia civil. 

• A cal é um ingrediente e está quimicamente ligado a uma matriz. As fugas são insignificantes e insuficientes para provocar uma 
alteração no solo, seja de águas residuais seja de águas superficiais 
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• A cal é utilizada especificamente para libertar o ar respirável livre de CO2, após reacção com o CO2. Tais aplicações, apenas estão 
relacionadas com o compartimento de ar, onde as propriedades da cal são exploradas 

• A neutralização/alteração do pH é a utilização pretendida e não há impactos adicionais para além dos desejados.  

4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 
Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.8: Utilizações profissionais de sólidos 
com poeira nível médio de pulverulência/pós de substâncias de cal. 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 

Título curto livre Utilizações profissionais de sólidos com poeira nível médio de pulverulência/pós de substâncias de cal. 

Título sistemático 
com base no 
descritor de 
utilizações 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, 
PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) 

Processos, 
tarefas e/ou 
actividades 
abrangidas 

Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de 
avaliação 

A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição MEASE. A avaliação 
ambiental assenta no FOCUS-Exposit. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

PROC/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

PROC 2 Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição ocasional controlada 

Será providenciada mais informação 
no Guia de Orientação ECHA sobre 

os requisitos e avaliação de 
segurança química, Capítulo R.12: 

Sistema descritor de utilização 
(ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 

PROC 4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há possibilidade 
de exposição 

PROC 5 Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de 
preparações e artigos (em múltiplos estádios e/ou contacto significativo) 

PROC 8a Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para 
recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim 

PROC 8b Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para 
recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse fim 

PROC 9 Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha 
de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 

PROC 10 Aplicação ao rolo ou à trincha 

PROC 11 Projecção convencional em aplicações não industriais 

PROC 13 Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento 

PROC 15 Utilização como reagente para uso laboratorial 

PROC 16 Utilização de materiais como fontes de combustível; exposição previsível limitada 
ao produto não queimado 

PROC 17 Lubrificação em condições de elevada energia e em processo parcialmente 
aberto 

PROC 18 Lubrificação em condições de energia elevada 

PROC 19 Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo à disposição 
apenas equipamentos de protecção individual (EPI) 

PROC 25 Outras operações de trabalho a quente com metais 

PROC 26 Manuseamento de substâncias sólidas inorgânicas à temperatura ambiente 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores e interiores, de substâncias 
reactivas ou auxiliares de processamento em sistemas abertos 
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2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade 
depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as 
tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. 

PROC Utilização na preparação 
Material na 
preparação Forma física Potencial da emissão 

PROC 25 não restrito sólido/pó, 
fundido elevado. 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não restrito sólido/pó média 

Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

PROC Duração da exposição 

PROC 11, 16, 17, 
18, 19 ≤ 240 minutos 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis 480 minutos (não restritos) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

As condições operacionais, por exemplo, temperatura do processo e pressão do processo não são consideradas relevantes para avaliação de 
exposição profissional nos processos conduzidos. Nos passos do processo, com temperaturas consideravelmente elevadas (por exemplo, PROC 
22, 23, 25), a avaliação da exposição na MEASE assenta, porém, no rácio da temperatura de processo e no ponto de fusão. Enquanto se espera 
que as temperaturas associadas variem dentro da indústria, o rácio mais elevado é encarado como pior das hipóteses para uma estimativa de 
exposição. Deste modo, todas as temperaturas de processo são automaticamente abrangidas neste cenário de exposição para o PROC 22, 23 
e o PROC 25. 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

PROC Nível de separação 
Controlos 

localizados 
(LC) 

Eficiência do LC (de acordo 
com a MEASE) Mais informações 

PROC 11, 16 
Qualquer separação, 

potencialmente, necessária de 
trabalhadores da fonte de emissão 

é indicada acima sob o nome 
«Frequência e duração da 

exposição». Poderá dar-se uma 
redução da duração da exposição, 
por exemplo, através da instalação 
de divisões de controlo ventiladas 
(pressão positiva) ou através da 

remoção do trabalhador dos locais 
de trabalho implicados com 

exposição relevante. 

ventilação de 
exaustão local 

genérica 
72 % - 

PROC 17, 18 
ventilação de 
exaustão local 

integrada 
87 % - 

PROC 19 não aplicável na - 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não requerido na - 

Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 
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Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

PROC Especificação de equipamento 
de protecção respiratório (EPR) 

Eficiência de 
EPR (factor de 

protecção 
atribuído, FPA) 

Especificação de luvas Equipamento de Protecção 
individual (EPI) 

PROC 2, 3, 16, 19 FFP1 máscara FPA=4 

Dado que o Ca(OH)2 está 
classificado como irritante 
para a pele, é obrigatório o 
uso de luvas de protecção 
para todos os passos do 

processo. 

Deverá usar-se equipamento de 
protecção para olhos (por 
exemplo, óculos ou viseiras de 
protecção), a menos que se 
possa excluir o potencial contacto 
com os olhos, devido à natureza e 
tipo de aplicação (por exemplo, 
processo fechado). Deverá usar-
se, igualmente, vestuário de 
protecção e calçado seguros de 
forma apropriada. 

PROC 4, 5, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 17, 18, 
25, 26 

FFP2 máscara FPA=10 

PROC 11 FFP1 máscara FPA=10 

PROC 15 não requerido na 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os 
dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem 
perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para protecção do solo agrícola. 

Características do produto 

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação) 

 
(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999) 

Quantidades utilizadas 

Ca(OH)2 2.244 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano (uma aplicação por ano). São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total anual de 2.244 
kg/ha [Ca(OH)2] 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Volume das águas superficiais: 300 L/m²  
Área de superfície do campo: 1 ha 
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Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes. 

Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar as descargas, emissões de ar e libertações para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 

Medidas organizacionais para prevenir/limitar libertações do local 

De acordo com os requisitos para uma boa prática agrícola, o solo agrícola deverá ser analisado antes da aplicação da cal, e a taxa de 
aplicação deverá ser ajustada de acordo com os resultados das análises. 

2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para o tratamento do solo na engenharia civil. 

Características do produto 

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação)  

 
(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999) 

Quantidades utilizadas 

Ca(OH)2 238.208 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano e apenas uma vez durante a vida útil. São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total 
anual de 238.208 kg/ha [Ca(OH)2] 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Área de superfície do campo: 1 ha 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

A cal só é aplicada no solo na zona de tecnosfera antes da construção rodoviária. Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes. 

Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as 
emissões para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 
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A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos 
(QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo 
de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto poeira 
respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). Assim, o 
QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com a norma 
EN 481. 

PROC Método usado para avaliação de 
exposição por inalação 

Estimativa de exposição por 
inalação (QCR) 

Método usado 
para avaliação 
de exposição 

cutânea 

Estimativa de exposição 
cutânea (QCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 
8a, 8b, 9, 10, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 
19, 25, 26 

MEASE 
< 1 mg/m³ 

(<0,25 – 0,825) 

Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante 
para a pele, a exposição cutânea deverá ser 
minimizada tanto quanto, tecnicamente, possível. 
Não foram verificados quaisquer efeitos cutâneos 
nos DNEL. Assim, a exposição cutânea não será 
avaliada neste cenário de exposição. 

Exposição ambiental para protecção do solo agrícola 

O cálculo das PEC para solo e águas superficiais assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre 
o cálculo dos valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas 
subterrâneas, águas superficiais e sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, 
pois é mais apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na 
modelização. O FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão 
EXPOSIT1.0, em que os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos: uma vez aplicado no solo, 
o Ca(OH)2 pode migrar, verdadeiramente, para as águas superficiais, através da variação. 

Emissões ambientais Consultar quantidades utilizadas 

Concentração de exposição na 
estação de tratamento de águas 
residuais (ETAR) 

Não é relevante para a protecção do solo agrícola 

Concentração de exposição num 
compartimento pelágico aquático 

Substância PEC (ug/L) PNEC 
(ug/L) 

QCR 

Ca(OH)2 7,48 490 0,015 

Exposição de concentração em 
sedimentos 

Tal como anteriormente descrito, não se espera exposição alguma nas águas superficiais ou nos 
sedimentos da cal. Para além disso, em águas naturais os iões de silicato reagem com HCO3

– para 
formar água e CO3

2-. CO3
2- forma CaCO3 ao reagir com o Ca2+. O carbonato de cálcio precipita-se e 

deposita-se no sedimento. O carbonato de cálcio é de baixa solubilidade e um constituinte de solos 
naturais. 

Concentrações de exposição no solo 
e nas águas subterrâneas. 

Substância PEC (mg/L) PNEC 
(mg/L) 

QCR 

Ca(OH)2 660 1080 0,61 

Concentração de exposição em 
compartimento atmosférico Este ponto não é relevante. O Ca(OH)2 não é volátil. A pressão do vapor está abaixo dos 10–5 Pa. 

A concentração da exposição é 
relevante para a cadeia alimentar 
(intoxicação secundária) 

Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e essencial para o 
ambiente. As utilizações abrangidas não influenciam significativamente a distribuição dos constituintes 
(Ca2+ e OH-) no ambiente. 

Exposição ambiental para o tratamento do solo na engenharia civil. 

O tratamento do solo no cenário da engenharia civil assenta num cenário rodoviário limítrofe. Na reunião técnica especial rodoviária (Ispra, 5 de 
Setembro, 2003), os Estados Membros da UE e da indústria acordaram numa definição para «tecnosfera rodoviária». A tecnosfera rodoviária 
pode ser definida como «o ambiente de engenharia que transporta funções geotécnicas da rodovia ligadas à sua estrutura, operação e 
manutenção, incluindo as instalações para garantir a segurança da rodovia e conseguir o seu escoamento. Esta tecnosfera, que inclui a berma 
acentuada e suave na extremidade da faixa de rodagem, é ditada verticalmente pelo nível freático das águas subterrâneas. A autoridade 
responsável pelas estradas é responsável por esta tecnosfera rodoviária, incluindo segurança nas rodovias, assistência rodoviária, prevenção 
de poluição e gestão da água». A tecnosfera rodoviária foi, como tal, excluída como finalidade da avaliação para a avaliação de riscos com o 
objectivo de regular substâncias existentes/novas. A zona alvo é a que está para lá da tecnosfera, à qual se aplica a avaliação de riscos 
ambientais. 
 

O cálculo das PEC para o solo assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre o cálculo dos 
valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas subterrâneas, 
águas superficiais e sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, pois é mais 
apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na modelização. O 
FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão EXPOSIT1.0, em que 
os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos. 

Emissões ambientais Consultar quantidades utilizadas 

Concentração de exposição na 
estação de tratamento de águas 
residuais (ETAR) 

Não é relevante para um cenário rodoviário 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  

da CAL HIDRATADA [Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2] 

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2015/830 

Versão: 1.6

Data Revisão: 11/2019

Data Impressão: 11/11/2019

   

 FDS Cal Hidratada(v1.6_2019) Pág.:68 de 101  

 

Concentração de exposição num 
compartimento pelágico aquático Não é relevante para um cenário rodoviário 

Exposição de concentração em 
sedimentos Não é relevante para um cenário rodoviário 

Concentrações de exposição no solo 
e nas águas subterrâneas. 

Substância PEC (mg/L) PNEC 
(mg/L) 

QCR 

Ca(OH)2 701 1080 0,65 

Concentração de exposição em 
compartimento atmosférico Este ponto não é relevante. O Ca(OH)2 não é volátil. A pressão do vapor está abaixo dos 10–5 Pa. 

A concentração da exposição é 
relevante para a cadeia alimentar 
(intoxicação secundária) 

Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e essencial para o 
ambiente. As utilizações abrangidas não influenciam significativamente a distribuição dos constituintes 
(Ca2+ e OH-) no ambiente. 

Exposição ambiental para outros fins 

Para todos os outros fins, não se realiza nenhuma avaliação de exposição ambiental quantitativa porque 

• As condições operacionais e medidas de gestão de riscos são menos rigorosas que as indicadas para a protecção de solo agrícola ou 
tratamento de solo na engenharia civil. 

• A cal é um ingrediente e está quimicamente ligado a uma matriz. As fugas são insignificantes e insuficientes para provocar uma 
alteração no solo, seja de águas residuais seja de águas superficiais 

• A cal é utilizada especificamente para libertar o ar respirável livre de CO2, após reacção com o CO2. Tais aplicações, apenas estão 
relacionadas com o compartimento de ar, onde as propriedades da cal são exploradas 

• A neutralização/alteração do pH é a utilização pretendida e não há impactos adicionais para além dos desejados.  

4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 
Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  

da CAL HIDRATADA [Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2] 

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2015/830 

Versão: 1.6

Data Revisão: 11/2019

Data Impressão: 11/11/2019

   

 FDS Cal Hidratada(v1.6_2019) Pág.:69 de 101  

 

Número de cenário de exposição (ES) 9.9: Utilizações profissionais de sólidos 
com elevado nível de pulverulência/substâncias de pós de cal. 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 

Título curto livre Utilizações profissionais de sólidos com elevado nível de pulverulência/substâncias de pós de 
cal. 

Título sistemático com base no 
descritor de utilizações 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, 
SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, 
PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, 

PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) 

Processos, tarefas e/ou actividades 
abrangidas 

Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de avaliação A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição 
MEASE. A avaliação ambiental assenta no FOCUS-Exposit. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

PROC/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

PROC 2 Utilização em processo contínuo e fechado, com exposição 
ocasional controlada 

Será providenciada mais informação no Guia de 
Orientação ECHA sobre os requisitos e 

avaliação de segurança química, Capítulo R.12: 
Sistema descritor de utilização (ECHA-2010-G-

05-EN). 

PROC 3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou 
formulação) 

PROC 4 Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 

PROC 5 
Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação 

de preparações e artigos (em múltiplos estádios e/ou contacto 
significativo) 

PROC 8a 
Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) 

de/para recipientes/grandes contentores em instalações não 
destinadas a esse fim 

PROC 8b 
Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) 

de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas 
a esse fim 

PROC 9 
Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 

contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo 
pesagem) 

PROC 10 Aplicação ao rolo ou à trincha 

PROC 11 Projecção convencional em aplicações não industriais 

PROC 13 Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento 

PROC 15 Utilização como reagente para uso laboratorial 

PROC 16 Utilização de materiais como fontes de combustível; exposição 
previsível limitada ao produto não queimado 

PROC 17 Lubrificação em condições de elevada energia e em processo 
parcialmente aberto 

PROC 18 Lubrificação em condições de energia elevada 

PROC 19 Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo 
à disposição apenas equipamentos de protecção individual (EPI) 

PROC 25 Outras operações de trabalho a quente com metais 

PROC 26 Manuseamento de substâncias sólidas inorgânicas à temperatura 
ambiente 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores e interiores, de 
substâncias reactivas ou auxiliares de processamento em sistemas 

abertos 
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2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade 
depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as 
tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. 

PROC Utilização na preparação 
Material na 
preparação Forma física Potencial da emissão 

Todos os PROCs 
aplicáveis não restrito sólido/pó elevado. 

Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

PROC Duração da exposição 

PROC 4, 5, 8a, 8b, 
9, 10, 16, 17, 18, 19, 
26 

≤ 240 minutos 

PROC 11 ≤ 60 minutos 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis 480 minutos (não restritos) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

As condições operacionais, por exemplo, temperatura do processo e pressão do processo não são consideradas relevantes para avaliação de 
exposição profissional nos processos conduzidos. Nos passos do processo, com temperaturas consideravelmente elevadas (por exemplo, PROC 
22, 23, 25), a avaliação da exposição na MEASE assenta, porém, no rácio da temperatura de processo e no ponto de fusão. Enquanto se espera 
que as temperaturas associadas variem dentro da indústria, o rácio mais elevado é encarado como pior das hipóteses para uma estimativa de 
exposição. Deste modo, todas as temperaturas de processo são automaticamente abrangidas neste cenário de exposição para o PROC 22, 23 
e o PROC 25. 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

PROC Nível de separação 
Controlos 

localizados 
(LC) 

Eficiência do LC 
(de acordo com a 

MEASE) 
Mais informações 

PROC 4, 5, 8a, 8b, 
9, 11, 16, 26 

Qualquer separação, 
potencialmente, necessária de 

trabalhadores da fonte de 
emissão é indicada acima sob 

o nome «Frequência e 
duração da exposição». 

Poderá dar-se uma redução 
da duração da exposição, por 

exemplo, através da 
instalação de divisões de 

controlo ventiladas (pressão 
positiva) ou através da 

remoção do trabalhador dos 
locais de trabalho implicados 

com exposição relevante. 

ventilação de 
exaustão local 

genérica 
72 % - 

PROC 17, 18 
ventilação de 
exaustão local 

integrada 
87 % - 

PROC 19 não aplicável na 
apenas em divisões bem ventiladas ou espaços 

exteriores 
(eficiência 50%) 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis não requerido na - 

Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 
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Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

PROC 
Especificação de 

equipamento de protecção 
respiratório (EPR) 

Eficiência de 
EPR (factor 

de protecção 
atribuído, 

FPA) 

Especificação de 
luvas Equipamento de Protecção individual (EPI) 

PROC 9, 26 FFP1 máscara FPA=4 Dado que o 
Ca(OH)2 está 

classificado como 
irritante para a 

pele, é obrigatório 
o uso de luvas de 

protecção para 
todos os passos 

do processo. 

Deverá usar-se equipamento de protecção para 
olhos (por exemplo, óculos ou viseiras de 
protecção), a menos que se possa excluir o 
potencial contacto com os olhos, devido à 
natureza e tipo de aplicação (por exemplo, 
processo fechado). Deverá usar-se, igualmente, 
vestuário de protecção e calçado seguros de 
forma apropriada. 

PROC 11, 17, 18, 19 FFP3 máscara FPA=20 

PROC 25 FFP2 máscara FPA=10 

Todos os outros 
PROCs aplicáveis FFP2 máscara FPA=10 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os 
dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem 
perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

 2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para a protecção do solo agrícola 

Características do produto 

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação) 

 
(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999) 

Quantidades utilizadas 

Ca(OH)2 2.244 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano (uma aplicação por ano). São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total anual de 2.244 
kg/ha [Ca(OH)2] 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Volume das águas superficiais: 300 L/m2  
Área de superfície do campo: 1 ha 
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Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes. 

Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar as descargas, emissões de ar e libertações para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 

Medidas organizacionais para prevenir/limitar libertações do local 

De acordo com os requisitos para uma boa prática agrícola, o solo agrícola deverá ser analisado antes da aplicação da cal, e a taxa de 
aplicação deverá ser ajustada de acordo com os resultados das análises. 

2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para o tratamento do solo na engenharia civil. 

Características do produto 

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação)  

 
(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999) 

Quantidades utilizadas 

Ca(OH)2 238.208 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano e apenas uma vez durante a vida útil. São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total 
anual de 238.208 kg/ha [Ca(OH)2] 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Área de superfície do campo: 1 ha 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

A cal só é aplicada no solo na zona de tecnosfera antes da construção rodoviária. Não há libertações directas para águas superficiais 
adjacentes. 

Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as 
emissões para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 
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3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 

A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos 
(QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo 
de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto poeira 
respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). Assim, o 
QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com a norma 
EN 481. 

PROC 
Método usado para 

avaliação de exposição por 
inalação 

Estimativa de 
exposição 

por inalação 
(QCR) 

Método usado 
para avaliação de 

exposição 
cutânea 

Estimativa de exposição cutânea (QCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 
8b, 9, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 25, 
26 

MEASE < 1 mg/m³ 
(<0,5 – 0,825) 

Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante para a pele, a 
exposição cutânea deverá ser minimizada tanto quanto, tecnicamente, 
possível. Não foram verificados quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. 
Assim, a exposição cutânea não será avaliada neste cenário de 
exposição. 

Exposição ambiental para protecção do solo agrícola 

O cálculo das PEC para solo e águas superficiais assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre 
o cálculo dos valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas 
subterrâneas, águas superficiais e sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, 
pois é mais apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na 
modelização. O FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão 
EXPOSIT1.0, em que os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos: uma vez aplicado no solo, 
o Ca(OH)2 pode migrar, verdadeiramente, para as águas superficiais, através da variação. 

Emissões 
ambientais Consultar quantidades utilizadas 

Concentração de 
exposição na 
estação de 
tratamento de 
águas residuais 
(ETAR) 

Não é relevante para a protecção do solo agrícola 

Concentração de 
exposição num 
compartimento 
pelágico aquático 

Substância PEC (ug/L) PNEC (ug/L) QCR 

Ca(OH)2 7,48 490 0,015 

Exposição de 
concentração em 
sedimentos 

Tal como anteriormente descrito, não se espera exposição alguma nas águas superficiais ou nos sedimentos da cal. Para 
além disso, em águas naturais os iões de silicato reagem com HCO3

– para formar água e CO3
2-. CO3

2- forma CaCO3 ao 
reagir com o Ca2+. O carbonato de cálcio precipita-se e deposita-se no sedimento. O carbonato de cálcio é de baixa 
solubilidade e um constituinte de solos naturais. 

Concentrações de 
exposição no solo 
e nas águas 
subterrâneas. 

Substância PEC (mg/L) PNEC (mg/L) QCR 

Ca(OH)2 660 1080 0,61 

Concentração de exposição 
em compartimento 
atmosférico 

Este ponto não é relevante. O Ca(OH)2 não é volátil. A pressão do vapor está abaixo dos 10–5 Pa. 

A concentração da exposição 
é relevante para a cadeia 
alimentar (intoxicação 
secundária) 

Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e essencial para o ambiente. 
As utilizações abrangidas não influenciam significativamente a distribuição dos constituintes (Ca2+ e OH-) no 
ambiente. 

Exposição ambiental para o tratamento do solo na engenharia civil. 

O tratamento do solo no cenário da engenharia civil assenta num cenário rodoviário limítrofe. Na reunião técnica especial rodoviária (Ispra, 5 de 
Setembro, 2003), os Estados Membros da UE e da indústria acordaram numa definição para «tecnosfera rodoviária». A tecnosfera rodoviária 
pode ser definida como «o ambiente de engenharia que transporta funções geotécnicas da rodovia ligadas à sua estrutura, operação e 
manutenção, incluindo as instalações para garantir a segurança da rodovia e conseguir o seu escoamento. Esta tecnosfera, que inclui a berma 
acentuada e suave na extremidade da faixa de rodagem, é ditada verticalmente pelo nível freático das águas subterrâneas. A autoridade 
responsável pelas estradas é responsável por esta tecnosfera rodoviária, incluindo segurança nas rodovias, assistência rodoviária, prevenção 
de poluição e gestão da água». A tecnosfera rodoviária foi, como tal, excluída como finalidade da avaliação para a avaliação de riscos com o 
objectivo de regular substâncias existentes/novas. A zona alvo é a que está para lá da tecnosfera, à qual se aplica a avaliação de riscos 
ambientais. 

 

O cálculo das PEC para o solo assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre o cálculo dos 
valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas subterrâneas, 
águas superficiais e sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, pois é mais 
apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na modelização. O 
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FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão EXPOSIT1.0, em que 
os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos. 

Emissões ambientais Consultar quantidades utilizadas 

Concentração de exposição 
na estação de tratamento de 
águas residuais (ETAR) 

Não é relevante para um cenário rodoviário 

Concentração de exposição 
num compartimento pelágico 
aquático 

Não é relevante para um cenário rodoviário 

Exposição de concentração 
em sedimentos Não é relevante para um cenário rodoviário 

Concentrações de exposição 
no solo e nas águas 
subterrâneas. 

Substância PEC (mg/L) PNEC (mg/L) QCR 

Ca(OH)2 701 1080 0,65 

Concentração de exposição 
em compartimento 
atmosférico 

Este ponto não é relevante. O Ca(OH)2 não é volátil. A pressão do vapor está abaixo dos 10–5 Pa. 

A concentração da exposição 
é relevante para a cadeia 
alimentar (intoxicação 
secundária) 

Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e essencial para o ambiente. 
As utilizações abrangidas não influenciam significativamente a distribuição dos constituintes (Ca2+ e OH-) no 
ambiente. 

Exposição ambiental para outros fins 

Para todos os outros fins, não se realiza nenhuma avaliação de exposição ambiental quantitativa porque 

• As condições operacionais e medidas de gestão de riscos são menos rigorosas que as indicadas para a protecção de solo agrícola ou 
tratamento de solo na engenharia civil. 

• A cal é um ingrediente e está quimicamente ligado a uma matriz. As fugas são insignificantes e insuficientes para provocar uma 
alteração no solo, seja de águas residuais seja de águas superficiais 

• A cal é utilizada especificamente para libertar o ar respirável livre de CO2, após reacção com o CO2. Tais aplicações, apenas estão 
relacionadas com o compartimento de ar, onde as propriedades da cal são exploradas 

• A neutralização/alteração do pH é a utilização pretendida e não há impactos adicionais para além dos desejados.  

4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 
Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.10: Utilização profissional de 
substâncias de cal no tratamento do solo 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 

Título curto livre Utilização profissional de substâncias de cal no tratamento do solo 

Título sistemático com base no 
descritor de utilizações 

SU22 
(serão dados os PROCs e os ERCs apropriados na Secção 2) 

Processos, tarefas e/ou 
actividades abrangidas Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de avaliação 
A avaliação da exposição por inalação tem como base os dados medidos e a ferramenta de estimativa 

de exposição MEASE. 
A avaliação ambiental assenta na FOCUS-Exposit. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

Tarefa/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

Fresagem PROC 5 

Preparação e utilização para o Ca(OH)2 para 
tratamento do solo. 

Carregamento de 
distribuidor PROC 8b, PROC 26 

Aplicação no solo 
(distribuidor) 

PROC 11 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores e interiores, 
de substâncias reactivas ou auxiliares de processamento em 
sistemas abertos 

O Ca(OH)2 é aplicado em inúmeros casos de 
utilizações dispersivas e generalizadas: agricultura, 
silvicultura, piscicultura e cultura de camarão, 
tratamento do solo e protecção ambiental. 

2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade 
depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as 
tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. 

Tarefa Utilização na preparação Material na preparação Forma 
física 

Potencial da emissão 

Fresagem não restrito sólido/pó elevado. 

Carregamento de 
distribuidor 

não restrito sólido/pó elevado. 

Aplicação no solo 
(distribuidor) 

não restrito sólido/pó elevado. 

Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

Tarefa Duração da exposição 

Fresagem  240 minutos 

Carregamento de distribuidor  240 minutos 

Aplicação no solo (distribuidor) 480 minutos (não restritos) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

As condições operacionais (por exemplo, temperatura do processo e pressão do processo) não são consideradas relevantes para avaliação de 
exposição profissional nos processos conduzidos. 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  

da CAL HIDRATADA [Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2] 

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2015/830 

Versão: 1.6

Data Revisão: 11/2019

Data Impressão: 11/11/2019

   

 FDS Cal Hidratada(v1.6_2019) Pág.:76 de 101  

 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

Tarefa Nível de separação 
Controlos 

localizados (LC) Eficiência do LC Mais informações 

Fresagem Geralmente, não é 
necessário o 

afastamento dos 
trabalhadores durante 

os processos. 

não requerido na - 

Carregamento de 
distribuidor não requerido na - 

Aplicação no solo 
(distribuidor) 

Durante a aplicação, o 
trabalhador está 

sentado na cabina do 
distribuidor 

Cabina com 
fornecimento de 

ar filtrado 
99% - 

Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

Tarefa 

Especificação de 
equipamento de 

protecção 
respiratório (EPR) 

Eficiência de 
EPR (factor de 

protecção 
atribuído, FPA) 

Especificação de luvas Equipamento de Protecção individual 
(EPI) 

Fresagem FFP3 máscara FPA=20 

Dado que o Ca(OH)2 está 
classificado como irritante 
para a pele, é obrigatório o 
uso de luvas de protecção 
para todos os passos do 
processo. 

Deverá usar-se equipamento de protecção 
para olhos (por exemplo, óculos ou viseiras 
de protecção), a menos que se possa 
excluir o potencial contacto com os olhos, 
devido à natureza e tipo de aplicação (por 
exemplo, processo fechado). Deverá usar-
se, igualmente, vestuário de protecção e 
calçado seguros de forma apropriada. 

Carregamento de 
distribuidor FFP3 máscara FPA=20 

Aplicação no solo 
(distribuidor) não requerido na 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os 
dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem 
perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para protecção do solo agrícola. 

Características do produto 

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação) 
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(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999) 

Quantidades utilizadas 

Ca(OH)2 2.244 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano (uma aplicação por ano). São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total anual de 2.244 
kg/ha [Ca(OH)2) 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Volume das águas superficiais: 300 L/m²  
Área de superfície do campo: 1 ha 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes. 

Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar as descargas, emissões de ar e libertações para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 

Medidas organizacionais para prevenir/limitar libertações do local 

De acordo com os requisitos para uma boa prática agrícola, o solo agrícola deverá ser analisado antes da aplicação da cal, e a taxa de 
aplicação deverá ser ajustada de acordo com os resultados das análises. 

2.2 Controlo de exposição ambiental – apenas relevante para o tratamento do solo na engenharia civil. 

Características do produto 

Alteração: 1% (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação)  
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(Números retirados de: Laudet, A. et al., 1999) 

Quantidades utilizadas 

Ca(OH)2 238.208 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano e apenas uma vez durante a vida útil. São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total 
anual de 238.208 kg/ha [Ca(OH)2] 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Área de superfície do campo: 1 ha 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

A cal só é aplicada no solo na zona de tecnosfera antes da construção rodoviária. Não há libertações directas para águas superficiais 
adjacentes. 

Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzir ou limitar as descargas, as emissões para a atmosfera e as 
emissões para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 

As estimativas de dados medidos e as estimativas de exposição de modelização (MEASE) foram usados para avaliação da exposição por 
inalação. O rácio de caracterização dos riscos (QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado 
de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição por inalação, o QCR baseia-se no 
DNEL para o Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável). 

Tarefa Método usado para 
avaliação de 

exposição por 

Estimativa de 
exposição por 
inalação (QCR) 

Método usado para 
avaliação de exposição 

cutânea 

Estimativa de exposição cutânea (QCR) 

Fresagem MEASE 0,488 mg/m³ 
(0,48) Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante para a pele, a 

exposição cutânea deverá ser minimizada tanto quanto, tecnicamente, 
possível. Não foram verificados quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. 
Assim, a exposição cutânea não será avaliada neste cenário de 
exposição. 

Carregamento de 
distribuidor MEASE (PROC 8b) 

0,488 mg/m³ 
(0,48) 

Aplicação no solo 
(distribuidor) dados medidos 0,880 mg/m³ 

(0,88) 
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Exposição ambiental para protecção do solo agrícola 

O cálculo das PEC para solo e águas superficiais assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre 
o cálculo dos valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas 
subterrâneas, águas superficiais e sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, 
pois é mais apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na 
modelização. O FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão 
EXPOSIT1.0, em que os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos: uma vez aplicado no solo, 
o Ca(OH)2 pode migrar, verdadeiramente, para as águas superficiais, através da variação. 

Emissões ambientais Consultar quantidades utilizadas 

Concentração de exposição na estação de 
tratamento de águas residuais (ETAR) Não é relevante para a protecção do solo agrícola 

Concentração de exposição num compartimento 
pelágico aquático 

Substância PEC (ug/L) PNEC (ug/L) QCR 

Ca(OH)2 7,48 490 0,015 

Exposição de concentração em sedimentos 

Tal como anteriormente descrito, não se espera exposição alguma nas águas 
superficiais ou nos sedimentos da cal. Para além disso, em águas naturais os iões de 
silicato reagem com HCO3

– para formar água e CO3
2-. CO3

2- forma CaCO3 ao reagir com 
o Ca2+. O carbonato de cálcio precipita-se e deposita-se no sedimento. O carbonato de 
cálcio é de baixa solubilidade e um constituinte de solos naturais. 

Concentrações de exposição no solo e nas águas 
subterrâneas. 

Substância PEC (mg/L) PNEC (mg/L) QCR 

Ca(OH)2 660 1080 0,61 

Concentração de exposição em compartimento 
atmosférico 

Este ponto não é relevante. O Ca(OH)2 não é volátil. A pressão do vapor está abaixo 
dos 10–5 Pa. 

A concentração da exposição é relevante para a 
cadeia alimentar (intoxicação secundária) 

Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e 
essencial para o ambiente. As utilizações abrangidas não influenciam significativamente 
a distribuição dos constituintes (Ca2+ e OH-) no ambiente. 

Exposição ambiental para o tratamento do solo na engenharia civil. 

O tratamento do solo no cenário da engenharia civil assenta num cenário rodoviário limítrofe. Na reunião técnica especial rodoviária (Ispra, 5 de 
Setembro, 2003), os Estados Membros da UE e da indústria acordaram numa definição para «tecnosfera rodoviária». A tecnosfera rodoviária 
pode ser definida como «o ambiente de engenharia que transporta funções geotécnicas da rodovia ligadas à sua estrutura, operação e 
manutenção, incluindo as instalações para garantir a segurança da rodovia e conseguir o seu escoamento. Esta tecnosfera, que inclui a berma 
acentuada e suave na extremidade da faixa de rodagem, é ditada verticalmente pelo nível freático das águas subterrâneas. A autoridade 
responsável pelas estradas é responsável por esta tecnosfera rodoviária, incluindo segurança nas rodovias, assistência rodoviária, prevenção 
de poluição e gestão da água». A tecnosfera rodoviária foi, como tal, excluída como finalidade da avaliação para a avaliação de riscos com o 
objectivo de regular substâncias existentes/novas. A zona alvo é a que está para lá da tecnosfera, à qual se aplica a avaliação de riscos 
ambientais. 

 

O cálculo das PEC para o solo assenta no grupo de solo FOCUS (FOCUS, 1996) e no «rascunho do guia de orientação sobre o cálculo dos 
valores de concentrações previstas no ambiente (PEC) dos produtos de protecção de estações de tratamento para solo, águas subterrâneas, 
águas superficiais e sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). A ferramenta de modelização FOCUS/EXPOSIT é preferível à EUSES, pois é mais 
apropriada para aplicações agrícolas, como neste caso, em que parâmetros como a variação precisam de ser incluídos na modelização. O 
FOCUS é um modelo tipicamente desenvolvido para aplicações biocidas e foi aperfeiçoado com base no modelo alemão EXPOSIT1.0, em que 
os parâmetros, tais como a variação, podem ser melhorados de acordo com os dados reunidos. 

Emissões ambientais Consultar quantidades utilizadas 

Concentração de exposição na estação de 
tratamento de águas residuais (ETAR) Não é relevante para um cenário rodoviário 

Concentração de exposição num compartimento 
pelágico aquático Não é relevante para um cenário rodoviário 

Exposição de concentração em sedimentos Não é relevante para um cenário rodoviário 

Concentrações de exposição no solo e nas águas 
subterrâneas. 

Substância PEC (mg/L) PNEC (mg/L) QCR 

Ca(OH)2 701 1080 0,65 

Concentração de exposição em compartimento 
atmosférico 

Este ponto não é relevante. O Ca(OH)2 não é volátil. A pressão do vapor está abaixo dos 
10–5 Pa. 

A concentração da exposição é relevante para a 
cadeia alimentar (intoxicação secundária) 

Este ponto não é relevante porque o cálcio pode ser considerado omnipresente e 
essencial para o ambiente. As utilizações abrangidas não influenciam significativamente 
a distribuição dos constituintes (Ca2+ e OH-) no ambiente. 

Exposição ambiental para outros fins 

Para todos os outros fins, não se realiza nenhuma avaliação de exposição ambiental quantitativa porque 

• As condições operacionais e medidas de gestão de riscos são menos rigorosas que as indicadas para a protecção de solo agrícola ou 
tratamento de solo na engenharia civil. 
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• A cal é um ingrediente e está quimicamente ligado a uma matriz. As fugas são insignificantes e insuficientes para provocar uma 
alteração no solo, seja de águas residuais seja de águas superficiais 

• A cal é utilizada especificamente para libertar o ar respirável livre de CO2, após reacção com o CO2. Tais aplicações, apenas estão 
relacionadas com o compartimento de ar, onde as propriedades da cal são exploradas 

• A neutralização/alteração do pH é a utilização pretendida e não há impactos adicionais para além dos desejados.  

4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 
Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.11: Utilizações profissionais de 
artigos/recipientes com substâncias de cal 

Modelo de um Cenário de Exposição (1) relativo às utilizações por parte dos trabalhadores 

1. Título 

Título curto livre Utilizações profissionais de artigos/contentores com substâncias de cal 

Título sistemático 
com base no descritor 
de utilizações 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(serão dados PROCs e ERCs apropriados na Secção 2) 

Processos, tarefas 
e/ou actividades 
abrangidas 

Os processos, tarefas e/ou actividades abrangidas são descritos na Secção 2. 

Método de avaliação A avaliação da exposição por inalação tem como base a ferramenta de estimativa de exposição MEASE. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

PROC/ERC Definição REACH Tarefas implicadas 

PROC 0 
Outros processos 

(PROC 21 (potencial de baixa emissão) como proxy 
para estimativa de exposição) 

Utilização de contentores com o Ca(OH)2 / preparações 
como absorventes de CO2 (por exemplo, aparelhos 
respiratórios) 

PROC 21 Manipulação a baixa energia de substâncias 
incorporadas em materiais e/ou artigos 

Manuseamento de substâncias incorporadas em materiais 
e/ou artigos 

PROC 24 Transformação (mecânica) a elevada energia de 
substâncias incorporadas em materiais e/ou artigos 

Rectificação, corte mecânico 

PROC 25 Outras operações de trabalho a quente com metais Soldadura, brasagem fraca 

ERC10, ERC11, ERC 
12 

Utilização dispersiva e generalizada, em interiores e 
exteriores, de artigos e materiais de vida longa 
contendo substâncias com libertação reduzida 

O Ca(OH)2 ligado a artigos e materiais, tais como: materiais 
de madeira e de plástico para a construção de estruturas e 
edifícios (por exemplo, algerozes, caleiras) pavimentos, 
mobiliário, brinquedos, produtos em pele, produtos de papel 
e de cartão (revistas, livros, jornais e papel de embrulho, 
equipamento electrónico (caixas) 

2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores 

Características do produto 

De acordo com a abordagem MEASE, o potencial de emissão intrínseca de substâncias é um dos principais determinantes de exposição. Isto 
reflecte-se na atribuição da chamada classe de fugacidade na ferramenta MEASE. Para operações conduzidas com substâncias sólidas à 
temperatura ambiente a fugacidade assenta nos níveis de poeira da referida substância. Enquanto em operações de metal quente, a fugacidade 
depende da temperatura, tendo em consideração a temperatura do processo e o ponto de fusão da substância. Enquanto terceiro grupo, as 
tarefas altamente abrasivas assentam no nível de abrasão em vez de no potencial de emissão intrínseco da substância. 

PROC Utilização na preparação Material na 
preparação 

Forma física Potencial da emissão 

PROC 0 não restrito 

objectos maciços (grânulos), 
potencial baixo para 

formação de poeiras devido à 
abrasão durante actividades 

prévias de enchimento e 
manuseamento de grânulos, 
mas não enquanto estiver a 

utilizar o aparelho 
respiratório. 

baixa 
(assume-se como a pior 
das hipóteses que não é 
assumida exposição por 

inalação alguma durante a 
utilização de aparelhos 

respiratórios devido ao seu 
potencial abrasivo muito 

baixo) 

PROC 21 não restrito objectos maciços muito baixa 

PROC 24, 25 não restrito objectos maciços elevado 
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Quantidades utilizadas 

A tonelagem real manuseada por turno não é considerada uma influência na exposição deste cenário. Pelo contrário, a combinação da escala 
da operação (industrial vs. profissional) e nível de contenção/automatização (tal como reflectido nos PROC) é o determinante principal do 
processo de emissão potencial intrínseca. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

PROC Duração da exposição 

PROC 0 
480 minutos 

(não é limitativo no que diz respeito à exposição profissional do/da Ca(OH)2, a real duração de utilização poderá ser 
limitada devido às instruções do utilizador do aparelho respiratório) 

PROC 21 480 minutos (não restritos) 

PROC 24, 25 ≤ 240 minutos 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos 

O volume de alteração de respiração durante todos os passos do processo no PROCs presume-se que seja de 10 m³/alteração (8 horas). 

Outras condições operacionais determinadas que afectam a exposição dos trabalhadores 

As condições operacionais, por exemplo, temperatura do processo e pressão do processo não são consideradas relevantes para avaliação de 
exposição profissional nos processos conduzidos. Nos passos do processo, com temperaturas consideravelmente elevadas (por exemplo, PROC 
22, 23, 25), a avaliação da exposição na MEASE assenta, porém, no rácio da temperatura de processo e no ponto de fusão. Enquanto se espera 
que as temperaturas associadas variem dentro da indústria, o rácio mais elevado é encarado como pior das hipóteses para uma estimativa de 
exposição. Deste modo, todas as temperaturas de processo são automaticamente abrangidas neste cenário de exposição para o PROC 22, 23 
e o PROC 25. 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

As medidas de gestão de riscos ao nível do processo, (por exemplo, contenção ou segregação da fonte de emissão) normalmente, não são 
necessárias nos processos. 

Condições e medidas técnicas para controlar a dispersão a partir da fonte na direcção do trabalhador 

PROC Nível de separação Controlos localizados 
(LC) 

Eficiência do LC (de acordo 
com a MEASE) 

Mais informações 

PROC 0, 21, 24, 25 

Qualquer separação, 
potencialmente, necessária 

de trabalhadores da fonte de 
emissão é indicada acima sob 

o nome «Frequência e 
duração da exposição». 

Poderá dar-se uma redução 
da duração da exposição, por 

exemplo, através da 
instalação de divisões de 

controlo ventiladas (pressão 
positiva) ou através da 

remoção do trabalhador dos 
locais de trabalho implicados 

com exposição relevante. 

não requerido na - 

Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

Evitar inalação ou ingestão. As medidas básicas de higiene ocupacional são necessárias para garantir um manuseamento seguro da substância. 
Estas medidas implicam boas práticas pessoais e domésticas (por exemplo, limpeza regular com dispositivos de limpeza adequados), a proibição 
da ingestão de comida no local de trabalho, assim como de fumar, o uso de roupas e calçado de trabalho, a não ser que especificado de outro 
modo. Tomar duche e trocar de roupas no fim do turno de trabalho. Não usar roupa contaminada em casa. Não limpar a poeira com ar 
comprimido. 
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Condições e medidas relacionadas com a avaliação da protecção individual, da higiene e da saúde 

PROC 
Especificação de 

equipamento de protecção 
respiratório (EPR) 

Eficiência de EPR 
(factor de protecção 

atribuído, FPA) 
Especificação de luvas 

Equipamento de 
Protecção individual 

(EPI) 

PROC 0, 21 não requerido na 

Dado que o Ca(OH)2 está 
classificado como irritante 
para a pele, é obrigatório o 
uso de luvas de protecção 
para todos os passos do 

processo. 

Deverá usar-se 
equipamento de protecção 
para olhos (por exemplo, 

óculos ou viseiras de 
protecção), a menos que 

se possa excluir o 
potencial contacto com os 
olhos, devido à natureza e 

tipo de aplicação (por 
exemplo, processo 

fechado). Deverá usar-se, 
igualmente, vestuário de 

protecção e calçado 
seguros de forma 

apropriada. 

PROC 24, 25 FFP1 máscara FPA=4 

Qualquer EPR, tal como já definido, só será usado se os seguintes princípios foram implementados paralelamente: a duração do trabalho 
(comparar com «duração de exposição») deverá reflectir o stress psicológico adicional devido à resistência da respiração e massa do próprio 
EPR, devido, por sua vez, ao aumento térmico considerável resultante do isolamento da cabeça. Para além disso, a capacidade de utilização, 
por parte do trabalhador, de ferramentas e de comunicação ficarão reduzidas durante o uso do EPR. 
Por todas as razões apresentadas, o trabalhador deverá ser (i) saudável (especialmente no caso de problemas médicos que possam afectar o 
uso do EPR), (ii) ter características faciais adequadas, reduzindo, assim, fugas entre a cara e a máscara (no caso de cicatrizes e pêlo facial). Os 
dispositivos recomendados que dependem de um isolante de cara ajustado não irão providenciar a protecção necessária a não ser que encaixem 
perfeitamente nos contornos da cara e de forma segura. 
O empregador e os trabalhadores independentes têm responsabilidades legais pela manutenção e emissão de aparelhos de protecção 
respiratória e pela gestão da sua utilização correcta no local de trabalho. Assim sendo, deverão definir e documentar uma política adequada 
para um programa de aparelhos de protecção respiratória, incluindo a formação dos trabalhadores. 
Poderá encontrar-se uma descrição geral dos FPA de diferentes EPR (de acordo com o BS EN 529:2005) no glossário MEASE. 

2.2 Controlo de exposição ambiental 

Características do produto 

A cal está ligada quimicamente à matriz com um potencial de libertação muito baixo 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

Exposição profissional 

A ferramenta MEASE de estimativa de exposição foi usada para a avaliação da exposição por inalação. O rácio de caracterização dos riscos 
(QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de exposição sem efeitos) deverá estar abaixo 
de 1 para demonstrar uma utilização segura. Para exposição à inalação, o QCR baseia-se no DNEL para Ca(OH)2 de 1 mg/m³ (enquanto poeira 
respirável) e a respectiva estimativa de exposição por inalação daí resultante usando MEASE (enquanto poeira que pode ser inalada). Assim, o 
QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de acordo com a norma 
EN 481. 

PROC 
Método usado para 

avaliação de exposição por 
inalação 

Estimativa de 
exposição por 
inalação (QCR) 

Método usado para 
avaliação de exposição 

cutânea 

Estimativa de exposição 
cutânea (QCR) 

PROC 0 MEASE (PROC 21) 0,5 mg/m³ (0,5) 
Uma vez que o Ca(OH)2 é classificado como irritante para a 
pele, a exposição cutânea deverá ser minimizada tanto 
quanto, tecnicamente, possível. Não foram verificados 
quaisquer efeitos cutâneos nos DNEL. Assim, a exposição 
cutânea não será avaliada neste cenário de exposição. 

PROC 21 MEASE 0,05 mg/m³ (0,05) 

PROC 24 MEASE 0,825 mg/m³ (0,825) 

PROC 25 MEASE 0,6 mg/m³ (0,6) 

Exposição ambiental 

A cal é um ingrediente e está quimicamente ligado a uma matriz: não se dá libertação da cal durante condições normais, razoáveis e previsíveis 
de utilização. As libertações são insignificantes e insuficientes para provocar uma alteração no solo, sejam águas residuais, sejam águas 
superficiais. 

4. Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos 
pelo cenário de exposição (ES) 

O utilizador a jusante (DU) funciona dentro das fronteiras definidas pelo cenário de exposição (ES) se ambas as medidas de gestão de riscos 
propostas, tal como definidas, forem cumpridas ou o utilizador a jusante puder demonstrar, por si mesmo, que as condições operacionais e 
medidas de gestão de riscos implementadas são adequadas. Isto tem de ser feito ao mostrar que limitam a inalação e exposição cutânea a um 
nível abaixo do respectivo DNEL (dado que os processos e actividades em questão são cobertos pelos PROCs listados) tal como apresentando. 
Se os dados medidos não estiverem disponíveis, o utilizador a jusante (DU) poderá usar uma ferramenta de escala apropriada como a MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html) para realizar a estimativa da exposição associada. O nível de pulverulência da substância usada pode ser 
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determinado de acordo com o glossário da MEASE. Por exemplo, substâncias com um nível de pulverulência inferior a 2,5%, de acordo com o 
Método de Tambor Rotativo (MTR), são consideradas substâncias de «baixo nível de pulverulência», com um nível de pulverulência inferior a 
10% (MTR), são definidas como de «nível médio de pulverulência» e substâncias com um nível de pulverulência de ≥10% são definidas como 
de «nível elevado de pulverulência». 

DNELInalação: 1 mg/m³ (enquanto poeira respirável) 
Nota importante: O utilizador a jusante (DU) tem de estar ciente do facto de que, independentemente, do DNEL de longo prazo apresentado em 
cima, um DNEL para efeitos graves existe a um nível de 4 mg/m³. Ao demonstrar uma utilização segura aquando da comparação de estimativas 
de exposição com o DNEL de longo prazo, o DNEL grave também é abrangido (de acordo com o guia de orientação R.14, os níveis de exposição 
severa podem ser obtidos através da multiplicação de estimativas de exposição a longo prazo por um factor de 2). Aquando da utilização da 
MEASE para a derivação da estimativa de exposição, é de notar que a duração da exposição deverá ser, apenas, reduzida para metade da 
alteração enquanto medida de gestão de riscos (levando a uma redução de 40% da exposição). 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.12: Utilização do consumidor de 
material de construção («Faça você mesmo») 

Modelo de um cenário de exposição (2) relativo às utilizações por parte dos consumidores 

1. Título 

Título curto livre Utilização do consumidor de material de construção  

Título sistemático com base no descritor de 
utilizações SU21, PC9a, PC9b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f 

Processos, tarefas e/ou actividades abrangidos  
Manuseamento (mistura e enchimento) de fórmulas de pó  

Aplicação de preparações de cal pastosas e líquidas.  

Método de avaliação* 

Saúde humana: 

Foi realizada uma avaliação qualitativa para a exposição oral e cutânea, assim como 
exposição ocular. A exposição por inalação de poeiras foi avaliada segundo o modelo 
holandês (van Hemmen, 1992). 

Exposição ambiental: 

É providenciada uma avaliação de justificação qualitativa. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

MGR Nenhuma das medidas de gestão de riscos de produto integrado está correcta. 

PC/ERC Descrição da actividade referente às categorias do artigo (AC) e às categorias de fuga ambiental 
(ERC) 

PC 9a, 9b 
Mistura e carregamento de pó contendo substâncias de cal. 
Aplicação de gesso de cal, betume ou cimento nas paredes ou tecto. 
Exposição após aplicação.  

ERC 8c, 8d, 8e, 8f 

Utilização dispersiva e generalizada de substâncias, em interiores, resultando na inclusão no interior ou na 
superfície de uma matriz 

Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos 

Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de substâncias reactivas em sistemas abertos 

Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, resultando na inclusão no interior ou à superfície de 
uma matriz 

2.1 Controlo de exposição dos consumidores 

Características do produto 

Descrição da 
preparação 

Concentração da 
substância na 

preparação 

Estado físico da 
preparação 

Nível de pulverulência (se 
relevante) 

Design da embalagem 

Substância de cal 100 % Sólido, pó Elevado, médio e baixo, 
dependendo no tipo de 
substância de cal (valor 

indicativo da ficha de dados 
«faça você mesmo»1 

consultar secção 9.0.3) 

Cargas em sacos até 35 
kg Estuque, Argamassa 20-40% Sólido, pó 

Estuque, Argamassa 20-40% Pastoso  - - 

Betume, enchimento 30-55% 
Líquido espesso, 
pastoso e altamente 
viscoso 

- Em tubos ou baldes 

Tinta lavável de cal pré-
misturada 

~30% Sólido, pó 

Elevado – baixo 

(valor indicativo da ficha de 
dados «faça você 

mesmo»1consultar secção 
9.0.3) 

Cargas em sacos até 35 
kg 

Tinta lavável de 
cal/preparado de leite de 
cal 

~ 30 % Preparado de leite de 
cal 

- - 

Quantidades utilizadas 

Descrição da preparação Quantidades utilizada por evento 

Enchimento, betume  
250 g – 1 kg pó (2:1 colocar pó na água) 
Difícil de determinar, porque a quantidade está bastante dependente da profundidade e tamanho dos 
buracos a serem preenchidos. 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA  

da CAL HIDRATADA [Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2] 

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2015/830 

Versão: 1.6

Data Revisão: 11/2019

Data Impressão: 11/11/2019

   

 FDS Cal Hidratada(v1.6_2019) Pág.:86 de 101  

 

Estuque/tinta lavável de cal  ~ 25 kg dependendo do tamanho da divisão, parede a ser tratada. 

Equalizador de chão/parede ~ 25 kg dependendo do tamanho da divisão, parede a ser equalizada. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

Descrição da tarefa Duração da exposição por acontecimento frequência dos acontecimentos 

Mistura e carregamento de cal contendo 
pós. 

1,33 min (ficha de dados «faça você 
mesmo»1, RIVM, Capítulo 2.4.2 Mistura e 
carregamento de pós)  

2/ano (ficha de dados «faça você mesmo»1) 

Aplicação de gesso de cal, betume ou 
cimento nas paredes ou tecto. 

Vários minutos - horas 2/ano (ficha de dados «faça você mesmo»1) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos  

Descrição da tarefa População exposta Taxa respiratória Parte do corpo exposta Área de pele 
correspondente [cm²] 

Manuseamento de pó  Adulto 1,25 m³/h Metade de ambas as mãos  430 (ficha de dados «faça 
você mesmo»1) 

Aplicação de 
preparações de cal 
pastosas e líquidas. 

Adulto N.º Mãos e antebraços 1900 (ficha de dados 
«faça você mesmo»1) 

Outras condições operacionais que afectam a exposição dos consumidores 

Descrição da tarefa Interiores/Exteriores Volume da divisão Taxa de troca de ar 

Manuseamento de pó  interiores 1 m³ (espaço pessoal, área 
pequena à volta do utilizador) 

0,6 hr-1 (divisão não 
especificada) 

Aplicação de preparações de cal 
pastosas e líquidas. 

interiores N.º N.º 

Condições e medidas relacionadas com as informações e as recomendações relativas ao comportamento a fornecer aos 
consumidores 

De modo a evitar efeitos graves para a saúde, os utilizadores do «faça você mesmo» devem cumprir as mesmas medidas rigorosas de protecção 
aplicáveis aos locais de trabalho profissionais: 

• É aconselhável trocar as roupas molhadas, calçado e luvas imediatamente. 

• Proteger áreas de pele descobertas (braços, pernas, cara): há vários produtos de protecção para a pele eficazes que poderão ser 
usados de acordo com o plano de protecção cutâneo (protecção da pele, enxaguamento e cuidado). Limpar bem a pele após o 
trabalho e aplicar um produto de cuidado para a mesma.  

Condições e medidas relacionadas com protecção pessoal e higiene 

De modo a evitar efeitos graves para a saúde, os utilizadores do «faça você mesmo» devem cumprir as mesmas medidas rigorosas de protecção 
aplicáveis aos locais de trabalho profissionais: 

• Aquando da preparação ou mistura de materiais de construção, durante a demolição ou calafetagem e, principalmente, durante o 
trabalho acima do nível da cabeça, usar óculos de protecção, assim como máscaras de protecção durante o trabalho com poeiras  

• Escolher, cuidadosamente, as luvas de trabalho. As luvas de pele ficam molhadas e poderão propiciar queimaduras. Durante o 
trabalho num local molhado, aconselha-se o uso de luvas de algodão com cobertura de plástico (nitrilo). Usar luvas de protecção 
durante o trabalho acima do nível da cabeça porque podem reduzir, consideravelmente, a quantidade de humidade que penetra nas 
roupas de trabalho. 

2.2 Controlo de exposição ambiental 
Características do produto 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Quantidades utilizadas* 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Frequência e duração da utilização 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos   

Fluxo de rio e diluição preestabelecidos 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Interiores 
Evitar a descarga directa para as águas residuais. 

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais 

Tamanho preestabelecido de estações de tratamento/sistema de depuração municipal e de técnicas de tratamento de lamas  

Condições e medidas relacionadas com a eliminação de artigos no final da vida útil  

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Condições e medidas relacionadas com a recuperação de artigos no final da sua vida útil 
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Não é relevante para uma avaliação de exposição 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

O rácio de caracterização dos riscos (QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de 
exposição sem efeitos) e é apresentado dentro dos parêntesis em baixo. Para exposição por inalação, o QCR baseia-se no DNEL para 
substâncias de cal de 4 mg/m3 (enquanto poeiras respiráveis) e a respectiva estimativa de exposição por inalação (enquanto poeiras que podem 
ser inaladas). Assim, o QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada 
de acordo com a norma EN 481. 
Dado que a cal é classificada como substância irritante para a pele e olhos foi realizada uma avaliação qualitativa para a exposição oral e 
dérmica assim como exposição ocular. 

Exposição humana 

Manuseamento de pó 

Via da exposição Estimativa da exposição Método usado, comentários. 

Oral - 
Avaliação qualitativa  
A exposição oral não ocorre enquanto parte da utilização pretendida do 
produto. 

Cutânea 
pequena tarefa: 0,1 µg/cm² (-) 

grande tarefa: 1 µg/cm² (-) 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Porém, o contacto cutâneo com as 
poeiras do carregamento das substâncias da cal ou contacto directo com 
a cal não poderão ser excluídos no caso de não se usarem luvas durante 
a aplicação. Isto poderá resultar, ocasionalmente, em suave irritação 
facilmente evitável ao enxaguar imediatamente com água. 
Avaliação quantitativa  
Foi utilizado o modelo de taxa constante ConsExpo. A taxa de contacto 
às poeiras formadas durante o derramamento de pó foi retirada da ficha 
de factos de «faça você mesmo»1 (relatório RIVM 320104007). 

Olho Poeira 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Não se poderá excluir as poeiras do 
carregamento das substâncias de cal no caso de não serem usados 
óculos de protecção. Aconselha-se o enxaguamento imediato com água e 
a consulta com um médico após exposição acidental. 

Inalação 
Pequena tarefa: 12 µg/m³ (0,003) 

Grande tarefa: 120 µg/m³ (0,03) 

Avaliação quantitativa 
A formação de poeiras durante o derramamento de pó é tratada segundo 
o modelo holandês (van Hemmen, 1992, tal como descrito na secção 
9.0.3.1). 

Aplicação de preparações de cal pastosas e líquidas.  

Via da exposição Estimativa da exposição Método usado, comentários. 

Oral - 
Avaliação qualitativa 
A exposição oral não ocorre enquanto parte da utilização pretendida do 
produto. 

Cutânea Salpicos 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Porém, não se conseguirão evitar 
salpicos na pele no caso de não serem usadas luvas durante a aplicação. 
Os salpicos poderão provocar, ocasionalmente, uma suave irritação 
facilmente evitável ao enxaguar imediatamente as mãos com água. 

Olho Salpicos 

Avaliação qualitativa 
Os olhos não serão expostos no caso de serem usados óculos de 
protecção apropriados. Porém, não se conseguirão evitar salpicos na 
pele no caso de não serem usadas luvas durante a aplicação das 
preparações de cal líquidas ou pastosas, especialmente durante trabalho 
acima do nível da cabeça. Aconselha-se o enxaguamento imediato com 
água e a consulta com um médico após exposição acidental. 

Inalação - 
Avaliação qualitativa 
Não esperado, pois a pressão do vapor da cal na água é baixa e não 
ocorre a formação de névoas ou aerossóis. 

Exposição após aplicação.  

Não ocorrerá qualquer tipo de exposição relevante dado que a preparação de cal aquosa irá ser convertido, rapidamente, em carbonato de 
cálcio com o dióxido de carbono da atmosfera. 

Exposição ambiental 
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Relativamente ao CO/MGR relacionado com o ambiente para evitar descarregar soluções de cal directamente na estação de tratamento 
municipal, o pH do afluente de uma estação de tratamento de águas residuais municipais é circum-neutral e, como tal, não há exposição à 
actividade biológica. O afluente de uma estação de tratamento de águas residuais municipais é, muitas vezes, neutralizado e a cal pode ser 
usada de forma benéfica para o controlo do pH da acidez dos cursos de águas residuais que são tratadas em ETARs biológicas. Dado que o 
pH do afluente da estação de tratamento municipal é circum-neutral, o impacto do pH é insignificante nos compartimentos ambientais de 
recepção, tais como, compartimento das águas superficiais, sedimentos e terrestres. 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.13: Utilização do consumidor de CO2 
absorvente em aparelhos respiratórios 

Modelo de um cenário de exposição (2) relativo às utilizações por parte dos consumidores 

1. Título 
Título curto livre Utilização do consumidor de CO2 absorvente em aparelhos respiratórios 

Título sistemático com base no descritor de 
utilizações 

SU21, PC2 , ERC8b  

Processos, tarefas e/ou actividades abrangidos  
Enchimento da fórmula no cartucho  
Utilização de aparelhos respiratórios de circuito fechado  
Limpeza do equipamento  

Método de avaliação* 

Saúde humana 
Foi realizada uma avaliação qualitativa para a exposição oral e cutânea. A exposição 
por inalação foi avaliada segundo o modelo holandês (van Hemmen, 1992). 
Ambiental: 
É providenciada uma avaliação de justificação qualitativa. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

MGR 
A cal sodada está disponível em granulado. Para além do mais, será adicionada uma quantidade de água 
definida (14-18%) que irá reduzir o nível de pulverulência do absorvente. Durante o ciclo respiratório, o 
silicato de cálcio irá reagir rapidamente com o CO2 para formar carbonato. 

PC/ERC 
Descrição da actividade referente às categorias do artigo (AC) e às categorias de fuga ambiental 
(ERC) 

PC 2 

Utilização de aparelho respiratório de circuito fechado, por exemplo, mergulho recreativo contendo cal 
sodada como CO2 absorvente. O ar respirado irá circular através do absorvente e o CO2 irá reagir 
rapidamente (catalisado pela água e pelo hidróxido de sódio) com o silicato de sódio para formar o 
carbonato. O ar livre de CO2 pode ser novamente respirável, após adição de oxigénio. 
Manuseamento do absorvente: o absorvente será descartado após cada uso e voltado a encher após cada 
mergulho.  

ERC 8b Utilização dispersiva e generalizada de substâncias, em interiores, resultando na inclusão no interior ou na 
superfície de uma matriz 

2.1 Controlo de exposição dos consumidores 
Características do produto 

Descrição da 

preparação 

Concentração da 

substância na 

preparação 

Estado físico da 

preparação 

Nível de pulverulência (se 

relevante) 
Design da embalagem 

CO2 absorvente 

78 - 84% 

Dependendo da 
aplicação o componente 
principal tem diferentes 

aditivos. 

Acrescenta-se sempre 
uma quantidade 

específica de água 

(14-18%). 

Sólido, granular 

Nível de pulverulência 
muito baixo 

(redução em 10% 
comparado com o pó) 

A formação de poeiras não 
pode ser excluída durante 
o enchimento do cartucho 

purificador. 

4,5; 18 kg garrafa 

 CO2 absorvente «usado» ~ 20% Sólido, granular 

Nível de pulverulência 
muito baixo 

(redução em 10% 
comparado com o pó) 

1-3 kg no aparelho 
respiratório 

Quantidades utilizadas 

CO2 - Absorvente utilizado em aparelhos respiratórios. 1-3 kg dependendo do tipo de aparelho respiratório 
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Frequência e duração da utilização/exposição 

Descrição da tarefa Duração da exposição por acontecimento frequência dos acontecimentos 

Enchimento da fórmula no cartucho  
Ca. 1,33 min por enchimento, em soma < 15 

min Antes de cada mergulho (até 4 vezes) 

Utilização de aparelho respiratório de circuito 
fechado  1-2 h Até 4 mergulhos por dia 

Limpeza e esvaziamento do equipamento < 15 min Após cada mergulho (até 4 vezes) 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos  

Descrição da tarefa População exposta Taxa respiratória Parte do corpo exposta 
Área de pele 

correspondente [cm²] 

Enchimento da fórmula 
no cartucho 

adulto 
1,25 m³/hr (actividade 

leve de trabalho) 

mãos 
840 

(guia de orientação 
REACH R.15, homens) 

Utilização de aparelho 
respiratório de circuito 
fechado  

- - 

Limpeza e esvaziamento 
do equipamento mãos 

840 
(guia de orientação 

REACH R.15, homens) 

Outras condições operacionais que afectam a exposição dos consumidores 

Descrição da tarefa Interiores/Exteriores Volume da divisão Taxa de troca de ar 

Enchimento da fórmula no cartucho  N.º N.º N.º 

Utilização de aparelho respiratório de 
circuito fechado  

- - - 

Limpeza e esvaziamento do 
equipamento N.º N.º N.º 

Condições e medidas relacionadas com as informações e as recomendações relativas ao comportamento a fornecer aos 
consumidores  

Não levar aos olhos, pele ou roupa. Não respirar poeiras 
Conservar o contentor hermeticamente fechado para evitar que a cal sodada seque.  
Manter fora do alcance de crianças.  
Lavar cuidadosamente após o seu manuseio.  
No caso de entrar em contacto com os olhos, enxaguar, imediatamente, com muita água e consultar um médico. 
Não misturar com ácidos. 
Ler atentamente as instruções do aparelho respiratório para garantir uma utilização apropriada do mesmo. 

Condições e medidas relacionadas com protecção pessoal e higiene 

Usar luvas adequadas, óculos e roupas de protecção durante o manuseamento. Usar semimáscara para filtragem (tipo de máscara FFP2 de 
acordo com a norma EN 149).  

2.2 Controlo de exposição ambiental 
Características do produto 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Quantidades utilizadas* 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Frequência e duração da utilização 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos  

Fluxo de rio e diluição preestabelecidos 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Interiores 

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais 

Tamanho preestabelecido de estações de tratamento/sistema de depuração municipal e de técnicas de tratamento de lamas  

Condições e medidas relacionadas com a eliminação de artigos no final da vida útil  

Não é relevante para uma avaliação de exposição 
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Condições e medidas relacionadas com a recuperação de artigos no final da sua vida útil 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

O rácio de caracterização dos riscos (QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de 
exposição sem efeitos) e é apresentado dentro dos parêntesis em baixo. Para exposição por inalação, o QCR baseia-se no DNEL para 
substâncias de cal de 4 mg/m³ (enquanto poeira respirável) e a respectiva estimativa de exposição à inalação (enquanto poeira que pode ser 
inalada). Assim, o QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de 
acordo com a norma EN 481. 

Dado que as substâncias de cal são classificadas como irritantes para a pele e olhos foi realizada uma avaliação qualitativa para a exposição 
oral e cutânea, assim como para a exposição ocular. 

Devido ao tipo de consumidores muito especializados (praticantes de mergulho que enchem os seus próprios purificadores de CO2) poder-se-
á presumir que irão cumprir as instruções para reduzir a exposição. 

Exposição humana 

Enchimento da formulação no cartucho  

Via da exposição Estimativa da exposição Método usado, comentários. 

Oral - 
Avaliação qualitativa 
A exposição oral não ocorre enquanto parte da utilização pretendida do 
produto. 

Cutânea - 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Porém, o contacto dérmico com as 
poeiras do carregamento da cal sodada ou contacto directo com os 
grânulos não poderá ser excluída no caso de não se usar luvas durante a 
aplicação. Isto poderá resultar, ocasionalmente, em suave irritação 
facilmente evitável ao enxaguar imediatamente com água. 

Olho Poeira 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Espera-se que o pó gerado durante 
o carregamento da cal sodada granulada seja mínimo, deste modo a 
exposição ocular será, igualmente, mínima mesmo sem óculos de 
protecção. No entanto, aconselha-se o enxaguamento imediato com água 
e a consulta de médico após exposição acidental. 

Inalação 
Pequena tarefa: 1,2 µg/m³ (3 × 10-4) 

Grande tarefa: 12 µg/m³ (0,003) 

Avaliação quantitativa 
A formação de poeiras durante o derramamento de pó é tratada segundo 
o modelo holandês (van Hemmen, 1992, tal como descrito na secção 
9.0.3.1) e aplicando um factor de redução de poeira de 10 para o 
granulado.  

Utilização de aparelho respiratório de circuito fechado 

Via da exposição Estimativa da exposição Método usado, comentários. 

Oral - 
Avaliação qualitativa 

A exposição oral não ocorre enquanto parte da utilização pretendida do 
produto. 

Cutânea - 
Avaliação qualitativa 
Devido às características do produto, poderá concluir-se que a exposição 
cutânea ao absorvente no aparelho respiratório é inexistente.  

Olho - 
Avaliação qualitativa 
Devido às características do produto, poderá concluir-se que a exposição 
ocular ao absorvente no aparelho respiratório é inexistente. 

Inalação insignificante 

Avaliação qualitativa 
São providenciadas instruções para remover qualquer poeira antes de 
terminar a montagem do purificador. Os praticantes de mergulho que 
enchem o seu próprio purificador com CO2 representam uma subgrupo 
específico dentro dos consumidores. A utilização correcta do 
equipamento e materiais é do seu interesse, como tal, poder-se-á 
presumir que irão cumprir as instruções para reduzir a exposição. 
Devido às características do produto e às instruções fornecidas, poderá 
concluir-se que a exposição por inalação ao absorvente no aparelho 
respiratório é insignificante. 
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Limpeza e esvaziamento do equipamento 

Via da exposição Estimativa da exposição Método usado, comentários. 

Oral - 
Avaliação qualitativa 
A exposição oral não ocorre enquanto parte da utilização pretendida do 
produto. 

Cutânea Poeiras e salpicos  

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Porém, o contacto cutâneo com as 
poeiras resultantes do esvaziamento da cal sodada ou o contacto directo 
com os grânulos não poderá ser excluído no caso de não se usar luvas 
durante a limpeza. Para além do mais, durante a limpeza do cartucho o 
contacto com água poderá humedecer a cal sodada. Isto poderá provocar, 
ocasionalmente, uma suave irritação, facilmente evitável ao enxaguar 
imediatamente com água. 

Olho Poeiras e salpicos  

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Porém, muito raramente, no contacto 
com as poeiras durante o esvaziamento da cal sodada granulada ou 
durante a limpeza do cartucho com água poderá provocar o 
humedecimento da cal sodada. Aconselha-se o enxaguamento imediato 
com água e a consulta com um médico após exposição acidental. 

Inalação 
Pequena tarefa: 0,3 µg/m³ (7,5 × 10-5) 

Grande tarefa: 3 µg/m³ (7,5 × 10-4) 

Avaliação quantitativa 
A formação de poeiras durante o derramamento de pó é tratada segundo 
o modelo holandês (van Hemmen, 1992, tal como descrito na secção 
9.0.3.1) e aplicando um factor de redução de poeiras de 10 para a forma 
granular e um factor 4 para a quantidade de cal reduzida no absorvente 
«usado». 

Exposição ambiental 

O impacto do pH devido ao uso de cal nos aparelhos respiratórios é insignificante. O afluente de uma estação de tratamento de águas residuais 
municipais é, muitas vezes, neutralizado e a cal pode ser usada de forma benéfica para o controlo do pH da acidez dos cursos de águas 
residuais que são tratadas em ETARs biológicas. Dado que o pH do afluente da estação de tratamento municipal é circum-neutral, o impacto 
do pH é insignificante nos compartimentos ambientais de recepção, tais como, compartimento das águas superficiais, sedimentos e terrestres. 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.14: Utilização do consumidor de 
cal/fertilizante de jardim. 

Modelo de um cenário de exposição (2) relativo às utilizações por parte dos consumidores 

1. Título 
Título curto livre Utilização do consumidor de cal/fertilizante de jardim.  

Título sistemático com base no descritor de 
utilizações SU21, PC20, PC12, ERC8e  

Processos, tarefas e/ou actividades abrangidos  
Aplicação manual de cal e fertilizante de jardim 
Exposição após aplicação. 

Método de avaliação* 

Saúde humana 
Foi realizada uma avaliação qualitativa para a exposição oral e cutânea, assim como 
para a exposição ocular. A exposição às poeiras foi avaliada segundo o modelo 
holandês (van Hemmen, 1992). 
Ambiental: 
É providenciada uma avaliação de justificação qualitativa. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 
MGR Nenhuma das medidas de gestão de riscos de produto integrado está correcta. 

PC/ERC Descrição da actividade referente às categorias do artigo (AC) e às categorias de fuga ambiental 
(ERC) 

PC 20 
Espalhar a cal de jardim pela superfície com pá/mão (pior das hipóteses) e incorporação no solo. 
Exposição após aplicação de crianças que estariam presentes a brincar. 

PC 12 
Espalhar a cal de jardim pela superfície com pá/mão (pior das hipóteses) e incorporação no solo. 
Exposição após aplicação de crianças que estariam presentes a brincar. 

ERC 8e Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de substâncias reactivas em sistemas abertos 

2.1 Controlo de exposição dos consumidores 
Características do produto 

Descrição da 
preparação 

Concentração da 
substância na 

preparação 

Estado físico da 
preparação 

Nível de pulverulência 
(se relevante) 

Design da embalagem 

Cal de jardim 100 % Sólido, pó Elevados níveis de 
pulverulência 

Cargas em sacos ou 
contentores com 5, 10 e 25 

kg 

Fertilizante Até 20% Sólido, granular Baixos níveis de 
pulverulência 

Cargas em sacos ou 
contentores com 5, 10 e 25 

kg 

Quantidades utilizadas 

Descrição da preparação Quantidades utilizada por evento Fonte de informação 

Cal de jardim 100g /m2 (até 200g/m²) Informação e direcção de utilização 

Fertilizante 100g /m2 (até 1kg/m² (composto)) Informação e direcção de utilização 

Frequência e duração da utilização/exposição 

Descrição da tarefa Duração da exposição por acontecimento frequência dos acontecimentos 

Aplicação manual  
Minutos-horas 

Dependendo do tamanho da área tratada 
1 tarefa por ano 

Pós-aplicação  2 h (crianças de colo a brincar na relva (livro 
de bolso de factores de exposição EPA) 

Relevante para até 7 dias após aplicação 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos  

Descrição da tarefa População exposta Taxa respiratória Parte do corpo exposta Área de pele 
correspondente [cm²] 

Aplicação manual  Adulto 1,25 m³/h Mãos e antebraços 1900 (ficha de dados «faça 
você mesmo») 

Pós-aplicação  Crianças/Crianças de 
colo 

N.º N.º N.º 

Outras condições operacionais que afectam a exposição dos consumidores 

Descrição da tarefa Interiores/Exteriores Volume da divisão Taxa de troca de ar 

Aplicação manual  exteriores 1 m³ (espaço pessoal, área 
pequena à volta do utilizador) 

N.º 

Pós-aplicação  exteriores N.º N.º 
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Condições e medidas relacionadas com as informações e as recomendações relativas ao comportamento a fornecer aos 
consumidores  

Não levar aos olhos, pele ou roupa. Não respirar poeiras. Usar semimáscara para filtragem (tipo de máscara FFP2 de acordo com a norma EN 
149). 
Manter o contentor fechado e fora do alcance das crianças. 
No caso de entrar em contacto com os olhos, enxaguar, imediatamente, com muita água e consultar um médico. 
Lavar cuidadosamente após o seu manuseio.  
Não misturar com ácidos e adicionar sempre cal à água e não água à cal. 
A incorporação da cal de jardim ou fertilizante no solo com subsequente rega poderá facilitar o efeito. 

Condições e medidas relacionadas com protecção pessoal e higiene 

Usar luvas adequadas, óculos de protecção e roupas de protecção. 

2.2 Controlo de exposição ambiental 

Características do produto 

Alteração: 1 % (na pior das hipóteses com base nos dados a partir das medições da poeira no ar enquanto função da distância da aplicação) 

Quantidades utilizadas 

Quantidade utilizada 

Ca(OH)2 2.244 kg/ha Na protecção profissional do solo agrícola, recomenda-
se não ultrapassar os 1700 kg CaO/ha ou a quantidade 
correspondente a 2244 kg Ca(OH)2 ha. Esta taxa é três 
vezes a quantidade necessária para compensar as 
perdas anuais da cal através da lixiviação. Por esta 
razão, o valor de 1700 kg CaO/ha ou a quantidade 
correspondente a 2244 kg CaOH2/ ha é usado neste 
dossiê como base para avaliação de riscos. A 
quantidade usada para outras variantes de cal pode ser 
calculada com base na sua composição e peso 
molecular. 

CaO 1.700 kg/ha 

CaO.MgO 1.478 kg/ha 

CaCO3.MgO 2.149 kg/ha 

Ca(OH)2.MgO 1.774 kg/ha 

Cal hidráulica natural 2.420 kg/ha 

Frequência e duração da utilização 

1 dia/ano (uma aplicação por ano) São permitidas múltiplas aplicações por ano, desde que não se ultrapasse a quantidade total anual de 2.244 
kg/ha (CaOH2) 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Utilização dos produtos no exterior 
Profundidade da mistura do solo: 20 cm 

Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 

Não há libertações directas para águas superficiais adjacentes. 

Condições e medidas técnicas para reduzir ou limitar as descargas, emissões de ar e libertações para o solo 

A alteração deverá ser minimizada. 

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais 

Não é relevante para uma avaliação de exposição  

Condições e medidas relacionadas com a eliminação de artigos no final da vida útil  

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Condições e medidas relacionadas com a recuperação de artigos no final da sua vida útil 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 

O rácio de caracterização dos riscos (QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de 
exposição sem efeitos) e é apresentado dentro dos parêntesis em baixo. Para exposição por inalação, o QCR baseia-se no DNEL a longo prazo 
para substâncias de cal de 1 mg/m3 (enquanto poeiras respiráveis) e a respectiva estimativa de exposição à inalação (enquanto poeiras 
inaláveis). Assim, o QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada de 
acordo com a norma EN 481. 
Dado que as substâncias de cal são classificadas como irritantes para a pele e olhos foi realizada uma avaliação qualitativa para a exposição 
oral e cutânea, assim como exposição ocular. 

Exposição humana 

Aplicação manual 

Via da exposição Estimativa da exposição Método usado, comentários. 

Oral - 
Avaliação qualitativa 
A exposição oral não ocorre enquanto parte da utilização pretendida do 
produto. 
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Cutânea Poeiras, pó 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Porém, o contacto cutâneo com a 
poeira do carregamento das substâncias da cal ou o contacto directo com 
a cal não poderá ser excluído no caso de não se usar luvas de protecção 
durante a aplicação. Devido ao tempo de aplicação relativamente longo, é 
de esperar alguma irritação da pele. Isto poderá ser evitado enxaguando, 
imediatamente, com água. Deverá ser assumido que os consumidores que 
sofreram irritações na pele irão proteger-se. Assim sendo, qualquer irritação 
na pele, reversível, poderá ser entendida como não recorrente. 

Olho Poeira 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Não se poderá excluir as poeiras 
resultantes da aplicação à cal na superfície, no caso de não serem usados 
óculos de protecção. Aconselha-se o enxaguamento imediato com água e 
a consulta com um médico após exposição acidental. 

Inalação (cal de 
jardim) 

Pequena tarefa: 12 µg/m³ (0,0012) 

Grande tarefa: 120 µg/m³ (0,012) 

Avaliação quantitativa 
Não se encontra disponível nenhum modelo a descrever a aplicação dos 
pós com pá/mão, assim sendo, deverá observar-se o modelo de formação 
de poeiras, sendo que o derramamento dos pós é visto como a pior das 
hipóteses. 
A formação de poeiras durante o derramamento de pó é tratada segundo o 
modelo holandês (van Hemmen, 1992, tal como descrito na secção 9.0.3.1). 

Inalação (fertilizante) 
Pequena tarefa: 0,24 µg/m³  
(2,4 * 10-4) 

Grande tarefa: 2,4 µg/m³ (0,0024) 

Avaliação quantitativa 
Não se encontra disponível nenhum modelo a descrever a aplicação dos 
pós com pá/mão, assim sendo, deverá observar-se o modelo de formação 
de poeiras, sendo que o derramamento dos pós é visto como a pior das 
hipóteses. 
A formação de poeiras durante o derramamento de pó é tratada segundo o 
modelo holandês (van Hemmen, 1992, tal como descrito na secção 9.0.3.1) 
e aplicando um factor de redução de poeiras de 10 para a forma granular e 
um factor 5 para a quantidade de cal reduzida no absorvente «usado».  

Pós-aplicação 

De acordo com a Direcção da Segurança dos Pesticidas britânica (Pesticide Safety Directorate, agora chamada CRD), a exposição pós-
aplicação deverá ser direccionada para produtos amadores usados para tratar relvados e crescimento de plantas em jardins privados. Neste 
caso, a exposição de crianças, que podem ter acesso a estas áreas logo após o tratamento, deverá ser avaliada. O modelo EPA dos EUA prevê 
a exposição pós-aplicação a produtos usados em jardins privados (por exemplo, relvados) de crianças de colo, que gatinham na área tratada 
e, também, a exposição via oral através de actividades de levar a mão à boca.  
A cal de jardim ou o fertilizante incluindo cal é utilizado para tratar de solo ácido. Assim sendo, após aplicação no solo e subsequente rega o 
efeito de risco da cal (alcalinidade) será rapidamente neutralizado. A exposição às substâncias de cal será insignificante dentro de um curto 
período de tempo após aplicação.  

Exposição ambiental 

Não é realizada nenhuma avaliação de exposição ambiental porque as condições operacionais e medidas de gestão de riscos para o 
consumidor são menos rigorosas que as indicadas para a protecção profissional de solo agrícola. Para além do mais, a neutralização/efeito pH 
é o efeito pretendido e desejado para o compartimento do solo. Não são de esperar libertações para as águas residuais. 
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Número de cenário de exposição (ES) 9.15: Utilização do consumidor de 
substâncias de cal enquanto químicos para tratamento de água 

Modelo de um cenário de exposição (2) relativo às utilizações por parte dos consumidores 

1. Título 

Título curto livre Utilização do consumidor de substâncias de cal enquanto químicos para tratamento 
de água 

Título sistemático com base no descritor de 
utilizações SU21, PC20, PC37, ERC8b  

Processos, tarefas e/ou actividades abrangidos  
Carregamento, enchimento ou novo enchimento de formulações sólidas no 
contentor/preparado de leite de cal 
Aplicação de leite de cal em água  

Método de avaliação* 

Saúde humana: 
Foi realizada uma avaliação qualitativa para a exposição oral e cutânea, assim como 
para a exposição ocular. A exposição às poeiras foi avaliada segundo o modelo 
holandês (van Hemmen, 1992). 
Exposição ambiental: 
É providenciada uma avaliação de justificação qualitativa. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 

MGR Mais nenhuma das medidas de gestão de riscos de produto integrado está no local correcto. 

PC/ERC Descrição da actividade referente às categorias do artigo (AC) e às categorias de fuga ambiental 
(ERC) 

PC 20/37 

Enchimento e novo enchimento (transferência de substâncias de cal (sólidas)) do reactor de cal para o 
tratamento da água. 

Transferência de substâncias de cal (sólidas) nos contentores para mais aplicações.  

Aplicação de gotas de leite de cal na água. 

ERC 8b Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias reactivas em sistemas abertos 

2.1 Controlo de exposição dos consumidores 

Características do produto 

Descrição da 
preparação 

Concentração da 
substância na 

preparação 

Estado físico da 
preparação 

Nível de pulverulência (se 
relevante) 

Design da embalagem 

Tratamento químico  
da água 

Até 100 % Sólido, pó fino 

Níveis elevados de 
pulverulência 

(valor indicativo da ficha de 
dados «faça você mesmo», 

consultar secção 9.0.3) 

Cargas em sacos ou 
baldes/contentores. 

Tratamento químico  
da água 

Até 99 % 

Sólido, granular de 
diferentes tamanhos 

(D50 valor 0,7 
D50 valor 1,75 
D50 valor 3,08) 

nível baixo de pulverulência 
(redução em 10% 

comparado com o pó) 

Camião de cargas com 
tanque ou em «Grandes 

Sacos» ou em sacas 

Quantidades utilizadas 

Descrição da preparação Quantidades utilizada por evento 

Tratamento químico da água em reactor de cal para 
aquários dependendo do tamanho da reactor de água a ser enchido (~ 100g /L) 

Tratamento químico da água em reactor de cal para 
água potável 

dependendo do tamanho do reactor de água a ser enchido (~ até 1,2 kg/L) 

Leite de cal para outras aplicações  ~ 20 g / 5L  

Frequência e duração da utilização/exposição 

Descrição da tarefa Duração da exposição por acontecimento frequência dos acontecimentos 

Preparado de leite de cal (carregamento, 
enchimento e novo enchimento)  

1,33 min. 
(ficha de dados «faça você mesmo», RIVM, 
Capítulo 2.4.2 Mistura e carregamento de 

pós) 

1 tarefa/mês 
1tarefa/semana 

Aplicação de gotas de leite de cal na água.  Vários minutos - horas 1 tarefa/ mês 
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Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos  

Descrição da tarefa População exposta Taxa respiratória Parte do corpo exposta 
Área de pele 

correspondente [cm²] 

Preparado de leite de cal 
(carregamento, 
enchimento e novo 
enchimento)  

adulto 1,25 m³/h 
Metade de ambas as 

mãos 

430 

(Relatório RIVM 
320104007) 

Aplicação de gotas de 
leite de cal na água.  

adulto N.º Mãos 
860 

(Relatório RIVM 
320104007) 

Outras condições operacionais que afectam a exposição dos consumidores 

Descrição da tarefa Interiores/Exteriores Volume da divisão Taxa de troca de ar 

Preparado de leite de cal 
(carregamento, enchimento e novo 
enchimento)  

Interiores/Exteriores 
1 m³ (espaço pessoal, área 

pequena à volta do utilizador) 
0,6 hr-1 (divisão interior não 

especificada) 

Aplicação de gotas de leite de cal na 
água.  interiores N.º N.º 

Condições e medidas relacionadas com as informações e as recomendações relativas ao comportamento a fornecer aos 
consumidores  

Não levar aos olhos, pele ou roupa. Não respirar poeiras 
Manter o contentor fechado e fora do alcance das crianças. 
Usar apenas com ventilação adequada. 
No caso de entrar em contacto com os olhos, enxaguar, imediatamente, com muita água e consultar um médico. 
Lavar cuidadosamente após o seu manuseio.  
Não misturar com ácidos e adicionar sempre cal à água e não água à cal. 

Condições e medidas relacionadas com protecção pessoal e higiene 

Usar luvas adequadas, óculos e roupas de protecção. Usar semimáscara para filtragem (tipo de máscara FFP2 de acordo com a norma EN 
149). 

2.2 Controlo de exposição ambiental 

Características do produto 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Quantidades utilizadas* 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Frequência e duração da utilização 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos  

Fluxo de rio e diluição preestabelecidos 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Interiores 

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais 

Tamanho preestabelecido de estações de tratamento/sistema de depuração municipal e de técnicas de tratamento de lamas  

Condições e medidas relacionadas com a eliminação de artigos no final da vida útil  

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Condições e medidas relacionadas com a recuperação de artigos no final da sua vida útil 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 
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3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 
O rácio de caracterização dos riscos (QCR) é o coeficiente da estimativa de exposição refinada e o respectivo DNEL (nível derivado de 
exposição sem efeitos) e é apresentado dentro dos parêntesis em baixo. Para exposição por inalação, o QCR baseia-se no DNEL para 
substâncias de cal de 4 mg/m3 (enquanto poeiras respiráveis) e a respectiva estimativa de exposição por inalação (enquanto poeiras que podem 
ser inaladas). Assim, o QCR inclui uma margem de segurança adicional, dado que a fracção respirável é uma sub-fracção da fracção inalada 
de acordo com a norma EN 481. 
Dado que as substâncias de cal são classificadas como irritantes para a pele e olhos foi realizada uma avaliação qualitativa para a exposição 
oral e cutânea, assim como exposição ocular. 

Exposição humana 

Preparação de leite de cal (carregamento) 

Via da exposição Estimativa da exposição Método usado, comentários 

Oral - 
Avaliação qualitativa 
A exposição oral não ocorre enquanto parte da utilização pretendida do 
produto. 

Cutâneo (pó) 
pequena tarefa: 0,1 µg/cm² (-) 

grande tarefa: 1 µg/cm² (-) 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Porém, o contacto cutâneo com as 
poeiras do carregamento das substâncias da cal ou o contacto directo com 
a cal não poderão ser excluídos no caso de não se usar luvas durante a 
aplicação. Isto poderá resultar, ocasionalmente, em suave irritação 
facilmente evitável ao enxaguar imediatamente com água. 
Avaliação quantitativa  
Foi utilizado o modelo de taxa constante ConsExpo. A taxa de contacto de 
poeiras formadas durante o derramamento de pó foi retirada da ficha de 
dados de «faça você mesmo» (relatório RIVM 320104007). Para 
granulados a estimativa de exposição será ainda mais baixa. 

Olho Poeira 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Não se poderá excluir as poeiras do 
carregamento da cal no caso de não serem usados óculos de protecção. 
Aconselha-se o enxaguamento imediato com água e a consulta com um 
médico após exposição acidental. 

Inalação (pó) 
Pequena tarefa: 12 µg/m³ (0,003) 

Grande tarefa: 120 µg/m³ (0,03) 

Avaliação quantitativa 
A formação de poeiras durante o derramamento de pó é tratada segundo 
o modelo holandês (van Hemmen, 1992, tal como descrito na secção 
9.0.3.1). 

Inalação (grânulos) 
Pequena tarefa: 1,2 µg/m³ (0,0003) 

Grande tarefa: 12 µg/m³ (0,003) 

Avaliação quantitativa 
A formação de poeiras durante o derramamento de pó é tratada segundo 
o modelo holandês (van Hemmen, 1992, tal como descrito na secção 
9.0.3.1) e aplicando um factor de redução de pó de 10 para o granulado. 

Aplicação de gotas de leite de cal na água. 

Via da exposição Estimativa da exposição Método usado, comentários. 

Oral - 
Avaliação qualitativa 
A exposição oral não ocorre enquanto parte da utilização pretendida do 
produto. 

Cutânea Gotículas ou salpicos 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Porém, não se conseguirão evitar 
salpicos na pele no caso de não serem usadas luvas durante a aplicação. 
Os salpicos poderão provocar, ocasionalmente, uma suave irritação, 
facilmente evitável ao enxaguar imediatamente as mãos com água. 

Olho Gotículas ou salpicos 

Avaliação qualitativa 
Se as medidas de redução de risco forem seguidas não deverá ocorrer 
qualquer tipo de exposição humana. Porém, não se conseguirão evitar 
salpicos na pele no caso de não serem usadas luvas durante a aplicação. 
Porém, é raro ocorrerem irritações dos olhos como consequência de 
exposição a uma solução límpida de silicato de cálcio (água com cal), e a 
suave irritação poderá ser evitada através do imediato enxaguamento dos 
olhos. 

Inalação - 
Avaliação qualitativa 
Não esperado, pois a pressão do vapor da cal na água é baixa e não 
ocorre a formação de névoas ou aerossóis. 
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Exposição ambiental 

O impacto do pH devido ao uso de cal nos cosméticos é insignificante. O afluente de uma estação de tratamento de águas residuais municipais 
é, muitas vezes, neutralizado e a cal pode ser usada de forma benéfica para o controlo do pH da acidez dos cursos de águas residuais que são 
tratadas em ETARs biológicas. Dado que o pH do afluente da estação de tratamento municipal é circum-neutral, o impacto do pH é insignificante 
nos compartimentos ambientais de recepção, tais como, compartimento das águas de superfície, sedimentos e terrestres.  
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Número de cenário de exposição (ES) 9.16: Utilização do consumidor de 
cosméticos contendo substâncias com cal. 

Modelo de um cenário de exposição (2) relativo às utilizações por parte dos consumidores 

1. Título 
Título curto livre Utilização do consumidor de cosméticos contendo cal 

Título sistemático com base no descritor de 
utilizações SU21, PC39 , ERC8a 

Processos, tarefas e/ou actividades abrangidos  - 

Método de avaliação* 

Saúde humana: 

De acordo com o artigo 14.º(5) (b) do regulamento (CE) 1907/2006 os riscos para a 
saúde humana não precisam de ser considerados substâncias incluídas em produtos 
cosméticos dentro do alcance da Directiva 76/768/CE. 

Ambiental: 
É providenciada uma avaliação de justificação qualitativa. 

2. Condições operacionais e medidas de gestão de riscos 
ERC 8a Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos 

2.1 Controlo de exposição dos consumidores 
Características do produto 

Não é relevante, pois não será necessário considerá-lo um risco para a saúde humana. 

Quantidades utilizadas 

Não é relevante, pois não será necessário considerá-lo um risco para a saúde humana. 

Frequência e duração da utilização/exposição 

Não é relevante, pois não será necessário considerá-lo um risco para a saúde humana. 

Factores humanos não influenciados pela gestão dos riscos  

Não é relevante, pois não será necessário considerá-lo um risco para a saúde humana. 

Outras condições operacionais que afectam a exposição dos consumidores 

Não é relevante, pois não será necessário considerá-lo um risco para a saúde humana. 

Condições e medidas relacionadas com as informações e as recomendações relativas ao comportamento a fornecer aos 
consumidores  

Não é relevante, pois não será necessário considerá-lo um risco para a saúde humana. 

Condições e medidas relacionadas com protecção pessoal e higiene 

Não é relevante, pois não será necessário considerá-lo um risco para a saúde humana. 

2.2 Controlo de exposição ambiental 

Características do produto 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Quantidades utilizadas* 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Frequência e duração da utilização 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Factores ambientais não influenciados pela gestão dos riscos  

Fluxo de rio e diluição preestabelecidos 

Outras condições operacionais especificadas que afectam a exposição ambiental 

Interiores 

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de águas residuais 

Tamanho preestabelecido de estações de tratamento/sistema de depuração municipal e de técnicas de tratamento de lamas  

Condições e medidas relacionadas com a eliminação de artigos no final da vida útil  

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

Condições e medidas relacionadas com a recuperação de artigos no final da sua vida útil 

Não é relevante para uma avaliação de exposição 

3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 
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Exposição humana 

A exposição humana a cosméticos será tratada noutra legislação e, como tal, não precisará de ser abordada no regulamento (CE) 1907/2006 
de acordo com o artigo 14.º(5) (b) do presente regulamento. 

Exposição ambiental 

O impacto do pH devido ao uso de cal nos cosméticos é insignificante. O afluente de uma estação de tratamento de águas residuais municipais 
é, muitas vezes, neutralizado e a cal pode ser usada de forma benéfica para o controlo do pH da acidez dos cursos de águas residuais que são 
tratadas em ETARs biológicas. Dado que o pH do afluente da estação de tratamento municipal é circum-neutral, o impacto do pH é insignificante 
nos compartimentos ambientais de recepção, tais como, compartimento das águas superficiais, sedimentos e terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim de Ficha de Dados de Segurança 
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SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA. 
 
1.1 Identificador do produto. 
 
Nome do produto: CARBONATO DE CÁLCIO 
Código do produto: MP028 
Nome Químico:  carbonato de cálcio 
N. CAS: 471-34-1 
N. CE: 207-439-9 
N. registo: Isento 
 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas. 
 
desacidificante utilizado na indústria alimentar 
 
Usos não aconselhados: 
Usos diferentes aos aconselhados. 
 
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança. 
 
Empresa: PRODUCTOS AGROVIN S.A. 
Endereço: Avda. de los Vinos S.N. 
População: 13600 - Alcázar de San Juan  
Distrito: Ciudad Real (ESPAÑA) 
Telefone: + 34 926 55 02 00 
Fax: + 34 926 54 62 54 
E-mail: calidad@agrovin.com 
Web: www.agrovin.com 
 
1.4 Número de telefone de emergência: + 34 926 55 02 00 (Só disponível em horário de escritório) 
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) (+351) 800 250 250. 
Atendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
 

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS. 
 
2.1 Classificação da substância ou mistura. 
O produto não é classificado como perigoso segundo o Regulamento (EU)  No 1272/2008. 
 
2.2 Elementos do rótulo. 
The producto is not classified as hazardous.. 
. 
 
2.3 Outros perigos. 
O produto pode ter os seguintes riscos adicionais: 
 Pulverulência. 
 
 

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES. 
 
3.1 Substâncias. 
Nome químico: [1] carbonato de cálcio 
N. CAS: 471-34-1 
N. CE: 207-439-9 
N. registo: Isento 
[1] Substância à qual se aplica limite de exposição comunitário no local de trabalho (ver secção 8.1). 
 
3.2 Misturas. 
Não Aplicável. 
 

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS. 
 
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros. 
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Devido à composição e à tipologia das substâncias presentes no produto, não são necessárias advertências específicas. 
 
Inalação. 
Situar o acidentado ao ar livre, mantê-lo quente e em repouso, se a respiração for irregular ou se detiver, praticar respiração 
artificial. 
 
Contacto com os olhos. 
Retirar as lentes de contato, se levar e resultar fácil de fazer. Lavar abundantemente os olhos com água limpa e fresca durante, 
pelo menos, 10 minutos, puxando para cima das pálpebras e procurar assistência médica. Não permita que a pessoa se esfregue 
o olho afetado. 
 
Contacto com a pele. 
Tirar a roupa contaminada. 
 
Ingestão. 
Mantê-lo em repouso. NUNCA provocar o vômito. 
 
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados. 
Não são conhecidos efeitos agudos e tardios da exposição ao produto. 
 
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários. 
Nos casos de dúvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar atenção médica. Não administrar nunca nada por 
via oral a pessoas que se encontrem inconscientes. 
 
 

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS. 
 
  
 
5.1 Meios de extinção. 
Meios de extinção adequados: 
Pó extintor ou CO2. Em caso de incêndios mais graves também espuma resistente ao álcool e água pulverizada. 
 
Meios de extinção inadequados: 
Não usar para a extinção jato direto de água. Em presença de tensão elétrica não é aceitável utilizar água ou espuma como meio 
de extinção. 
 
5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura. 
Riscos especiais. 
O fogo pode produzir um espesso fumo negro. Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos 
perigosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. A exposição aos produtos de combustão ou decomposição pode ser 
prejudicial para a saúde. 
 
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios. 
Refrigerar com água os tanques, cisternas ou recipientes próximos à fonte de calor ou fogo. Ter em conta a direção do vento. 
 
Equipamento de proteção contra incêndios. 
Segundo a magnitude do incêndio, pode ser necessário o uso de roupas de proteção contra o calor, equipamento respiratório 
autónomo, luvas, óculos protetores ou máscaras faciais e botas. 
 
 

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS. 
 
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 
 Para controlo de exposição e medidas de proteção individual, ver secção 8. 
 
6.2 Precauções a nível ambiental. 
  Produto não classificado como perigoso para o meio ambiente; na medida do possível, evite  qualquer derrame. 
 
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza. 
Conter e recolher o derrame com material absorvente inerte (terra, areia, vermiculita, terra de diatomáceas...) e limpe a área 
imediatamente com um descontaminante adequado. 
Deposite os resíduos em recipientes fechados e adequados para a eliminação, de acordo com os regulamentos locais e nacionais 
(ver secção 13). 
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6.4 Remissão para outras secções. 
Para controlo de exposição e medidas de proteção individual, ver secção 8. 
Para a posterior eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13. 
 
 

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM. 
 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro. 
O produto não exige medidas de manuseamento especiais; recomendam-se as seguintes medidas gerais: 
Para a proteção pessoal, ver secção 8. 
Na zona de aplicação deve ser proibido fumar, comer e beber. 
Cumprir com a legislação sobre segurança e higiene no trabalho. 
Não utilizar nunca pressão para esvaziar os recipientes, não são recipientes resistentes à pressão. Conservar o produto em 
recipientes de um material idêntico ao original. 
 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades. 
O produto não exige medidas especiais de armazenamento. 
Como condições gerais de armazenamento, devem-se evitar fontes de calor, radiações, eletricidade e o contacto com alimentos. 
Manter longe de agentes oxidantes e de materiais fortemente ácidos ou alcalinos. 
Armazenar os recipientes entre 5 e 35° C, num local seco e bem ventilado. 
Armazenar segundo a legislação local. Observar as indicações da etiqueta. 
O produto não está afetado pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
 
7.3 Utilizações finais específicas. 
Utilizado na enologia 
 
 

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
 
8.1 Parâmetros de controlo. 
 
Limite de exposição durante o trabalho para: 
 

Nome N. CAS País Valor-limite ppm mg/m3 

carbonato de cálcio 471-34-1 Portugal [1] 
Oito horas 2,4 

10 (O valor 
aplica-se a 

partículas sem 
amianto e 

contendo <1% 
de sílica 

cristalina) 

Curta duração     

[1] De acordo com a Norma Portuguesa 1796 adotou pelo Instituto português de qualidade. 
 
 O produto NÃO contém substâncias com Valores Biológicos Limite. 
Níveis de concentração DNEL/DMEL: 
 

Nome DNEL/DMEL Tipo Valor 

carbonato de cálcio 
N. CAS: 471-34-1 
N. CE: 207-439-9 

DNEL 
(Trabalhadores) 

Inalação, Crónico, Efeitos sistémicos 10 
(mg/m³) 

 
DNEL: Derived No Effect Level, (nível sem efeito obtido) nível de exposição à substância por baixo do qual não são previstos  
efeitos adversos. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nível de exposição que corresponde a um risco baixo, que deve ser considerado um risco 
mínimo tolerável. 
 
 
8.2 Controlo da exposição. 
 
Medidas de ordem técnica: 
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Concentração: 100 % 
Usos: desacidificante utilizado na indústria alimentar 
Proteção respiratória: 
EPI: Máscara auto-filtrante para partículas 

 

Características: Marcação «CE» Categoria III. Fabricada em material filtrante, cobre o nariz, a 
boca e o queixo. 

Normas CEN: EN 149 

Manutenção: Antes de a utilizar, deve verificar a ausência de rupturas, deformações, etc. Pelo facto de se tratar de um 
equipamento de protecção individual descartável, deverá ser renovado em cada uso. 

Observações: Se não estiver bem ajustada, não protege o trabalhador. Dever-se-ão seguir as instruções do fabricante 
relativamente ao uso apropriado do equipamento. 

Tipo de filtro 
necessário: P2 

Proteção das mãos: 
EPI: Luvas de protecção 

 

Características: Marcação «CE» Categoria II. 

Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 

Manutenção: 

Devem ser guardadas em lugar seco, afastadas de eventuais fontes de calor, e deve-se evitar a 
exposição aos raios solares na medida do possível. Não devem ser efectuadas nas luvas quaisquer 
modificações que possam alterar a sua resistência e também não se devem aplicar nas mesmas tintas, 
solventes ou adesivos. 

Observações: As luvas devem ser do tamanho correcto, e ser ajustadas à mão sem ficarem demasiado folgadas nem 
demasiado apertadas. Deverão ser sempre utilizadas com as mãos limpas e secas. 

Material: PVC (cloreto 
polivinílico) 

Tempo de penetração 
(min.): 

> 480 Espessura do 
material (mm): 

0,35 

Proteção dos olhos: 
EPI: Escudo facial 

 

Características: 
Marcação «CE» Categoria II. Protector dos olhos e da face contra salpicaduras de 
líquidos. 

Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Manutenção: 
A visibilidade através dos óculos deve ser óptima, razão pela qual se devem limpar diariamente estes 
elementos, devendo os protectores ser desinfectados periodicamente, seguindo as instruções do 
fabricante. Deve-se velar para que as partes móveis tenham um accionamento suave. 

Observações: Os escudos faciais devem ter um campo de visão com uma dimensão na linha central de 150 mm no 
mínimo, em sentido vertical, uma vez acoplados na armação. 

Proteção da pele: 
EPI: Roupa de protecção 

 Características: 
Marcação «CE» Categoria II. A roupa de protecção não deve ser estreita nem ficar 
solta para que não interfira nos movimentos do utilizador. 

Normas CEN: EN 340 

Manutenção: Devem-se seguir as instruções de lavagem e conservação proporcionadas pelo fabricante para se garantir 
uma protecção invariável. 

Observações: 
A roupa de protecção deve proporcionar um nível de conforto em consonância com o nível de protecção 
que deve proporcionar face ao risco contra o qual protege, com as condições ambientais, o nível de 
actividade do utilizador e o tempo de uso previsto. 

EPI: Calçado de trabalho 
 Características: Marcação «CE» Categoria II. 

Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347 

Manutenção: Estes artigos adaptam-se à forma do pé do primeiro utilizador. Por este motivo, e igualmente por 
questões de higiene, deve-se evitar a sua reutilização por qualquer outra pessoa. 

Observações: O calçado de trabalho para uso profissional é o que incorpora elementos de protecção destinados à 
protecção do utilizador contra as lesões que possam provocar acidentes 

 
 
 

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS. 
 
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base. 
Aspecto:Pó inodoro de cor característica 
Cor: Branco 
Odor:N.D./N.A. 
Limiar olfactivo:N.D./N.A. 
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pH: N.D./N.A. 
Ponto de fusão:825 ºC 
Ponto de Ebulição:  N.D./N.A. 
Ponto de inflamação: N.D./N.A. 
Taxa de evaporação: N.D./N.A. 
Inflamabilidade (sólido, gás): N.D./N.A. 
Limite inferior explosão: N.D./N.A. 
Limite superior explosão: N.D./N.A. 
Pressão de vapor: N.D./N.A. 
Densidade do vapor:N.D./N.A. 
Densidade relativa:2.73 
Solubilidade:N.D./N.A. 
Liposolubilidade:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidade:  insolúvel 
Coeficiente de partição (n-octanol/água): N.D./N.A. 
Temperatura de auto-ignição:  N.D./N.A. 
Temperatura de decomposição:  > 825ºC 
Viscosidade:  N.D./N.A. 
Propriedades explosivas:  N.D./N.A. 
Propriedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= Não Disponível/Não Aplicável devido à natureza do produto. 
 
9.2 Outras informações. 
Ponto de gota:  N.D./N.A. 
Cintilação:  N.D./N.A. 
Viscosidade cinemática:  N.D./N.A. 
N.D./N.A.= Não Disponível/Não Aplicável devido à natureza do produto. 
 
 

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE. 
 
10.1 Reatividade. 
O produto não apresentar riscos devido à sua reactividade. 
 
10.2 Estabilidade química. 
Estável sob as condições de manipulação e armazenamento recomendadas (ver epígrafe 7). 
 
10.3 Possibilidade de reações perigosas. 
O produto não tem a possibilidade de reacções perigosas. 
 
10.4 Condições a evitar. 
Evitar qualquer tipo de manipulação incorreta. 
 
10.5 Materiais incompatíveis. 
Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais fortemente alcalinos ou ácidos, com o fim de evitar reacções exotérmicas. 
 
10.6 Produtos de decomposição perigosos. 
Não se decompõe se for destinado aos usos previstos. 
 
 

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. 
 
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos. 
Não existem dados disponíveis ensaiados do produto. 
. 
a) Toxicidade aguda; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
b) Corrosão/irritação cutânea; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
c) Lesões oculares graves/irritação ocular; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
d) Sensibilização respiratória ou cutânea; 
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Dados não inclusivos para a classificação. 
 
e) Mutagenicidade em células germinativas; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
f) Carcinogenicidade; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
g) Toxicidade reprodutiva; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida; 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
j) Perigo de aspiração. 
Dados não inclusivos para a classificação. 
 
 

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA. 
 
12.1 Toxicidade. 
Não estão disponíveis informações relativas à Ecotoxicidade. 
 
12.2 Persistência e degradabilidade. 
 
Não se dispõe de informação relativa à biodegradabilidade das substâncias presentes. 
Não se dispõe de informação relativa à degradabilidade das substâncias presentes.Não há informação disponível sobre a 
persistência e degradabilidade do produto. 
 
12.3 Potencial de bioacumulação. 
Não estão disponíveis informações relativas à Bioacumulação. 
 
12.4 Mobilidade no solo. 
Não há informação disponível sobre a mobilidade no solo. 
Não é permitido o vertido em sumidouros ou cursos de água. 
Evitar a penetração no solo. 
 
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB. 
Não há informações disponíveis sobre a avaliação PBT e mPmB do produto. 
 
12.6 Outros efeitos adversos. 
Não há informação sobre outros efeitos adversos para o meio ambiente. 
 
 

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO. 
 
13.1 Métodos de tratamento de resíduos. 
Não é permitido o vertido em sumidouros ou cursos de água. Os resíduos e recipientes vazios devem ser manipulados e 
eliminados de acordo com as legislações locais/nacionais vigentes. 
Siga as disposições da Directiva 2008/98/CE relativas à gestão de resíduos, DL 73/2011 e Decisão da Comissão 2014/955 / UE 
(códigos LER). 
 
 

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE. 
 
Não é perigoso no transporte. Em caso de acidente e derrame do produto, actuar de acordo com o ponto 6. 
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14.1 Número ONU. 
 Não é perigoso no transporte. 
 
14.2 Designação oficial de transporte da ONU. 
Descrição: 
ADR: Não é perigoso no transporte. 
IMDG: Não é perigoso no transporte. 
OACI/IATA: Não é perigoso no transporte. 
 
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.4 Grupo de embalagem. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.5 Perigos para o ambiente. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.6 Precauções especiais para o utilizador. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC. 
Não é perigoso no transporte. 
 

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO. 
 
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e 
ambiente. 
O produto não é afetado pelo Regulamento (CE) nº 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 
2009, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono. 
 
 
O produto não está afetado pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
O produto não está afetado pelo DL 147/2008, de 29 de julho (responsabilidade por danos ambientais). 
O produto não está afetado pelo Reglamento (UE) No 528/2012 relativo à comercialização e ao uso dos biocidas. 
O produto não está afetado pelo procedimento estabelecido no Regulamento (UE) No 649/2012, relativo à exportação e 
importação de produtos químicos perigosos. 
 
 
15.2 Avaliação da segurança química. 
Não foi realizado uma avaliação da segurança química do produto. 
 
 

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES. 
 
Modificações em relação à versão anterior: 
 
 - Modificação da classificação ADR/IMDG/ICAO/IATA/RID (SECÇÃO 14). 
 
 
Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]: 
Perigos físicos  Com base em dados de ensaio 
Perigos para a saúde Método de cálculo 
Perigos para o ambiente Método de cálculo 
 
 
 
Recomenda-se que só utilize o produto para os usos previstos. 
 
 
Abreviaturas e siglas utilizadas: 
CEN: Comité Europeu de Normalização. 
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-Fim da ficha de dados de segurança.- 

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nível de exposição que corresponde a um risco baixo, que deve ser  
 considerado um risco mínimo tolerável. 
DNEL: Derived No Effect Level, (nível sem efeito obtido) nível de exposição à substância por baixo do  
 qual não são previstos  efeitos adversos. 
EPI: Equipamento de proteção individual. 
 
Principais referências bibliográficas e fontes de dados: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Regulamento (UE) 2015/830. 
Regulamento (CE) No 1907/2006. 
Regulamento (UE) No 1272/2008. 
 
A informação facilitada nesta ficha de Dados de Segurança foi redigida de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2015/830 DA 
COMISSÃO de 28 de maio de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia das Substâncias 
Químicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) nº 
1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE da Comissão. 
 

A informação desta Ficha de Dados de Segurança do produto está baseada nos conhecimentos actuais e nas leis vigentes da 
CE e nacionais, quanto a que as condições de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso conhecimento e controlo. O 
produto não deve ser utilizado para fins distintos àqueles que são especificados, sem ter primeiro uma instrução por escrito, 
da sua utilização. É sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as 
exigências estabelecidas nas legislações. 
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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do produto 
 

Nome comercial  
Flotigam 5803  

 

Número de Material: 234219 
 

 

Natureza química:  Preparação de uma amina quaternária em solução aquosa / 
alcoolica 

 
1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 

desaconselhadas 
 

Utilizações relevantes identificadas para a substância ou mistura 
Ramo de industria: Industria mineira. 
Tipo de utilização: Colector para a floculação 

 
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 

Identificação da sociedade/empresa 
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH   
65926 Frankfurt am Main  
Nº Telefone : +49 69 305 18000  

 

Informação sobre a substância / mistura 
BU Oil & Mining Services  
Product Stewardship  
E-mail: SDS.Europe@clariant.com 

 
1.4. Número de telefone de emergência 
 

 00800-5121 5121   (24 h) 
 

CIAV - Centro de Informação Antivenenos  

+351 800 250 250   (24/7) 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Líquidos inflamáveis, Categoria 3 
 

 H226: Líquido e vapor inflamáveis. 
 

Toxicidade aguda, Categoria 4 
 

 H302: Nocivo por ingestão. 
 

Corrosão cutânea, Categoria 1B 
 

 H314: Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves. 
 

Lesões oculares graves, Categoria 1 
 

 H318: Provoca lesões oculares graves. 
 

Perigo (agudo) de curto prazo para o 
ambiente aquático, Categoria 1 
 

 H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
 

Perigo (crónico) de longo prazo para o 
ambiente aquático, Categoria 2 

 H411: Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. 
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2.2 Elementos do rótulo 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Pictogramas de perigo 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Palavra-sinal 
 

: Perigo 
 

Advertências de perigo 
 

: H226 Líquido e vapor inflamáveis. 
H302 Nocivo por ingestão. 
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares 
graves. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. 
 

Recomendações de 
prudência 
 

: 
Prevenção:  

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, 
chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. 
P280 Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ 
proteção ocular/ proteção facial. 

Resposta:  

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A 
PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxaguar a pele com água/ tomar um duche. 
P304 + P340 + P310 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a 
pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição 
que não dificulte a respiração. Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. 
P305 + P351 + P338 + P310 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. Continue a enxaguar. Contacte 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/ médico. 
P370 + P378 Em caso de incêndio: para extinguir utilizar 
areia seca, um produto químico seco ou espuma resistente ao 
álcool. 

Destruição:  

P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação 
aprovada de destruição de resíduos. 
 

Componentes determinantes de perigo para o rótulo: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio 

2.3 Outros perigos 

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e 
tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior. 
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Não são conhecidos outros perigos para além dos derivados da etiqueta. 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.2 Misturas 

Componentes 

Nome Químico No. CAS 
No. CE 
No. de Index 
Número de registo 

Classificação Concentração 
(% w/w) 

Cloreto de 
dicocoalquildimetilamonio 

61789-77-3 
263-087-6 
01-2119486994-16-
0001 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 2; 
H411 

 
Factor-M (Toxicidade 
aguda para o 
ambiente aquático): 1 
Factor-M (Toxicidade 
crónica para o 
ambiente aquático): 1 
 

>= 30 - < 50 

Conversion product of tallow fatty 
propylene diamine with 23 EO 
and coconut fatty acid 

Não atribuído 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Aquatic Chronic 2; 
H411 

>= 30 - < 50 

Propano-2-ol 67-63-0 
200-661-7 
603-117-00-0 
 01-2119457558-25-
XXXX 
01-2119457558-25 
01-2119457558-25-
0001 
01-2119457558-25-
0002 
01-2119457558-25-
0006 
01-2119457558-25-
0016 
01-2119457558-25-
0028 
01-2119457558-25-
0083 
01-2119457558-25-
0150 
01-2119457558-25-
0163 
01-2119457558-25-
XXXX 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 
(Sistema nervoso 
central) 

>= 1 - < 10 

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16. 
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SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Recomendação geral 
 

:  Despir/ retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 
Em caso de indisposição, consulte um médico. 

 
Em caso de inalação 
 

:  Se for inalado, levar para o ar puro. 
Consulte um médico. 
 

Em caso de contacto com a 
pele 
 

:  Lavar imediatamente com muita água. 
Consultar um médico. 
 

Se entrar em contacto com 
os olhos 
 

:  Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as 
pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. 
Consultar um médico. 
 

Em caso de ingestão 
 

:  NÃO provocar o vómito. 
Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico, e 
mostrar-lhe a embalagem e o rótulo. 
 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Sintomas : efeitos corrosivos 
 

Perigo : Nocivo por ingestão. 
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
Provoca lesões oculares graves. 
 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento 
 

: Tratar de acordo com os sintomas. 

 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1 Meios de extinção 

Meios adequados de 
extinção 
 

:  Jato de água 
Espuma resistente ao álcool 
Pó seco 
Dióxido de carbono (CO2) 
 

Meios inadequados de 
extinção 
 

:  Jacto de água de grande volume 
 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigos específicos para 
combate a incêndios 
 

:  Em caso de incêndio, os gases de combustão definidores de 
risco são: Monóxido de carbono (CO) 
Óxidos de azoto (NOx) 
Dióxido de carbono (CO2) 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
de acordo com a Regulamento (CE) No. 
1907/2006 

 

 
 

Flotigam 5803  Página  5(26) 

Código de substância: 000000346709  Data de revisão : 07.06.2021  

Versão : 1 - 0 / P  Data de impressão : 08.06.2021 

 

 

 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Equipamento especial de 
proteção a utilizar pelo 
pessoal de combate a 
incêndio 
 

:  Equipamento autônomo de respiração  
 

Informações adicionais 
 

:  Pôr um equipamento de protecção conveniente. 
 

 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Precauções individuais 
 

:  Pôr um equipamento de protecção conveniente. 
Assegurar ventilação adequada. 
Manter afastado de fontes de ignição. 

 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Precauções a nível 
ambiental 
 

:  Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de 
água e no solo. 
 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Métodos de limpeza 
 

:  Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: 
areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, 
serragem). 
Tratar as substâncias recobertas como descrito na secção 
"Considerações de destruição". 
 

6.4 Remissão para outras secções 

Informações relativas ao manuseamento seguro: ver capítulo 7., Para a proteção individual ver a 
secção 8., Para informações sobre a eliminação, ver a secção 13. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

Informação para um 
manuseamento seguro 
 

: Manipular e abrir o recipiente com prudência. 
Providenciar ventilação adequada. 
 

Orientação para prevenção 
de Fogo e Explosão 
 

:  Manter afastado de qualquer fonte de ignição - Não fumar. 
Tomar medidas de precaução para evitar a acumulação de 
cargas electrostáticas (p. ex. ligação à terra durante as 
operações de carga e descarga).  
 

Medidas de higiene 
 

:  Lavar as mãos antes das pausas, e no fim do dia de trabalho. 
Utilizar um creme protector para a pele antes de manejar o 
produto. Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavá-la 
antes de a voltar a usar.  
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7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Requisitos para áreas de 
armazenagem e recipientes 
 

:  Não utilizar recipiente de Alumínio.  
 

Informações suplementares 
sobre as condições de 
armazenagem 
 

:  - sensível a geadas - Caso o produto fique turvo, espesso ou 
congelado devido ao frio, este deve ser descongelado 
lentamente à temperatura ambiente e misturado durante um 
curto espaço de tempo. A seguir, o produto é novamente 
utilizável. Manter afastado do calor. Mantenha afastado da luz 
direta do sol.  
 

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Utilizações específicas 
 

:  Nenhuma recomendação adicional 

 
 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual 

8.1 Parâmetros de controle 

Limites de Exposição Ocupacional 

Componentes No. CAS tipo de valor 
(Forma de 
exposição) 

Parâmetros de controle Bases 

Propano-2-ol 67-63-0 VLE-MP 200 ppm PT OEL 
 Informações adicionais: Agente não classificável como carcinogénico no 

Homem., Identifica substâncias para as quais existem índices de exposição 
biológicos. Estes podem ser de dois tipos: IBE A referentes a pesticidas 
inibidores da acetilcolinesterase e IBE M indutores de metahemoglobina., 
irritação do trato respiratório superior, afeção do sistema nervoso central, 
Irritação ocular 

  VLE_CD 400 ppm PT OEL 
 Informações adicionais: Agente não classificável como carcinogénico no 

Homem., Identifica substâncias para as quais existem índices de exposição 
biológicos. Estes podem ser de dois tipos: IBE A referentes a pesticidas 
inibidores da acetilcolinesterase e IBE M indutores de metahemoglobina., 
irritação do trato respiratório superior, afeção do sistema nervoso central, 
Irritação ocular 

Limites profissionais biológicas de exposição 

Nome da substância No. CAS Parâmetros de 
controle 

Tempo de amostra Bases 

Propano-2-ol 67-63-0 Acetona: 40 mg/l 
(Urina) 

No final do turno e 
no final da semana 
de trabalho 

PT NP1796 

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No. 
1907/2006: 

Nome da substância Utilização final Vias de 
exposição 

Possíveis danos 
para a saúde 

Valor 

Propano-2-ol 
No. CAS: 67-63-0 

Trabalhadores Dérmico Longo prazo - efeitos 
sistémicos 

888 mg/kg 
bw/dia 
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Observações: DNEL 

 Trabalhadores Inalação Longo prazo - efeitos 
sistémicos 

500 mg/m3 

Observações: DNEL 

 Consumidores Dérmico Longo prazo - efeitos 
sistémicos 

319 mg/kg 
bw/dia 

Observações: DNEL 

 Consumidores Inalação Longo prazo - efeitos 
sistémicos 

89 mg/m3 

Observações: DNEL 

 Consumidores Oral Longo prazo - efeitos 
sistémicos 

26 mg/kg 
bw/dia 

Observações: DNEL 

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No. 
1907/2006: 

Nome da substância Compartimento Ambiental Valor 

Propano-2-ol 
No. CAS: 67-63-0 

Agua doce 140,9 mg/l 

 Água do mar 140,9 mg/l 
 Sedimento de água doce 552 mg / kg de 

peso seco (d.w.) 

 Sedimento marinho 552 mg / kg de 
peso seco (d.w.) 

 Solos 28,0 mg / kg de 
peso seco (d.w.) 

 Água (libertação intermitente) 140,9 mg/l 
 Estação de Patamento de esgoto 2251 mg/l 
 Oral 160 mg/kg 

alimento 

8.2 Controlo da exposição 

Proteção individual 

Proteção dos olhos :  Em função do risco deve-se colocar protecção adequada 
para os olhos. 
 

Protecção das mãos 
Pausa através do tempo : 480 min 
Espessura das luvas : 0,7 mm 
Observações : Exposição de longo prazo Luvas impermeáveis de borracha 

butílica  
 

Pausa através do tempo : 30 min 
Espessura das luvas : 0,4 mm 
Observações : No caso de exposição curta (protecção de salpicos): Luvas 

de borracha nitrílica.  
 

Observações : Este tipo de luvas de protecção é proposto por vários 
fabricantes. Observar as suas indicações, especialmente 
sobre a espessura mínima das camadas e o tempo de 
ruptura mínimo.Considerar também as condições de trabalho 
especifícas sob as quais devem ser utilizadas as luvas.  
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Proteção do corpo e da pele :  Usar vestuário de protecção adequado. 
 

Protecção respiratória :  Protecção respiratória em caso de ventilação insuficiente ou 
de exposição prolongada. 
Máscara panorâmica, filtro A 
Máscara completa , de acordo com norma DIN EN 136 
Filtro de classe 2 
A utilização de filtros exige que o meio ambiente contenha 
pelo menos 17% em volume de oxigénio Atender às normas 
em vigor. 
Cumprir a regulamentação nacional aplicável. Ter em 
atenção as limitações quanto ao tempo de utilização, e a 
regulamentação quanto ao uso de equipamentos de 
proteção respiratórios. 
 

Medidas de proteção :  Evitar o contacto com a pele e os olhos. 
Não inalar os vapores. 
 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Estado físico : Líquido 
 

Cor 
 

:  amarelo 
 

Odor 
 

:  a isopropanol 
 

Limiar olfativo 
 

:  não determinado  
 

Ponto de fluidez 
 

: ca. 12 °C 
Método: ISO 3016 
 

Ponto de ebulição 
 

: >= 82 °C 
Os dados referem-se ao solvente.  
 

Limite superior de explosão / 
Limite de inflamabilidade 
superior 
 

: 12 %(V) 
Os dados referem-se ao solvente.  
 

Limite inferior de explosão / 
Limite de inflamabilidade 
inferior 
 

: 2 %(V) 
Os dados referem-se ao solvente.  
 

Ponto de inflamação 
 

: ca. 32 °C 
Método: DIN 51755 (closed cup) 
 

Temperatura de auto-ignição 
 

: > 400 °C 
Os dados referem-se ao solvente.  
 

Temperatura de decomposição 
Temperatura de 
decomposição 

:  > 200 °C 
Taxa de aquecimento: 3 K/min 
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 Método: DSC 
 

pH 
 

: ca. 6 (20 °C) 
Concentração: 10 g/l 
 

Viscosidade 
Viscosidade, dinâmico 

 
: ca. 200 mPa.s (23 °C) 

Método: DIN 53015 
 

Viscosidade, cinemático 
 

: não determinado  
 

Solubilidade(s) 
Hidrossolubilidade 

 
: completamente miscível  (20 °C) 

 
Solubilidade noutros 
dissolventes 

 

: não determinado 
Solvente: gordura 

 
 

Coeficiente de partição: n-
octanol/água 
 

: Não aplicável  
 

Pressão de vapor 
 

: ca. 13 hPa (20 °C) 
Método: DIN 51754 
 

Densidade 
 

: ca. 0,9 g/cm3 
Método: DIN 51757 
 

Densidade da massa 
 

: Não aplicável  
 

Densidade relativa do vapor 
 

: não determinado  
 

Caraterísticas da partícula 
Tamanho da partícula 

 
: Não aplicável 

 

9.2 Outras informações 

Explosivos  
 

: Dados não disponíveis 
 

Propriedades comburentes 
 

: Não aplicável  
 

Sólidos inflamáveis 
Indice de combustão 

 
: Não aplicável  

 
Auto-ignição : Não aplicável  

 

Taxa de evaporação 
 

:  Não aplicável  
 

Energia mínima de ignição 
 

: não determinado 
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SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade 

consultar secção 10.3 "Possibilidade de reacções perigosas" 

10.2 Estabilidade química 

Estável em condições normais. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Reações perigosas 
 

:  Os recipientes vazios e sujos podem conter produtos gasosos 
que formam misturas explosivas com o ar. 
Corrói o alumínio. 

10.4 Condições a evitar 

Condições a evitar 
 

: Manter afastado do calor e de fontes de ignição. 
 

10.5 Materiais incompatíveis 

Materiais a evitar 
 

:  Desconhecido 
 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Em caso de manuseamento e armazenagem adequados, não são conhecidos produtos de 
decomposição perigosos. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 
1272/2008 

Toxicidade aguda 

Produto: 

Toxicidade aguda por via 
oral 
 

:  Estimativa da toxicidade aguda: 1.112 mg/kg  
Método: Método de cálculo 

 
Toxicidade aguda por via 
inalatória 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

Toxicidade aguda por via 
cutânea 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Toxicidade aguda por via 
oral 
 

:  DL50 (Ratazana, macho e fêmea): 960 mg/kg  
Método: Directrizes do Teste OECD 401 
 

Toxicidade aguda por via 
inalatória 
 

:  CL50 (Ratazana, macho e fêmea): 0,25 mg/l  
Atmosfera de ensaio: vapor 
Método: Directrizes do Teste OECD 403 
BPL: sim 
 

Toxicidade aguda por via :  Observações: Dados não disponíveis 
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cutânea 
 

 

Propano-2-ol: 

Toxicidade aguda por via 
oral 
 

:  DL50 (Ratazana, Dados não disponíveis): 5.840 mg/kg  
Método: Directrizes do Teste OECD 401 
BPL: não 
 

Toxicidade aguda por via 
inalatória 
 

:  CL50 (Ratazana, macho e fêmea): > 25 mg/l, > 10000 ppm  
Duração da exposição: 6 h 
Atmosfera de ensaio: vapor 
Método: Directrizes do Teste OECD 403 
BPL: sim 
 

Toxicidade aguda por via 
cutânea 
 

:  DL50 (Coelho, Dados não disponíveis): 13.900 mg/kg 
Método: Directrizes do Teste OECD 402 
BPL: não 
 

Corrosão/irritação cutânea 

Produto: 

Observações : Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Espécie : Coelho 
Método : Directrizes do Teste OECD 404 
Resultado : Provoca queimaduras. 
BPL : sim 

 

Conversion product of tallow fatty propylene diamine with 23 EO and coconut fatty acid: 

Avaliação : Irritante para a pele. 
 

Propano-2-ol: 

Espécie : Coelho 
Duração da exposição : 4 h 
Método : Outro 
Resultado : Não provoca irritação da pele 
BPL : não 

 

Lesões oculares graves/irritação ocular 

Produto: 

Observações : Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Espécie : Coelho 
Método : Directrizes do Teste OECD 405 
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Resultado : Efeitos irreversíveis nos olhos 
 

Propano-2-ol: 

Espécie : Coelho 
Método : Directrizes do Teste OECD 405 
Resultado : Irritante para os olhos. 
BPL : não 

 

Sensibilização respiratória ou cutânea 

Produto: 

Observações : Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Tipo de Teste : Buehler Test 
Espécie : Porquinho da índia 
Método : Directrizes do Teste OECD 406 
Resultado : Não é um sensibilizador da pele. 
BPL 
 

: sim 

Observações : Análogo a um produto de composição semelhante. 
 

Avaliação :  Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
 

   Provoca lesões oculares graves. 
 

   Nocivo por ingestão. 
 

Propano-2-ol: 

Tipo de Teste : Buehler Test 
Vias de exposição : Contacto com a pele 
Espécie : Porquinho da índia 
Método : Directrizes do Teste OECD 406 
Resultado : Não é um sensibilizador da pele. 
BPL 
 

: sim 

 

Mutagenicidade em células germinativas 

Produto: 

Mutagenicidade em células 
germinativas- Avaliação 
 

:  Não existe informação disponível. 

 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Genotoxicidade in vitro 
 

: Tipo de Teste: Estudo in vitro de mutação genética em 
bactérias 
Sistema de teste: Salmonella typhimurium 
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Activação metabólica: com ou sem activação metabólica 
Método: Directrizes do Teste OECD 471 
Resultado: negativo 
BPL: sim 
 

 
 

 Tipo de Teste: Estudo in vitro de citogenicidade em células de 
mamíferos 
Sistema de teste: Linfócitos humanos 
Activação metabólica: com ou sem activação metabólica 
Método: Directrizes do Teste OECD 473 
Resultado: negativo 
BPL: sim 
 

 
 

 Tipo de Teste: Estudo in vitro de mutação genética em células 
de mamíferos 
Sistema de teste: células de linfoma de camundongos 
Activação metabólica: com ou sem activação metabólica 
Método: Directrizes do Teste OECD 476 
Resultado: negativo 
BPL: sim 
Observações: Análogo a um produto de composição 
semelhante. 
 

Mutagenicidade em células 
germinativas- Avaliação 
 

:  Os testes in vitro não mostraram efeitos mutagénicos 
 

   Não existe informação disponível. 
 

Propano-2-ol: 

Genotoxicidade in vitro 
 

: Tipo de Teste: Estudo in vitro de mutação genética em células 
de mamíferos 
Sistema de teste: Célular ovarianas de hamster chinês 
Concentração: 500 - 5000 µg/ml 
Activação metabólica: com ou sem activação metabólica 
Método: Directrizes do Teste OECD 476 
Resultado: negativo 
BPL: sim 
 

 
 

 Tipo de Teste: Teste de Ames 
Sistema de teste: Salmonella typhimurium 
Concentração: 100 - 10000 µg/plate 
Activação metabólica: com ou sem activação metabólica 
Método: Directrizes do Teste OECD 471 
Resultado: negativo 
BPL: não 
 

Genotoxicidade in vivo 
 

:  Tipo de Teste: Teste de micronúcleo 
Espécie: Rato (macho e fêmea) 
Estirpe: ICR 
Tipo de célula: Medula ossosa 
Via de aplicação: Injecção intraperitoneal 
Duração da exposição: Single exposure 
Dose: 350-1173-2500-3500 mg/kg 
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Método: Directrizes do Teste OECD 474 
Resultado: negativo 
BPL: sim 
 

Mutagenicidade em células 
germinativas- Avaliação 
 

:  Os testes in vitro não mostraram efeitos mutagénicos, Os 
testes in vivo não mostraram efeitos mutagénicos 
 

Carcinogenicidade 

Produto: 

Carcinogenicidade - 
Avaliação 
 

:  Não existe informação disponível. 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Carcinogenicidade - 
Avaliação 
 

:  Não existe informação disponível. 
 

Propano-2-ol: 

Espécie : Ratazana, macho e fêmea 
Via de aplicação : Inalação 
Duração da exposição : 104 w  
Dose : 200 - 2500 - 5000 ppm  
Grupo de controlo : sim 
Frequência do tratamento : 6 hours/day, 5 days/week  
 : cerca de. 12,29 mg/l 
Método : Directrizes do Teste OECD 451 
BPL : sim 

 
Carcinogenicidade - 
Avaliação 
 

:  Não evidencia efeitos carcinogénicos em experiências com 
animais. 
 

Toxicidade reprodutiva 

Produto: 

Toxicidade reprodutiva - 
Avaliação 
 

:  Não existe informação disponível. 
Não existe informação disponível. 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Efeitos sobre o 
desenvolvimento do feto 
 

:  Tipo de Teste: estudo de toxicidade reprodutiva e de 
desenvolvimento 
Espécie: Coelho, fêmeas 
Via de aplicação: oral (alimentação forçada) 
Dose: 0, 4, 12, 32 mg/kg/day 
Toxicidade geral em mães: NOAEL: 12 mg/kg peso corporal 
Método: Directrizes do Teste OECD 414 
BPL: sim 
Observações: Análogo a um produto de composição 
semelhante. 
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Toxicidade reprodutiva - 
Avaliação 
 

:  Nenhuma toxicidade para a reprodução 
 

Propano-2-ol: 

Efeitos na fertilidade 
 

:  Tipo de Teste: Fertilidade / desenvolvimento embrionário 
inicial 
Espécie: Ratazana, macho e fêmea 
Estirpe: Wistar 
Via de aplicação: Água potável 
Dose: 0,5 - 1 - 2 %  
Toxicidade geral dos pais: NOAEL: 853 mg/kg peso corporal 
Método: Directrizes do Teste OECD 415 
BPL: sim 
 
Tipo de Teste: Estudo de duas gerações 
Espécie: Ratazana, macho e fêmea 
Estirpe: Sprague-Dawley 
Via de aplicação: oral (alimentação forçada) 
Dose: 100 - 500 - 1000 mg/kg  
Toxicidade geral dos pais: NOAEL: 500 mg/kg peso corporal 
Toxicidade geral F1: NOAEL: 500 mg/kg peso corporal 
Toxicidade geral F2: NOAEL: 500 mg/kg peso corporal 
Método: Directrizes do Teste OECD 416 
BPL: sim 
 

Efeitos sobre o 
desenvolvimento do feto 
 

:  Tipo de Teste: Pré-natal 
Espécie: Ratazana 
Estirpe: Wistar 
Via de aplicação: Água potável 
Dose: 0,5 - 1,25 - 2,5 % 
Duração do respetivo tratamento: 10 d 
Toxicidade geral em mães: NOAEL: 596 mg/kg peso corporal 
Efeitos tóxicos no desenvolvimento: NOAEL: 596 mg/kg peso 
corporal 
Método: Directrizes do Teste OECD 414 
BPL: sim 
 
Tipo de Teste: Pré-natal 
Espécie: Ratazana 
Estirpe: Sprague-Dawley 
Via de aplicação: oral (alimentação forçada) 
Dose: 400 - 800 - 1200 mg/kg 
Duração do respetivo tratamento: 9 d 
Toxicidade geral em mães: NOAEL: 400 mg/kg peso corporal 
Teratogenicidade: NOAEL: 400 mg/kg peso corporal 
Efeitos tóxicos no desenvolvimento: NOAEL: 400 mg/kg peso 
corporal 
Método: Directrizes do Teste OECD 414 
BPL: sim 
 

Toxicidade reprodutiva - 
Avaliação 

:  Não é esperada toxicidade para a reprodução 
Não se esperam efeitos teratogenicos 
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Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única 

Produto: 

Observações : Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico 
específico de orgãos-alvo, exposição única. 

 

Propano-2-ol: 

Avaliação : Pode provocar sonolência ou vertigens. 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida 

Produto: 

Observações : Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico 
específico de orgãos-alvo, exposição repetida. 

 

Propano-2-ol: 

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico 
específico de orgãos-alvo, exposição repetida. 

 

Toxicidade por dose repetida 

Produto: 

Observações : Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Espécie : Ratazana, macho e fêmea 
NOAEL : 42 - 49 mg/kg bw/dia 
Via de aplicação : oral (ração) 
Duração da exposição : 93 d  
Número de exposições : daily 
Dose : 0, 1500, 3000, 6000 ppm  
Método : Directrizes do Teste OECD 408 
BPL : sim 
Observações : Análogo a um produto de composição semelhante. 

 

Propano-2-ol: 
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Espécie : Ratazana, macho e fêmea 
NOAEL : 12,5 mg/l  
Via de aplicação : Inalação 
Atmosfera de ensaio : vapor 
Duração da exposição : 2 a  
Número de exposições : 6 hours/day, 5 days/week 
Dose : 500 - 2500 - 5000 ppm  
Grupo de controlo : sim 
Método : Outro 
BPL : sim 

 

Toxicidade por aspiração 

Produto: 

Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Dados não disponíveis 
 

Propano-2-ol: 

Nenhuma classificação de toxicidade de aspiração 
 

11.2 Informações sobre outros perigos 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1 Toxicidade 

Produto: 

Toxicidade em peixes 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

Toxicidade em dáfnias e 
outros invertebrados 
aquáticos 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

Toxicidade para às 
algas/plantas aquáticas 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

Toxicidade para os micro-
organismos 
 

:   
Observações: Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Toxicidade em peixes 
 

:  CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): 0,26 mg/l 
Duração da exposição: 96 h 
Tipo de Teste: Ensaio semiestático 
Método: Directrizes do Teste OECD 203 
BPL: sim 
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Toxicidade em dáfnias e 
outros invertebrados 
aquáticos 
 

:  CL50 (Outro): 0,295 mg/l 
Duração da exposição: 48 h 
Tipo de Teste: Ensaio estático 
Método: ISO 14669 e método PARCOM 
BPL: sim 
 

Toxicidade para às 
algas/plantas aquáticas 
 

:  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum 
capricornutum)): 0,06 mg/l 
Duração da exposição: 72 h 
Tipo de Teste: Ensaio estático 
Método: Directrizes do Teste OECD 201 
BPL: sim 
 

Factor-M (Toxicidade aguda 
para o ambiente aquático) 
 

: 1 

Toxicidade para os micro-
organismos 
 

:  CE50 : 120 mg / kg de peso seco (d.w.) 
Duração da exposição: 28 d 
Tipo de Teste: Solos 
Método: Directrizes do Teste OECD 216 
BPL: sim 
Observações: Análogo a um produto de composição 
semelhante. 
 

Toxicidade em peixes 
(Toxicidade crónica) 
 

: NOEC: 0,053 mg/l  
Duração da exposição: 35 d 
Espécie: Pimephales promelas (vairão gordo) 
Tipo de Teste: Dados não disponíveis 
Método: Outro 
Observações: Análogo a um produto de composição 
semelhante. 
 

Toxicidade em dáfnias e 
outros invertebrados 
aquáticos (Toxicidade 
crónica) 
 

: NOEC: 0,5 mg/l  
Duração da exposição: 21 d 
Espécie: Daphnia magna 
Tipo de Teste: Ensaio semiestático 
Método: Directrizes do Teste OECD 211 
BPL: sim 
 

Factor-M (Toxicidade crónica 
para o ambiente aquático) 
 

: 1 

Toxicidade para as plantas 
 

: CL50: > 5.001,3 mg/kg 
Duração da exposição: 14 d 
Espécie: Triticum aestivm (trigo) 
Método: Directrizes do Teste OECD 208 
BPL:sim 
 

Toxicidade do sedimento 
 

: NOEC: 876 mg / kg de peso seco (d.w.) 
Controlo analítico: sim 
Duração: 24 d 
Método: Directrizes do Teste OECD 218 
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Avaliação eco-toxicológica 

Toxicidade aguda para o 
ambiente aquático 
 

:  Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
 

Toxicidade crónica para o 
ambiente aquático 
 

:  Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 

Conversion product of tallow fatty propylene diamine with 23 EO and coconut fatty acid: 

Avaliação eco-toxicológica 

Toxicidade crónica para o 
ambiente aquático 
 

:  Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 

Propano-2-ol: 

Toxicidade em peixes 
 

:  CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 9.640 mg/l 
Ponto final: mortalidade 
Duração da exposição: 96 h 
Tipo de Teste: Ensaio por escoamento 
Controlo analítico: sim 
Método: Directrizes do Teste OECD 203 
BPL: não 
 

Toxicidade em dáfnias e 
outros invertebrados 
aquáticos 
 

:  CL50 (Daphnia magna): > 10.000 mg/l 
Ponto final: Imobilização 
Duração da exposição: 24 h 
Tipo de Teste: Ensaio estático 
Controlo analítico: não 
Método: Directrizes do Teste OECD 202 
BPL: não 
 

Toxicidade para às 
algas/plantas aquáticas 
 

:  EC10 (Scenedesmus quadricauda (alga verde)): cerca de. 
1.800 mg/l 
Ponto final: Proporção de crescimento 
Duração da exposição: 7 d 
Tipo de Teste: Ensaio estático 
Controlo analítico: não 
Método: Outro 
BPL: não 
 

Toxicidade para os micro-
organismos 
 

:  EC10 (Pseudomonas putida): cerca de. 1.050 mg/l  
Duração da exposição: 16 h 
Tipo de Teste: Ensaio estático 
Controlo analítico: não 
Método: DIN 38412 T.8 
BPL: não 
 

Toxicidade em peixes 
(Toxicidade crónica) 
 

: Observações: não requerido 
 

Toxicidade em dáfnias e 
outros invertebrados 
aquáticos (Toxicidade 

: Observações: não requerido 
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crónica) 
 
Toxicidade para as plantas 
 

: CI50: 2.104 mg/l 
Duração da exposição: 3 d 
Ponto final: Crescimento 
Espécie: Lactuca sativa (alface) 
Controlo analítico: não 
Método: Outro 
BPL:não 
 

Toxicidade do sedimento 
 

: Observações: Não aplicável 
 

Toxicidade em organismos 
terrestres 
 

: Observações: Não aplicável 
 

12.2 Persistência e degradabilidade 

Produto: 

Biodegradabilidade 
 

:  Observações: não determinado 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Biodegradabilidade 
 

:  Material usado na inoculação: aeróbio 
Resultado: Rapidamente biodegradável. 
Biodegradabilidade:  61 % 
Relacionado a: Dióxido de carbono (CO2) 
Duração da exposição: 28 d 
Método: Directrizes do Teste OECD 301 B 
BPL: sim 
 

Propano-2-ol: 

Biodegradabilidade 
 

:  Tipo de Teste: aeróbio 
Material usado na inoculação: lamas activadas 
Resultado: Rapidamente biodegradável. 
Biodegradabilidade:  53 % 
Relacionado a: Carência biológica de oxigénio (CBO) 
Duração da exposição: 5 d 
Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.5. 
BPL: não 
 

Estabilidade na água 
 

:  Observações: Não aplicável 
 

12.3 Potencial de bioacumulação 

Produto: 

Bioacumulação 
 

:  Observações: Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Bioacumulação :  Factor de bioconcentração (BCF): 70,79 
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 Método: Outro 
 

Coeficiente de partição: n-
octanol/água 
 

: log Pow: 4,8 (25 °C) 
pH: 7 
Método: Directrizes do Teste OECD 123 
BPL: sim 
 

Propano-2-ol: 

Bioacumulação 
 

:  Observações: Não aplicável 
 

Coeficiente de partição: n-
octanol/água 
 

: log Pow: 0,05 
pH: 25 
Método: Não existe informação disponível. 
 

12.4 Mobilidade no solo 

Produto: 

Distribuição por 
compartimentos ambientais 
 

: Observações: Dados não disponíveis 
 

Componentes: 

Propano-2-ol: 

Distribuição por 
compartimentos ambientais 
 

: Observações: Não aplicável 
 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Produto: 

Avaliação 
 

: A substância/mistura não contém componentes considerados 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito 
persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% 
ou superior.. 
 

Componentes: 

Cloreto de dicocoalquildimetilamonio: 

Avaliação 
 

: Esta substância não está identificada como PBT nem como 
vPvB. 
 

Propano-2-ol: 

Avaliação 
 

: Esta substância não é considerada como persistente, 
bioacumuladora ou tóxica (PBT).. 
 

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino 

Dados não disponíveis 

12.7 Outros efeitos adversos 

Produto: 

Informações ecológicas :  Dados não disponíveis 
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adicionais 
 

 

Componentes: 

Propano-2-ol: 

Informações ecológicas 
adicionais 
 

:  ligeiro contaminante da água 
Não permitir a infiltração em águas subterrâneas, cursos de 
água ou águas residuais. 
 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Produto :  Mediante a observação das regulamentações locais em vigor, 
encaminhar para uma instalação de incineração de resíduos 
especiais. 
 

Embalagens contaminadas :  As embalagens, que não possam ser limpas, devem ser 
eliminadas da mesma forma que produto . 
 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

Secção 14.1 a 14.5 . 
 
 

ADR   
 Nº ONU: UN 2920 
 

Designação do material 
perigoso::  

LIQUIDO CORROSIVO INFLAMAVEL N.S.A.  

 Componente perigoso: Cloreto de dimetilamónio de dicoco 
  Isopropanol 
 Classe 8 
 Risco primário: 8 
 Risco secundário: 3 
 Grupo de embalagem II 
 Nº perigo : 83 
 Perigos ambientais : Provisão de marcação especial: marca de ambientalmente 

perigoso 
 Observações Transporte permitido 

 

ADN   
 Nº ONU: UN 2920 
 

Designação do material 
perigoso::  

LIQUIDO CORROSIVO INFLAMAVEL N.S.A.  

 Componente perigoso: Cloreto de dimetilamónio de dicoco 
  Isopropanol 
 Classe 8 
 Risco primário: 8 
 Risco secundário: 3 
 Grupo de embalagem II 
 Observações Transporte permitido 
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RID   
 Nº ONU: UN 2920 
 

Designação do material 
perigoso::  

LIQUIDO CORROSIVO INFLAMAVEL N.S.A.  

 Componente perigoso: Cloreto de dimetilamónio de dicoco 
  Isopropanol 
 Classe 8 
 Risco primário: 8 
 Risco secundário: 3 
 Grupo de embalagem II 
 Nº perigo : 83 
 Perigos ambientais : Provisão de marcação especial: marca de ambientalmente 

perigoso 
 Observações Transporte permitido 

 

IATA   
 UN no. UN 2920 
 

Proper shipping name: Corrosive liquid, flammable, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): DICOCOSDIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE 
  Isopropyl alcohol 
 Class: 8 
 Primary risk: 8 
 Secondary risk: 3 
 Packing group: II 
 Environmental hazards: Special marking provision: environmentally hazardous 
 Remarks Shipment permitted 

 

IMDG   
 UN no. UN 2920 
 

Proper shipping name: Corrosive liquid, flammable, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): DICOCOSDIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE 
  Isopropyl alcohol 
 Class: 8 
 Primary risk: 8 
 Secondary risk: 3 
 Packing group: II 
 Remarks Shipment permitted 
 Marine pollutant: Marine Pollutant 
 EmS : F-E      S-C 

 
14.6. Precauções especiais para o utilizador 
 

Consultar esta Ficha de Segurança , secção 6 a 8 . 
 
14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI 
 

Transporte a granel não permitido , segundo código IBC 
 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação 
no mercado e à utilização de determinadas substâncias 

: Condições de limitação para as 
seguintes entradas devem ser 
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e preparações perigosas e de certos artigos perigosos 
(Anexo XVII) 
 

consideradas: 
Número na lista 3 

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada 
preocupação candidatas a autorização (artigo 59). 
 

: Não aplicável 

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização 
(Anexo XIV) 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 1005/2009 sobre substâncias 
que empobrecem a camada de ozônio 
 

: Não aplicável 

Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes 
orgânicos persistentes (reformulação) 
 

: Não aplicável 

Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Conselho que 
estabelece regras de controlo do comércio de 
precursores de drogas entre a Comunidade e países 
terceiros 
 

: Não banido e/ou restrito 

Regulamentação (EC) No 649/2012 do Parlamento 
europeu e o Conselho sobre a importação e exportação 
de produtos químicos perigosos 
 

: Não aplicável 

 

Outro regulamentação: 

Com excepção dos dados / regulamentos especificados neste capítulo , não estão disponiveis 
outras informações relativas a segurança, saúde e protecção ambiental. 
 
Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecção dos jovens no trabalho. 
Restrições relativas à profissão para mulheres grávidas e mulheres que criam ao peito 
 

15.2 Avaliação da segurança química 

Para a substância descrita , ou para os ingredientes da preparação em questão, ainda não está 
disponivel resultado de Avaliação de Segurança Química (CSA) 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Texto completo das Demonstrações -H 

H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 
H302 : Nocivo por ingestão. 
H314 : Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
H315 : Provoca irritação cutânea. 
H319 : Provoca irritação ocular grave. 
H336 : Pode provocar sonolência ou vertigens. 
H400 : Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
H411 : Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Texto completo das outras siglas 

Acute Tox. : Toxicidade aguda 
Aquatic Acute : Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático 
Aquatic Chronic : Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
de acordo com a Regulamento (CE) No. 
1907/2006 

 

 
 

Flotigam 5803  Página  25(26) 

Código de substância: 000000346709  Data de revisão : 07.06.2021  

Versão : 1 - 0 / P  Data de impressão : 08.06.2021 

 

 

Eye Irrit. : Iirritação ocular 
Flam. Liq. : Líquidos inflamáveis 
Skin Corr. : Corrosão cutânea 
Skin Irrit. : Irritação cutânea 
STOT SE : Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única 
PT NP1796 : Norma Portuguesa 1796 - Índices biológicos de exposição 
PT OEL : Segurança e Saúde no Trabalho - Valores limite de exposição 

profissional a agentes químicos 
PT OEL / VLE-MP : Valor limite de exposição-media ponderada 
PT OEL / VLE_CD : Valor limite de exposição - curta duração 

 

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via 
navegável interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias 
Perigosas por Estrada; AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade 
Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, 
mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL 
- Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; 
EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta 
de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de 
Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração 
associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; 
GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; 
IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a 
Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a 
Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da 
Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código 
Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; 
ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a 
Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal 
para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste 
(Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos 
Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que 
não éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado 
nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não éobservado nenhum efeito; 
NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à 
Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de 
Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre 
Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Concelho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e 
Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de 
mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de 
dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de 
Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na 
Tailândia;TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de 
Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito 
Bioacumulativos 

Informações adicionais 

Outras informações 
 

:  Observar a legislação nacional e local. 
 

Classificação da mistura: Procedimento de classificação: 
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Flam. Liq. 3 H226 Com base em dados de produtos ou 
avaliação 

Acute Tox. 4 H302 Método de cálculo 

Skin Corr. 1B H314 Método de cálculo 

Eye Dam. 1 H318 Método de cálculo 

Aquatic Acute 1 H400 Método de cálculo 

Aquatic Chronic 2 H411 Método de cálculo 

 
 
 

Estas informações correspondem ao atual estágio do nosso conhecimento e pretendem ser uma 
descrição geral dos nossos produtos e suas possíveis aplicações. A Clariant não oferece 
garantias, expressas ou implícitas, quanto à precisão, adequação, suficiência da informação ou a 
liberdade de defeito e não assume qualquer responsabilidade em relação a qualquer uso desta 
informação. Qualquer usuário deste produto é responsável por determinar a adequação dos 
produtos da Clariant para sua aplicação particular. Nada incluído nestas informações renuncia a 
qualquer condição regida pelo Termos Gerais de Condições de Venda da Clariant, a menos que 
acordada entre as partes por escrito. Quaisquer direitos de propriedade intelectual / industrial 
existentes devem ser observadas. Devido a possíveis alterações em nossos produtos, em leis ou 
regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis, o status de nossos produtos pode mudar. 
Fichas de Segurança, que fornecem as precauções de segurança que devem ser observados 
durante o manuseio ou armazenamento de produtos Clariant, estão disponíveis mediante 
solicitação e são fornecidos em conformidade com a legislação aplicável. Você deve obter e 
analisar as informações aplicáveis Ficha de Segurança antes de utilizar qualquer um desses 
produtos. Para obter informações adicionais, entre em contato Clariant. 

 
PT / PT 
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SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 

Substance or preparation name (trade name) 
Flotigam 5944  

 
Internal substance key for identification of product 

Material number :  308048 
Substance key : 000000448933 

 
Major recommendable usage for substance or preparation 

Industry sector : Mining 
Type of use : Ore processing 

 
Name of company / address 

CLARIANT S/A  
Av.d.Nacoes Unidas, 18001-Sto.Amaro  
04795-900 Sao Paulo - SP  
Telephone no. : +55 11 5683 7233  

 
Information about the substance / preparation 

BU Industrial & Consumer Specialties  
Product Stewardship  
e-mail : SDS.LATAM@clariant.com 

 
Emergency telephone number : +55 11 47 47 47 41   (24 h) 

 
 

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION 

GHS Classification in accordance with ABNT NBR 14725 Standard 

Acute toxicity (Oral) 
 

: Category 4 

Skin corrosion 
 

: Category 1B 

Serious eye damage 
 

: Category 1 

Skin sensitisation 
 

: Category 1 

Carcinogenicity 
 

: Category 1B 

Acute aquatic toxicity 
 

: Category 1 

Chronic aquatic toxicity 
 

: Category 1 

GHS label elements in accordance with ABNT NBR 14725 Standard 

Hazard pictograms 
 

:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signal word 
 

: Danger 
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Hazard statements 
 

: H303 May be harmful if swallowed. 
H314 Causes severe skin burns and eye damage. 
H317 May cause an allergic skin reaction. 
H350 May cause cancer. 
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 
 

Precautionary statements 
 

: 
Prevention:  

P201 Obtain special instructions before use. 
P273 Avoid release to the environment. 
P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye 
protection/ face protection. 

Response:  

P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off 
immediately all contaminated clothing. Rinse skin with 
water/shower. 
P304 + P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep 
at rest in a position comfortable for breathing. 
P305 + P351 + P338 + P310 IF IN EYES: Rinse cautiously with 
water for several minutes. Remove contact lenses, if present 
and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON 
CENTER/doctor. 
P391 Collect spillage. 
 

Other hazards which do not result in classification 

None known. 

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 

Substance / Mixture 
 

:  Mixture 

Hazardous components 

Alkylamine Not Assigned   

Alkylamine acetate Not Assigned   

Acrylonitrile Not Assigned   

SECTION 4. FIRST AID MEASURES 

General advice 
 

: Remove/Take off immediately all contaminated clothing. 
 

If inhaled 
 

: If inhaled, remove to fresh air. 
Get medical advice/ attention. 
If breathing is difficult, give oxygen. 
 

In case of skin contact 
 

: In case of contact, immediately flush skin with soap and plenty 
of water. 
Get medical attention. 
 

In case of eye contact 
 

: In the case of contact with eyes, rinse immediately with plenty 
of water and seek medical advice. 
 

If swallowed 
 

: If swallowed, seek medical advice immediately and show this 
container or label. 
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Most important symptoms 
and effects, both acute and 
delayed 
 

: The possible symptoms known are those derived from the 
labelling (see section 2). 
 

Notes to physician 
 

: Treat symptomatically. 

 

SECTION 5. FIREFIGHTING MEASURES 

Suitable extinguishing media 
 

: Water spray jet 
Foam 
Sand 
Carbon dioxide (CO2) 
Dry powder 
 

Specific hazards during 
firefighting 
 

: In case of fire hazardous decomposition products may be 
produced such as: 
 

 
 

 Nitrogen oxides (NOx) 
 

 
 

 Burning produces noxious and toxic fumes. 
 

Special protective equipment 
for firefighters 
 

: Self-contained breathing apparatus 
 

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

Personal precautions, 
protective equipment and 
emergency procedures 
 

: Wear personal protective equipment.  Unprotected persons 
must be kept away. 
Corrosive Liquids 
 

Environmental precautions 
 

: Do not allow to enter drains or waterways 
 

Methods and materials for 
containment and cleaning up 
 

: Pick up with absorbent material (eg sand, sawdust). Rinse 
away rest with water 
 

 

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE 

Advice on protection against 
fire and explosion 
 

:  Keep away from sources of ignition - No smoking. 
 

Advice on safe handling 
 

: Observe the usual precautions for handling chemicals. 
 

Hygiene measures  : Observe the usual hygienic measures for handling alkalies 
 

Conditions for safe storage 
 

: Keep only in the original container. 
 

Technical 
measures/Precautions 
 

: Keep away from heat. 
Keep away from direct sunlight. 
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 - sensitive to frost - In case of the product becoming opaque, 
thickening or being frozen due to the effects of cold, allow to 
thaw slowly at room temperature. Stir briefly before use. 
 

Materials to avoid 
 

: Do not store near acids. 
 

 

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 

Components with workplace control parameters 

Components CAS-No. Value type 
(Form of 
exposure) 

Control 
parameters / 
Permissible 
concentration 

Basis 

Acrylonitrile 107-13-1 LT 16 ppm 
35 mg/m3 

BR OEL 

 Further information: Absorption through the skin, Degree of 
harmfulness: maximum 

  TWA 2 ppm ACGIH 

Engineering measures : Local ventilation recommended - mechanical ventilation may 
be used. 
 

Personal protective equipment 

Respiratory protection 
 

: Use respiratory protection in case of insufficient exhaust 
ventilation or prolonged exposure 
 

Hand protection 
Remarks : Chemical resistant gloves  

 
Eye protection 
 

: Safety glasses with side-shields 
 

Skin and body protection 
 

: working clothes 
PVC apron 
Safety shoes 
 

Protective measures 
 

: Avoid contact with skin and eyes. 
 

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

Appearance 
 

: Liquid 
 

Colour 
 

:  colourless to pale colour 
 

Odour 
 

:  ammonia like, weakly 
 

pH 
 

: approx. 9 (20 °C)  
Concentration: 10 g/l 
Method: ASTM E 70 
 

Freezing point 
 

: < -20 °C  
Method: OECD Test Guideline 102 
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Initial boiling point 
 

: approx. 250 °C  
Method: OECD Test Guideline 103 
 

Flash point 
 

: > 100 °C 
 
Method: ASTM D 93 
 

Upper explosion limit / upper 
flammability limit 
 

: Not applicable for Liquids with Flash Point > 70 °C.  
 

Lower explosion limit / Lower 
flammability limit 
 

: Not applicable for Liquids with Flash Point > 70 °C.  
 

Vapour pressure 
 

: approx. 70 hPa (50 °C)  
By analogy with a product of similar composition  
 

Density 
 

: 0,9 g/cm3 (20 °C) 
Method: Other 
 

Auto-ignition temperature 
 

: Not applicable for Liquids with Flash Point > 70 °C.  
 

Viscosity 
Viscosity, dynamic 

 
: 110 mPa.s ( 20 °C) 

Method: ASTM D 2196 
 

Viscosity, kinematic 
 

: 122 mm2/s ( 20 °C) 
Method: calculated 
 

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY 

Conditions to avoid 
 

: freezing 
 

Hazardous decomposition 
products 

:   When handled and stored appropriately, no dangerous 
decomposition products are known 
 

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

Acute toxicity 

Product: 

Acute oral toxicity 
 

:  Acute toxicity estimate: 2.914 mg/kg   
Method: Calculation method 
 

Acute inhalation toxicity 
 

:  Acute toxicity estimate: > 40 mg/l  
Exposure time: 4 h 
Test atmosphere: vapour 
Method: Calculation method 
 

Acute dermal toxicity 
 

:  Acute toxicity estimate: > 5.000 mg/kg 
Method: Calculation method 
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Components: 

Alkylamine: 

Acute oral toxicity 
 

:  LD50 (Rat, male and female): 1.300 mg/kg  
Method: OECD Test Guideline 401 
GLP: yes 
Remarks: By analogy with a product of similar composition 
 

Acute inhalation toxicity 
 

:  Remarks: Not applicable 
 

Acute dermal toxicity 
 

:  Remarks: This information is not available. 
 

Acrylonitrile: 

Acute oral toxicity 
 

:  LD50 (Rat, female): 95,1 mg/kg  
Method: Other 
 

Acute inhalation toxicity 
 

:  LC50 (Rat, male and female): > 2 mg/l  
Exposure time: 4 h 
Test atmosphere: vapour 
Method: OECD Test Guideline 403 
GLP: yes 
 

Skin corrosion/irritation 

Product: 

Result : Corrosive 
 

Components: 

Alkylamine: 

Species : Rabbit 
Result : Extremely corrosive and destructive to tissue. 
Remarks : By analogy with a product of similar composition 

 

Acrylonitrile: 

Species : Rabbit 
Method : OECD Test Guideline 404 
Result : Irritating to skin. 

 

Serious eye damage/eye irritation 

Product: 

Result : Risk of serious damage to eyes. 
 

Components: 

Alkylamine: 

Species : rabbit eye 
Result : Corrosive 
Remarks : By analogy with a product of similar composition 
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Acrylonitrile: 

Species : Rabbit 
Result : Risk of serious damage to eyes. 
Method : OECD Test Guideline 405 
GLP : yes 

 

Respiratory or skin sensitisation 

Product: 

Result : Sensitising 
 

Components: 

Alkylamine: 

Remarks : This information is not available. 
 

Acrylonitrile: 

Species : Guinea pig 
Method : OECD Test Guideline 406 
Result : May cause sensitisation by skin contact. 

 
Assessment : Toxic if swallowed., Toxic in contact with skin., Toxic if 

inhaled., Causes skin irritation., Causes serious eye 
damage. 
May cause an allergic skin reaction. 
 

Germ cell mutagenicity 

Product: 

Germ cell mutagenicity - 
Assessment 
 

:  Contains no ingredient listed as a mutagen 
 

Components: 

Alkylamine: 

Genotoxicity in vitro 
 

: Remarks: no data available 
 

Germ cell mutagenicity - 
Assessment 
 

:  No information available. 
 

Acrylonitrile: 

Germ cell mutagenicity - 
Assessment 
 

:  Weight of evidence does not support classification as a germ 
cell mutagen. 
 

Carcinogenicity 

Product: 

Carcinogenicity - 
Assessment 
 

:  Known to have carcinogenic potential for humans 
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Components: 

Alkylamine: 

Carcinogenicity - 
Assessment 
 

: No information available. 
 

Acrylonitrile: 

Species : Rat, male and female 
Application Route : inhalation (vapour) 
Method : OECD Test Guideline 453 
Result : positive 

 
Carcinogenicity - 
Assessment 
 

: Sufficient evidence of carcinogenicity in animal experiments 
 

Reproductive toxicity 

Product: 

Reproductive toxicity - 
Assessment 
 

:  Contains no ingredient listed as toxic to reproduction 
No teratogenic effects to be expected. 
 

Components: 

Alkylamine: 

Effects on fertility 
 

:  Remarks: This information is not available. 
 

Effects on foetal 
development 
 

:  Remarks: This information is not available. 
 

Reproductive toxicity - 
Assessment 
 

:  No information available. 
No information available. 
 

Acrylonitrile: 

Effects on fertility 
 

:  Test Type: Two-generation study 
Species: Rat, male and female 
Strain: Sprague-Dawley 
Application Route: inhalation (vapour) 
General Toxicity - Parent: NOAEL: 15 ppm 
General Toxicity F1: NOAEL: 90 ppm 
Method: OECD Test Guideline 416 
GLP: yes 
 

Effects on foetal 
development 
 

:  Test Type: reproductive and developmental toxicity study 
Species: Rat, female 
Strain: Sprague-Dawley 
Application Route: oral (gavage) 
General Toxicity Maternal: NOAEL: 10 mg/kg body weight 
Developmental Toxicity: NOAEL: 65 mg/kg body weight 
Embryo-foetal toxicity: NOAEL: 20 mg/kg body weight 
Method: OECD Test Guideline 414 
GLP: no 
 

Reproductive toxicity - :  Some evidence of adverse effects on sexual function and 



 
SAFETY DATA SHEET 

 

 
 

 

Flotigam 5944  Page  9(14) 

Substance key: 000000448933  Revision Date: 22.05.2018  

Version : 1 - 4 / BR  Date of printing : 01.10.2020 

 

9 / 14 

Assessment 
 

fertility, and/or on development, based on animal experiments. 
 

STOT - single exposure 

Product: 

Remarks : Based on available data, the classification criteria are not met. 
 

Components: 

Alkylamine: 

Remarks : no data available 
 

Acrylonitrile: 

Exposure routes : Inhalation 
Assessment : May cause respiratory irritation. 

 

STOT - repeated exposure 

Product: 

Remarks : Based on available data, the classification criteria are not met. 
 

Components: 

Alkylamine: 

Remarks : no data available 
 

Acrylonitrile: 

Assessment : The substance or mixture is not classified as specific target 
organ toxicant, repeated exposure. 

 

Repeated dose toxicity 

Components: 

Alkylamine: 

Remarks : This information is not available. 
 

Acrylonitrile: 

Repeated dose toxicity - 
Assessment 
 

:  Toxic if swallowed., Toxic in contact with skin., Toxic if 
inhaled., Causes skin irritation., Causes serious eye damage. 
 

Aspiration toxicity 

Components: 

Alkylamine: 

No aspiration toxicity classification 
 

Acrylonitrile: 

No aspiration toxicity classification 
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SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION 

Ecotoxicity 

Product: 

Toxicity to fish 
 

:  LC50 (Danio rerio (zebra fish)): 0,1 - 1 mg/l 
Exposure time: 96 h 
Method: Evaluated according to GHS (Globally Harmonized 
System) criteria 
 

Toxicity to daphnia and other 
aquatic invertebrates 
 

:   
Remarks: no data available 
 

Toxicity to algae 
 

:   
Remarks: no data available 
 

Toxicity to fish (Chronic 
toxicity) 
 

: LC50 (Danio rerio (zebra fish)): 0,1 - 1 mg/l 
Exposure time: 96 h 
Remarks: Estimated value 
not tested. 
 

Toxicity to daphnia and other 
aquatic invertebrates 
(Chronic toxicity) 
 

: Remarks: no data available 
 

Components: 

Alkylamine: 

Toxicity to fish 
 

:  LC50 (Danio rerio (zebra fish)): 0,1 - 1 mg/l 
Exposure time: 96 h 
Method: OECD Test Guideline 203 
Remarks: By analogy with a product of similar composition 
 

Toxicity to daphnia and other 
aquatic invertebrates 
 

:  Remarks: no data available 
 

Toxicity to algae 
 

:  Remarks: no data available 
 

Toxicity to fish (Chronic 
toxicity) 
 

: Remarks: no data available 
 

Toxicity to daphnia and other 
aquatic invertebrates 
(Chronic toxicity) 
 

: Remarks: no data available 
 

Toxicity to microorganisms 
 

:  EC50: 10 - 100 mg/l 
Method: OECD Test Guideline 209 
Remarks: By analogy with a product of similar composition 
 

Toxicity to soil dwelling 
organisms 
 

: Remarks: Not applicable 
 

Plant toxicity 
 

: Remarks: Not applicable 
 

Sediment toxicity : Remarks: Not applicable 
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Toxicity to terrestrial 
organisms 
 

: Remarks: Not applicable 
 

Acrylonitrile: 

Toxicity to fish 
 

:  LC50 (Oryzias latipes (Japanese medaka)): 5,1 mg/l 
End point: mortality 
Exposure time: 96 h 
Test Type: semi-static test 
Method: OECD Test Guideline 203 
 

Toxicity to daphnia and other 
aquatic invertebrates 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Water flea)): 2,5 mg/l 
End point: Immobilization 
Exposure time: 48 h 
Test Type: static test 
Method: OECD Test Guideline 202 
 

Toxicity to algae 
 

:  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algae)): 10 mg/l 
Exposure time: 72 h 
Test Type: static test 
Method: OECD Test Guideline 201 
 

Toxicity to fish (Chronic 
toxicity) 
 

: NOEC (Pimephales promelas (fathead minnow)): 0,17 mg/l  
Exposure time: 30 d 
Test Type: flow-through test  
Method: Other 
 

Toxicity to daphnia and other 
aquatic invertebrates 
(Chronic toxicity) 
 

: NOEC (Daphnia magna (Water flea)): 0,5 mg/l  
Exposure time: 21 d 
Method: Other 
 

Ecotoxicology Assessment 

Chronic aquatic toxicity 
 

:  Toxic to aquatic life with long lasting effects. 
 

Persistence and degradability 

Components: 

Alkylamine: 

Biodegradability 
 

:  aerobic 
Concentration: seawater  
Chemical oxygen demand 
Result: rapidly biodegradable 
Biodegradation:  63 % 
Exposure time: 28 d 
Method: Marine BODIS Test  (seawater) 
GLP: yes 
Remarks: By analogy with a product of similar composition 
 

Stability in water 
 

:  Remarks: Not applicable 
 

Acrylonitrile: 

Biodegradability :  Result: Inherently biodegradable. 
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Bioaccumulative potential 

Components: 

Alkylamine: 

Bioaccumulation 
 

:  Remarks: Due to the distribution coefficient n-octanol/water, 
accumulation in organisms is not expected. 
 

Mobility in soil 

Components: 

Alkylamine: 

Distribution among 
environmental compartments 
 

: Remarks: Not applicable 
 

Other adverse effects 

Product: 

Additional ecological 
information 
 

:  Avoid release to the environment. 
 

Components: 

Alkylamine: 

Environmental fate and 
pathways 
 

:  not available 
 

Results of PBT and vPvB 
assessment 
 

: This substance is not considered to be persistent, 
bioaccumulating and toxic (PBT). 
 

Additional ecological 
information 
 

:  The product should not be allowed to enter drains, water 
courses or the soil. 
 

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 

Disposal methods 

Waste from residues : Must be incinerated in a suitable incineration plant holding a 
permit delivered by the competent authorities. 
 

Contaminated packaging : Corroded or contaminated packaging should be disposed of 
as product waste 
 

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION 

Terrestrial (railways, highways) - ANTT: 
Proper shipping name: Amines, liquid, corrosive, n.o.s.  

Class: 8 
Packing group: II 
UN no. UN 2735 
Primary risk: 8 
Hazard no. : 80 
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Remarks Shipment permitted 
Hazard inducer(s): Alkyletheramine  

 
Air - ANAC: 
Proper shipping name: Amines, liquid, corrosive, n.o.s.  

Class: 8 
Packing group: II 
UN/ID number: UN 2735 
Primary risk: 8 
Remarks Shipment permitted 
Hazard inducer(s): Alkyletheramine  

 
Ship (sea, rivers, lakes) - IMDG: 
Proper shipping name: Amines, liquid, corrosive, n.o.s.  

Class: 8 
Packing group: II 
UN no. UN 2735 
Primary risk: 8 
Remarks Shipment permitted 
Hazard inducer(s): Alkyletheramine  
EmS : F-A      S-B 

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code 

Not applicable for product as supplied. 

 

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION 

Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or 
mixture 

Apart from the data/regulations specified in this chapter, no further information is available 
concerning safety, health and environmental protection. 

 

International Regulations 

SECTION 16. OTHER INFORMATION 

Full text of other abbreviations 

ACGIH : USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV) 
BR OEL : Brazil. Occupational Exposure Limits 

 
ACGIH / TWA : 8-hour, time-weighted average 
BR OEL / LT : Up to 48 hours /week 

 
 

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances; ANTT - National Agency for Transport by 
Land of Brazil; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CMR - 
Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; CPR - Controlled Products Regulations; DIN - 
Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); 
ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% 
response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); 
ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; ERG - Emergency Response 
Guide; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - 
International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC 
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- International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals 
in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation 
Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International 
Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety 
and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea 
Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - 
Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; Nch - 
Chilean Norm; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed 
(Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NOM - Official Mexican 
Norm; NTP - National Toxicology Program; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD 
- Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety 
and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - 
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure 
Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of 
the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; 
SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan 
Chemical Substance Inventory; TDG - Transportation of Dangerous Goods; TSCA - Toxic 
Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations 
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very 
Bioaccumulative; WHMIS - Workplace Hazardous Materials Information System 

 
This information corresponds to the present state of our knowledge and is intended as a general 
description of our products and their possible applications. Clariant makes no warranties, express 
or implied, as to the information's accuracy, adequacy, sufficiency or freedom from defect and 
assumes no liability in connection with any use of this information. Any user of this product is 
responsible for determining the suitability of Clariant's products for its particular application. 
Nothing included in this information waives any of Clariant's General Terms and Conditions of 
Sale, which control unless it agrees otherwise in writing. Any existing intellectual/industrial 
property rights must be observed. Due to possible changes in our products and applicable 
national and international regulations and laws, the status of our products could change. Material 
Safety Data Sheets providing safety precautions, that should be observed when handling or 
storing Clariant products, are available upon request and are provided in compliance with 
applicable law. You should obtain and review the applicable Material Safety Data Sheet 
information before handling any of these products. For additional information, please contact 
Clariant. 
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SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 
 
1.1 Identificador do Produto 
 

Nome químico: Hidróxido de Sódio 
Nº CE: 215-185-5 
Nº CAS: 1310-73-2 
Nº de Índice: 011-002-00-6 
Nº de registo: 01-2119457892-27-0066 
Caracterização química: Substância inorgânica mono-constituinte – em solução  

 
1.2 Utilizações Identificadas Relevantes da Substância ou Mistura e Utilizações Desaconselhadas 

 
Utilizações Relevantes identificadas:  
Na indústria pode ser utilizada, por exemplo, para ajustar o pH, para produzir biodiesel a partir de 
óleos vegetais, para limpar garrafas (indústria alimentar), para flotação (indústria de pasta e papel), 
secar o ar, extrair alumina (indústria de alumínio), mercerizar algodão (indústria têxtil), curtir couro, 
descascar vegetais, fabricar produtos químicos (uso intermédio), regenerar resinas ou amaciar a 
água. Os consumidores usam-na por exemplo para decapar ou desentupir a canalização.  

 
Para mais informações, consulte o Cenário de Exposição correspondente anexo a esta Ficha de 
dados de Segurança. 
 
Utilizações desaconselhadas: Não há utilizações desaconselhadas 

 
1.3 Identificação do Fornecedor da Ficha de Dados de Segurança 
 

Empresa: BONDALTI CHEMICALS, SA  
Rua do Amoníaco Português, nº 10 
Quinta da Indústria, Beduído 
3860-680 Estarreja - Portugal 

Telefone: 
Fax:  
Página web: 

+351 234 810 300   
+351 234 810 361     
www.bondalti.com 

Pessoa de contacto:  Maria José Alves 
E- mail:  fds@bondalti.com 
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1.4 Número de Telefone de Emergência 
 

BONDALTI CHEMICALS, SA  
Telefone: 

Fax: 

 
+351 234 810 300 (24 horas/dia-7dias/semana) 
+351 234 810 361     

Nrº Nacional de Emergência (INEM) 112     
Centro de Informação Anti-venenos (CIAV) +351 800 250 250 (24 horas) 

 
 
SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
2.1 Classificação da Substância ou Mistura 
 

Auto-Classificação do Hidróxido de Sódio de acordo com os critérios do CLP (Regulamento (CE) nº 
1272/2008) 
 

Classe de perigo Categoria de 
perigo Frases de Advertência de Perigo 

Corrosão cutânea  Skin Corr. 1A H314: Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves 

Substância Corrosiva 
para  metais  

Met. Corr. 1 H290: Pode ser corrosivo para os metais 

 
Informação adicional 
 
Limites de concentração específicos  
 

Concentração % Classificação 
C ≥ 5 % Corrosão cutânea: Skin Corr. 1A; H314 - Provoca queimaduras na pele e 

lesões oculares graves 
2 % ≤ C < 5 % Corrosão cutânea: Skin Corr. 1B; H314 - Provoca queimaduras na pele e 

lesões oculares graves 
0,5 % ≤ C < 2 % Irritação cutânea: Skin Irrit. 2; H315 - Provoca irritação cutânea 
0,5 % ≤ C < 2 % Irritação ocular: Eye Irrit. 2; H319 - Provoca irritação ocular grave 
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2.2 Elementos do Rótulo  
 

Regulamento (CE) Nº 1272/2008 
Pictograma de perigo: 

 
 

  
GHS05: corrosão 

  
Palavra - sinal: Perigo 
Advertências de Perigo: H290: Pode ser corrosivo para os metais 

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares grave 
 

Recomendações de 
Prudência: 

P260: Não respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / 
aerossóis. 
P280: Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção 
ocular / proteção facial 
P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico  
P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (OU O 
CABELO): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 
Enxaguar a pele com água/tomar 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. 

  
Recomendações de 
Prudência para o 
Consumidor Final: 

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo 
P102: Manter fora do alcance das crianças 
P103: Ler o rótulo antes da utilização 

 
Quando a substância é vendida para o público em geral a uma concentração de 0.2% ou superior, é 
obrigatório o seguinte: 

- As embalagens devem ser fornecidas com um selo de segurança para crianças.  
- O rótulo traz sempre uma indicação de perigo detectável ao toque. 

A embalagem do produto deve ter:   
- Um selo único para abertura. 
- N.º CE.  
- Indicação de "Rotulagem CE”. 
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2.3 Outros Perigos 
 
      A substância não é classificada como PBT nem como mPmB. 
 
 
SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/ INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
3.1 Substâncias 
 

Substâncias perigosas 
 

Nome químico N.º CAS N.º CE N.º REACH Concentração 

Hidróxido de Sódio 1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27-0066 30% < C < 50% 

 
 

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
4.1 Descrição das Medidas dos Primeiros Socorros 
 

Se inalado: 
 

- Remover o(s) acidentado(s) para o ar fresco.  
- Se necessário administre oxigénio ou respiração artificial.  
- Deite a vítima numa posição de recuperação e mantenha-a quente.  
- Chame o médico imediatamente.  

Em caso de contacto 
com a pele: 

- Retire imediatamente a roupa contaminada e os sapatos. 
- Lave imediata e abundantemente com água. 
- Mantenha quente e num local tranquilo. 
- Chame um médico ou contacte o SOS VENENOS (INEM) imediatamente. 
- Lave a roupa contaminada antes de a voltar a usar.  

Em caso de contacto 
com os olhos: 
 

- Lave imediata e abundantemente com água, também sob as pálpebras, 
durante pelo menos 15 minutos. 
- Chame um médico ou contacte o SOS VENENOS (INEM) imediatamente. 
- Leve o sinistrado para o hospital com urgência. 

Se ingerido: - Chame um médico ou contacte o SOS VENENOS (INEM) imediatamente. 
- Leve o sinistrado para o hospital com urgência. 
- Se ingerido, lave a boca com água (apenas se o sinistrado estiver 
consciente). 
- NÃO induza o vómito. 
- Respiração artificial e/ou oxigénio podem ser necessários. 
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Autoproteção do socorrista 
 

Proteção respiratória: - No caso de poeiras ou formação de aerossóis utilize máscara com filtro 
apropriado. 
- Tipo de filtro recomendado: P2. 

Proteção das mãos: - Use luvas impermeáveis. 
- Material adequado:- PVC, Neoprene, Borracha natural ou butílica, duração 
mínima: > 480 min 
- Material desadequado: Couro. 

Proteção dos olhos: - Devem ser usados óculos resistentes a produtos químicos.  
 

 
4.2 Sintomas e Efeitos Mais Importantes, Tanto Agudos Como Retardados 
 
4.2.1 Inalação 
 

- Corrosivo para o sistema respiratório. 
- Sintomas: Dificuldade em respirar, tosse, pneumonia química e edema pulmonar. 

 
4.2.2 Contacto com a pele 
 

- Provoca queimaduras graves. 
- Sintomas: Vermelhidão, tumefação dos tecidos e queimadura. 

 
4.2.3. Contacto com os olhos 
 

- Provoca queimaduras graves. 
- As pequenas quantidades salpicadas para os olhos podem causar danos irreversíveis e cegueira. 
- Sintomas: vermelhidão, lacrimação, tumefação dos tecidos e queimadura. 

 
4.2.4. Ingestão  
 

- Se for ingerido provoca queimaduras graves da boca e da garganta assim como perigo de 
perfuração do esófago e do estômago.  
- Sintomas: Nauseas, dor abdominal, vómito com sangue, diarreia, sufocação, tosse e deficiência 
respiratória. 
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4.3 Indicações Sobre Cuidados Médicos Urgentes e Tratamentos Especiais Necessários 
 

- Contacto com olhos: Lavar imediatamente com água durante 15 minutos. No caso de dificuldade 
em abrir as pálpebras, administrar colírio analgésico (oxibuprocaína). 

- Contacto com a pele: Retirar a roupa e lavar abundantemente com água.  
- Ingestão: Lavar a boca com água. Não induzir vómito, dar leite. Respiração artificial e/ou oxigénio 

podem ser necessários. 
 

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
5.1 Meios de Extinção 
 

Meios de extinção adequados:  Use meios de extinção que sejam adequados às 
circunstâncias locais e ambiente envolvente (por exemplo: 
Pó químico e CO2). 

Meios de extinção desadequados: Água pode ser ineficaz. 
 
 
5.2 Perigos Especiais Decorrentes da Substância ou Mistura 
 

- O produto não é inflamável nem combustível. 
- Reage exotermicamente com água. 
- Liberta hidrogénio ao reagir com metais. 
 

5.3 Recomendações para o Pessoal de Combate a Incêndios 
 

- Em caso de incêndio, utilize um aparelho de respiração autónomo. 
- Utilize equipamento de proteção pessoal. 
- Use fato completo resistente a produtos químicos. 
- Arrefeça os recipientes / tanques pulverizando com água. 
 

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 
6.1 Precauções Individuais, Equipamento de Proteção e Procedimentos de Emergência 

 
6.1.1 Para o Pessoal não envolvido na resposta à emergência 

 
- Previna derrames adicionais, se o puder fazer com segurança. 
- Mantenha afastado de produtos incompatíveis.  
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6.1.2 Para o Pessoal responsável pela resposta à emergência 

- Usar equipamento de proteção individual adequado (p.ex: fato de proteção química; óculos; 
calçado de proteção, luvas e equipamento de proteção respiratória adequado) 
- Evacuar o pessoal para áreas de segurança. 
- Mantenha as pessoas afastadas do derrame e contra o vento. 
- Ventile a área. 
 

6.2 Precauções a Nível Ambiental 
- Não deve ser lançado para o meio ambiente. 
- Não descarregue para cursos de água superficiais ou no sistema de esgoto sanitário. 
- Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos, informe as autoridades competentes. 
 

6.3 Métodos e Materiais de Confinamento e Limpeza 
 
6.3.1 - Confinar o derrame com barreiras de proteção.  

- Tapar as saídas para os esgotos. 
6.3.2 - Utilizar material absorvente. 

- Recolher os materiais residuais em recipientes adequados a esta substância. 
- Manter os residuos em recipientes devidamente rotulados. 

6.3.3 - Não utilizar água sobre derrames deste produto. 
 
6.4 Remissão para Outras Secções 

- Ver secções 7 e 8 para as medidas de proteção. 
- Ver secção 13 sobre tratamento de resíduos. 
 
 

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 
7.1 Precauções para um Manuseamento Seguro 

- Para evitar decomposição térmica, não sobreaqueça a substância. 
- Ao diluir, junte o produto à água. Nunca acrescente água ao produto. 
- Utilizar o produto em sistemas fechados. 
- Utilize somente equipamento e materiais que sejam compatíveis com o produto. 
- Mantenha afastado de produtos incompatíveis, tal como, ácidos. 
- De preferência transfira por bomba ou por gravidade.  
- Não comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho. 
- Lavar as mãos depois da utilização. 
- Retirar vestuário contaminado e o equipamento de proteção antes de entrar nas zonas de refeição. 
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7.2 Condições de Armazenagem Segura, Incluindo Eventuais Incompatibilidades 

- Armazene no recipiente original. 
- Mantenha num local bem ventilado. 
- Mantenha num local seco. 
- Mantenha em recipientes devidamente rotulados. 
- Mantenha o recipiente fechado. 
- Evite a formação de poeira. 
- Mantenha afastado de produtos incompatíveis (ácidos). 
- Material adequado: Aço inoxidável e Polietileno.  
 

7.3 Utilizações Finais Específicas 
 

O NaOH é utilizado durante a fase de produção de vários produtos de limpeza, embora na maior 
parte dos casos as quantidades usadas nos produtos finais sejam limitadas.  
A caracterização do produto para produtos de limpeza profissional com NaOH livre após formulação 
é a de decapantes para o chão, desengordurantes para os fornos e para o chão, desentupidores, 
lavagem de loiças e desengraxantes.  
 
 

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
8.1 Parâmetros de controlo 
 
8.1.1 Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho  
 

Componentes Nº CAS Valor Parâmetros de 
controlo Base legal 

Hidróxido de Sódio 1310-73-2 2 mg/m3 (*) VLE – CD - CM NP 1796: 2014 

(*) Para o Hidróxido de Sódio, no estado sólido. 
 
 
8.1.2 Valor(es) DNEL/PNEC 
 

Valor(es)DNEL 
- DNEL para o Hidróxido de Sódio, inalação a longo prazo, Efeito local, trabalhadores = 1,0 mg/m³ 
- DNEL para o Hidróxido de Sódio, inalação a longo prazo, Efeito local, população em geral = 1,0 mg/m³ 
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Valor(es) PNEC 
PNEC (Água) 
A toxicidade do NaOH pode ser atribuída ao aumento do pH devido à adição de OH-, uma vez que as 
concentrações de sódio são muito baixas para explicar os efeitos observados em estudos de toxicidade 
aguda. Uma PNEC genérica não pode ser derivada de dados de toxicidade de uma única espécie para 
NaOH, pois o pH das águas naturais e efeito tampão das águas naturais apresentam diferenças 
consideráveis e os organismos/ecossistemas aquáticos adaptam-se a estas condições naturais 
específicas, resultando em diferentes pH ótimos e intervalos de pH que são tolerados (EU RAR, 2007, 
secção 3.2.1.1.4, pág. 30). 
 
PNEC (sedimento) 
A alta solubilidade em água e a pressão de vapor muito baixa indicam que NaOH será encontrada 
predominantemente na água. Em água (incluindo terra ou espaços entre sedimentos), NaOH está 
presente como o ião sódio (Na +) e ião hidroxila (OH-), como NaOH dissolve-se rapidamente e dissocia-
se na água (EU RAR, 2007, secção 3.1.3, pág. 24). Se emitida para a água da superfícial, a absorção em 
material particulado e sedimento será insignificante e, portanto, não se acumulará nos tecidos vivos. 
A toxicidade do NaOH pode ser atribuída ao aumento do pH devido à adição de OH-, uma vez que as 
concentrações de sódio são muito baixas para explicar os efeitos agudos observados em estudos de 
toxicidade. Como a capacidade tampão, o pH e a flutuação do pH são muito específicos para um 
determinado ecossistema, não foi considerado útil derivar uma PNEC. 
 
PNEC (oral) 
De acordo com a EU RAR (2007), a bioacumulação em organismos não é relevante para NaOH. Com 
base nisso, não há necessidade de realizar avaliação de risco para envenenamento secundário. 
 
PNEC (Solo) 
O compartimento terrestre não foi considerado como objetivo na avaliação do risco (EU RAR 2007, 
secção 3.1.3.3, pág. 26) porque não é considerado relevante para a soda desde que emitida para o 
solo, a absorção às partículas do solo serão negligenciáveis. 
 
PNEC (STP) 
A toxicidade do NaOH pode ser atribuída ao aumento do pH devido à adição de OH-, uma vez que as 
concentrações de sódio são muito baixas para explicar os efeitos agudos observados em estudos de 
toxicidade. Não foi calculado PNEC geral para STP para efluente (EU RAR 2007, secção 3.2.1.5.1, pág. 
33). 
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8.2 Controlo de Exposição 
 
8.2.1 Controlos Técnicos Adequados 

- Assegure ventilação adequada. 
- Aplique as medidas técnicas para cumprir com os limites de exposição ocupacional.  
 

8.2.2 Medidas de Proteção Individual, Nomeadamente Equipamentos de Proteção Individual 
 

Proteção respiratória: - No caso de poeiras ou formação de aerossóis utilize máscara com 
filtro apropriado. 
- Tipo de filtro recomendado: P2. 

Proteção das mãos: - Use luvas impermeáveis. 
- Material adequado:- PVC, Neoprene, Borracha natural ou butílica, 
duração mínima: > 480 min 
- Material desadequado: Couro. 

Proteção dos olhos: - Devem ser usados óculos resistentes a produtos químicos.  
Proteção do corpo e da 
pele: 

- Em caso de poeiras devem ser usados botas e avental em PVC ou 
neoprene resistentes a produtos químicos.  

Medidas de higiene: - Instalações de lava-olhos devem estar disponíveis de acordo com 
as normas aplicáveis. 
- Retire imediatamente a roupa contaminada e os sapatos. 
- Manuseie de acordo com as boas práticas de segurança e higiene 
industrial. 

 
8.2.3 Controlo de Exposição Ambiental 
 

Eliminar a água de lavagem em conformidade com a regulamentação aplicável: 
 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
- Decreto – Lei n.º 178/2006 – Aprova o regime geral da gestão de resíduos e posteriores alterações. 
 
- Decreto – Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho – Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes 
jurídicos na área dos resíduos; 
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- Portaria n.º 289/2015,de 18 de Dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e 
registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º 
do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de setembro, e revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro. 
 
- Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de 
acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER). 
 
 

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
9.1 Informação Sobre Propriedades Físicas e Químicas de base 
 

a) Aspecto: 
Cor: 

Líquido viscoso 
Incolor 

b) Odor: Inodoro 
c) Limiar olfactivo: Não disponível (*) 
d) pH: >13 
e) Ponto de fusão/ponto de congelação: 323ºC a 101 325 Pa 
f) Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 1 388ºC a 101 325 Pa 

g) Ponto de inflamação: 
De acordo com o Regulamento REACH, não é 
exigido estudo se a substância for 
inorgânica. (Anexo VII, coluna 2 - adaptação) 

h)Taxa de evaporação: Não disponível (*) 

I) Inflamabilidade (sólido, gás): 

Os óxidos inorgânicos em que o elemento 
inorgânico está no seu estado de oxidação 
mais elevado são incapazes de uma reação 
adicional com oxigênio e podem assim 
serem designados como não-inflamáveis 
(capítulo R. 7A da orientação específica do 
valor-limite, página 123). Removendo 
elétrons de NaOH não é óbvio, e nenhuma 
informação foi encontrada que se possa 
produzir uma molécula estável. Os iões de 
sódio e hidróxido são bastante estáveis em 
solução 

j) Limites superior/inferior de inflamabilidade ou 
explosividade: O produto não é inflamável nem explosivo 
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k) Pressão de vapor: 

De acordo com o Regulamento REACH, não é 
exigido estudo se o ponto de fusão for 
superior a 300°C. (Anexo VII, coluna 2 - 
adaptação) 

l) Densidade de vapor: Não disponível (*) 
m) Densidade relativa: 1,33 a 1,53 
n) Solubilidade(s): Totalmente solúvel na água a 25ºC 

o) Coeficiente de partição n-octanol/água: 
De acordo com o Regulamento REACH, não é 
exigido estudo se a substância for 
inorgânica. (Anexo VII, coluna 2 - adaptação) 

p) Temperatura de auto-ignição: 

De acordo com o Regulamento REACH, não é 
exigido estudo se resultados preliminares 
excluírem o auto-aquecimento da substância 
até aos 400 °C (Anexo VII, coluna 2 - 
adaptação) 

q) Temperatura de decomposição: Não disponível (*) 
r) Viscosidade: 12 a 120 mPa.s, a 20ºC 
s) Propriedades explosivas: Não explosivo 
t) Propriedades comburentes: Não oxidante 

(*) Não são conhecidas fontes de dados de confiança para estes dados 
 
9.2 Outras informações: 
 

Constante de dissociação: O Hidróxido de Sódio dissocia-se completamente em água, Na+ e OH-. 

- O NaOH é uma base forte que se dissocia em água no ião de sódio (Na+) e no ião hidroxilo (OH-). A 
dissolução/dissociação em água é fortemente exotérmica. 
 

 
SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
10.1 Reatividade 
 

- Potencial perigo exotérmico; 
- Pode ser corrosivo para os metais. 
 

10.2 Estabilidade Química 
 

- Estável, se armazenado nas condições recomendadas.  
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10.3 Possibilidade de Reações Perigosas 
- Liberta hidrogénio na reacção com metais. 
- Reacção exotérmica com ácidos fortes. 
- Risco de reacção violenta. 
- Risco de explosão. 
- Reage violentamente com a água. 
 

10.4 Condições a Evitar 
- Mantenha afastado da luz solar directa. 
- Para evitar decomposição térmica, não sobreaqueça. 
- Não submeta o produto a temperaturas ambientais baixas (risco de congelamento). 
 

10.5 Materiais incompatíveis 
- Metais, Ácidos, agentes oxidantes, alumínio e outros metais leves e suas ligas. 
 

10.6 Produtos de Decomposição Perigosos 
- Hidrogénio (por contacto com metais). 
 

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Informação Sobre os Efeitos Toxicológicos 

O maior perigo para a saúde humana (e o modo de acção) de NaOH é a irritação local e/ou corrosão. 
Quando existe exposição dérmica de humanos a baixas concentrações (não-irritantes), a absorção de 
NaOH deverá ser relativamente baixa devido à baixa absorção de iões. Por esta razão é expectável que, 
em condições normais de utilização e manuseamento, a assimilação de NaOH seja limitada. Nestas 
condições, a absorção de OH-, via exposição ao NaOH, não deverá alterar o pH no sangue. Além disso, 
nestas condições, a absorção de sódio por exposição ao NaOH, é muito menor do que a assimilação do 
sódio através dos alimentos. Por esta razão não é expectável que o NaOH esteja sistémicamente 
disponível no corpo nas condições normais de utilização e manuseamento (EU RAR, 2007). 
 

Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 
Toxicidade aguda: Não há estudos fiáveis disponíveis para 

toxicidade aguda para NaOH. 
De acordo com o Regulamento REACH, 
geralmente não é exigido estudo se a 
substância for classificada como corrosiva 
para a pele (Anexo VII, coluna 2 - 
adaptação). NaOH é uma substância 
corrosiva e por esta razão não são 
necessários testes de toxicidade aguda 
complementares. 

Relatório de Segurança 
Química 
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Corrosão/ Irritação 
cutânea:  

Irritante para 61% dos voluntários 
humanos (0,5% NaOH; para exposição até 
1 hora). 

Cobertura: fragmento – 
25 mm câmara Hill Top 
contendo um toalhete 
Webril (exposição 
fechada); York et al. 
1996). Griffiths et 
al.(1997). 
 

 Estudo in vitro sobre o tecido da pele; 
Resultado: corrosivo (500 μL de uma 
formulação à base de água com Hidróxido 
de Sódio; tempo de ruptura de 13,16 min ± 
0,06). 

Stobbe et al. (2003). 

Lesões oculares 
graves/Irritação ocular: 

No Coelho Branco (Nova Zelandia): 
- Não irritante (1% solução de NaOH). 
- Irritante (2% solução de NaOH). 

Jacobs (1992). 

Irritação respiratória: NOEL =1 mg/m3 Névoa de Hidróxido de 
Sódio (irritação respiratória em humanos). 

Fritschi et al. (2001). 

Sensibilização cutânea: A NaOH não é considerada um 
sensibilizante da pele. 

Relatório de Segurança 
Química  
(EU RAR, 2007; secção 
4.1.2.4, página 70) 

Mutagenicidade em células 
germinativas: 

Testes de toxicidade genética in vitro e in 
vivo não indicaram evidência de atividade 
mutagénica. 

Relatório de Segurança 
Química  
(EU RAR, 2007; secção 
4.1.2.6, página 72) 

Carcinogenicidade: Ausência de dados positivos de 
mutagenicidade in vitro e in vivo não 
suportam classificação para a 
carcinogenicidade e não suporta ensaios 
adicionais em animais para avaliar a 
carcinogenicidade. 

Relatório de Segurança 
Química 

Toxicidade Reprodutiva: A classificação para toxicidade reprodutiva 
ou de desenvolvimento não é necessária, 
uma vez que não se espera que o NaOH 
esteja sistemicamente disponível no corpo 
em condições normais de manuseio e uso e 
a substância não atingirá o feto nem 
atingirá os órgãos reprodutivos masculino 
e feminino. 

Relatório de Segurança 
Química 
(EU RAR, 2007; secção 
4.1.2.8, página 73) 

STOT – SE: Sem dados. Relatório de Segurança 
Química 
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STOT- RE: Sem dados. Relatório de Segurança 
Química 

Perigo de aspiração: Sem dados. Relatório de Segurança 
Química 

 
 
SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidade 

A alta solubilidade em água e uma pressão de vapor muito baixa indicam que o NaOH será 
predominantemente encontrado em água.  
Na água (incluindo o solo ou água intersticial de sedimento), o NaOH está presente como ião de sódio 
(Na+) e ião de hidróxilo (OH-). Enquanto sólido, o NaOH dissolve-se rapidamente e subsequentemente 
dissocia-se em água (EU RAR, 2007).  
Se emitido para a atmosfera como um aerossol em água, o NaOH será rapidamente neutralizado como 
resultado da sua reacção com CO2 (ou outros ácidos), da seguinte forma: NaOH + CO2 -> HCO3- + Na+. 
Subsequentemente, os sais (e.g. sódio (bi) carbonato) serão dissipados da atmosfera (US EPA, 1989; 
OECD, 2002).  
Assim, as emissões atmosféricas de NaOH neutralizado vão terminar em grande parte no solo e na água. 
Se emitido para o solo, a absorção de partículas do solo será insignificante (EU RAR, 2007). Dependendo 
da capacidade tampão do solo, o OH- será neutralizado em água no solo poroso ou o pH pode aumentar. 

 
Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 

Toxicidade aguda e 
grave para os peixes 

Não estão disponíveis estudos fiáveis 
para a toxicidade nos peixes 

Relatório de Segurança Química 

Toxicidade aguda para 
invertebrados aquáticos 

EC50 (48 h): 40,4 mg/l (nominal) com 
base em: Imobilidade (Ceriodaphnia 
sp.).  

Teste de imobilização agudo de 
48h de acordo com a 
Environment Protection 
Authority; Warne et al. (1999). 

Toxicidade crónica para 
invertebrados aquáticos 

Na água (incluindo solo ou espaços 
entre sedimentos), NaOH está 
presente como ião de sódio (Na+) e ião 
de hidroxila (OH-), o NaOH sólido 
dissolve-se rapidamente e dissocia-se 
na água. Portanto, o único efeito 
possível resultaria do efeito do pH. No 
entanto, o pH permanecerá dentro 
dos intervalos ambientalmente 
esperados. 

Relatório de Segurança Química 
(EU RAR, 2007; secção 3.1.3, 
página 24) 

Toxicidade em algas 
/cianobacteria: Não há dados. 

Relatório de Segurança Química 
(EU RAR 2007; secção 3.2.1.1.1, 
página 29) 
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Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 

Organismos dos 
sedimentos 

A alta solubilidade em água e a 
pressão de vapor muito baixa indicam 
que o NaOH será encontrado 
predominantemente na água. Na água 
(incluindo solo ou espaços entre 
sedimentos),  NaOH está presente 
como ião de sódio (Na+) e ião de 
hidroxila (OH-), NaOH sólido dissolve-
se rapidamente e dissocia-se na água). 
Se emitida para a água da superfície, a 
absorção de partículas e sedimentos 
será insignificante e, portanto, não se 
acumulará nos tecidos vivos. 

Relatório de Segurança Química 
(EU RAR, 2007; seção 3.1.3, 
página 24) 

 
12.2 Persistência e Degradabilidade 
 
Biodegradabilidade: De acordo com o Regulamento REACH, não é exigido estudo se a substância for 

inorgânica (Anexo VII, coluna 2 - adaptação) 
 
Degradação abiótica: Na água (incluindo solo ou espaços entre sedimentos), NaOH está presente como ião 

de sódio (Na+) e ião de hidroxila (OH-), NaOH sólido dissolve-se rapidamente e dissocia-
se na água (EU RAR, 2007; seção 3.1.3, página 24). 

 
12.3 Potencial de Bioacumulação 

A alta solubilidade em água e a pressão de vapor muito baixa indicam que o NaOH será encontrado 
predominantemente na água. (EU RAR, 2007; seção 3.1.3, página 24).  
De acordo com o EU RAR 2007, seção 3.1.3.5, página 26, a bioacumulação em organismos não é 
relevante para o NaOH. 
 

12.4 Mobilidade no Solo 
- Informação inexistente. 
 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 
 

O NaOH, não preenche os critérios de persistência, bioacumulação e toxicidade. Por isso o NaOH não é 
considerado uma substância PBT ou mPmB (EU RAR, 2007, secção 3.3.1.2., página 34). 

 
12.6 Outros Efeitos Adversos 

 
Não aplicável. 
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SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
 
 
13.1 Métodos de Tratamento de Resíduos 
 

Processos de destruição dos resíduos: 
- Não é aconselhável a descarga de resíduos de soda caústica através das águas residuais. 
- Soluções com pH alto devem ser neutralizadas com ácidos inorgânicos antes do seu envio para 
eliminação. 
- Código LER 06 02 04(*) – Hidróxido de Sódio 
 
Tratamento de embalagens: 
- Sempre que possível, a reciclagem das embalagens é preferível à eliminação ou incineração. 
- Lave os recipientes com água e neutralize as águas obtidas 
- Elimine como produto não utilizado. 
- Código LER 15 01 10(*) – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 
perigosas. 
 
Regulamentação aplicável: 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
- Decreto – Lei n.º 178/2006 – Aprova o regime geral da gestão de resíduos e posteriores alterações. 
 
- Decreto – Lei n.º 73/2011, de 17 de junho – Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes 
jurídicos na área dos resíduos; 
 
- Portaria n.º 289/2015,de 18 de dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e 
registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 
46.º do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, e revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro. 
 
- Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de 
acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER). 
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SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 

  ADR IATA IMDG RID 

14.1 Número ONU: 1824 
(líquido) 

1824 (líquido) 
1824 

(líquido) 
1824 (líquido) 

14.2 Designação oficial de transporte da 
ONU: 

Hidróxido 
de Sódio 

em solução 
Hidróxido de Sódio em solução 

Hidróxido de 
Sódio em 
solução 

Hidróxido de 
Sódio em 
solução 

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de 
transporte: 

8 8 8 8 

Etiquetas: 8 Corrosivo (ICAO) 8 - Corrosivo 8 

Instrução de Embalagem: P001  
IBC02 

  
P001  
IBC02 

  

Instrução de Embalagem (avião de carga):   855/Quant liq Max/Emb: 30 L     

Instrução de Embalagem (avião de 
passageiros): 

  851/Quant liq Max/Emb: 1 L     

Instrução de embalagem (LQ): 1 L 
Y840/Quant liq Max/Emb: 0,5 

L  
5 L   

Instrução de embalagem (EQ): E2 E2 E2   

14.4 Grupo de embalagem: II II II II 

14.5 Perigos para o ambiente: Não Não Não Não 

14.6 Precauções especiais para o utilizador:         

Código de restrição em túneis: (E)       

EmS:     F-A; S-B   

HI: 80     80 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC 
Categoria de poluição:      Y   

Perigos:      S/P   

Tipo de navio:     3   

 
 
SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 
15.1 Regulamentação/Legislação Específica para a Substância ou Mistura em Matéria de Saúde, Segurança 
e Ambiente 
 
A presente ficha foi elaborada tendo em consideração a seguinte legislação: 
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Legislação Comunitária: 
Regulamento (CE) n. o  1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006 , 
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH), que cria a Agência 
Europeia das Substâncias Químicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n. o 
 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n. o  1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do 
Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão e respetivas 
alterações; 
 
- Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 
67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006 e respetivas alterações; 
 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014 , que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
Legislação Nacional: 
 
- Decreto-lei nº 220/2012 - Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 
67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006; 
 
- Decreto-lei nº 293/2009 - Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao 
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) e que procede à criação da Agência 
Europeia dos Produtos Químicos; 
 
- Decreto – Lei n.º 178/2006 – Regime geral da gestão de resíduos e respetivas alterações; 
 
- Portaria n.º 289/2015,de 18 de Dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e registo 
bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do 
Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, e revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro e respetivas alterações; 
 
- Decreto – Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho – Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de Setembro, transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
Novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos e 
respetivas alterações; 
 
- Lei 102/2009 - Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho e respetivas alterações; 
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- Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de Abril - Regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de 
mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2006/90/CE, da Comissão, de 3 
de Novembro, e a Diretiva 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro, com 
alterações introduzidas pelo DL 206-A/2012 de 31 de Agosto e respetivas alterações. 
 
 - NP 1796:2014 - Segurança e saúde do trabalho. Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional 
a agentes químicos 
 
- Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, 
fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento 
de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) e respetivas 
alterações; 
 
15.2 Avaliação da Segurança Química 
 
Foi realizado um estudo de segurança química. 
 
 SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Geral: 
 
- Esta informação está de acordo com os nossos conhecimentos actuais, é correcta, completa e fornecida de 
boa-fé. O utilizador assegurar-se-á que a informação é completa e apropriada para as utilizações citadas no 
texto. Para outras utilizações específicas do produto não citadas no texto, não existe qualquer garantia, 
devendo o utilizador assumir a sua responsabilidade.  
 
Recomendações de formação profissional: 
 
- Providenciar aos operadores a informação, instrução e formação adequadas sobre o produto. 

 
Alterações: Indicadas no texto a cor azul. 
 

DATA REVISÃO ALTERAÇÕES EFETUADAS 

27-08-2019 16 

Secção 4.1 
Secção 6 
Secção 7.1.2 
Secção 8.1.2 
Secção 8.2.2 
Secção 9.1 
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DATA REVISÃO ALTERAÇÕES EFETUADAS 

27-08-2019 16 

Secção 10.4 e 10.5 
Secção 11 
Secção 12 
Secção 13 
Secção 16 
Cenários de Exposição 

 
 

Abreviaturas mencionadas na Ficha: 
AC – Categoria de Artigo 
ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada 
CE - Cenário de exposição 
CM - Concentração máxima 
DNEL – Nível Derivado de Exposição Sem Efeito (Derived Non Effect Concentration) 
EC50 - Metade da concentração máxima eficaz 
EPI – Equipamento Proteção Individual  
ERC - Categoria de Emissões para o Meio Ambiente 
ETA - Estação de Tratamento de Águas 
ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais 
Eye Irrit. 2 - Irritação ocular, categoria 2 
FDS - Ficha de Dados de Segurança 
IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aereo) 
ICAO - International Civil Aviation Organization 
IMDG – “International Maritime Dangerous Goods” (Código Marítimo Interncional para Transporte de 
Mercadorias Perigosas) 
LER - Lista Europeia de Resíduos 
LEV - Baixo nível de exposição 
m/m - Concentração em massa por massa 
Met. Corr. 1 - Substância corrosiva para os metais, categoria 1 
mPm - Muito persistente e muito biocumulável. 
NOEL - Nível de efeito não observável 
ONU – Organização das Nações Unidas  
PBT – Persistente, bioacumulável e tóxico 
PC - Categoria do Produto 
PNEC – Concentração Previsivelmente sem Efeitos (Predited Non Effect Concentration) 
PROC - Categoria do Processo 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-003 

 
Revisão: 27-08-2019 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 18-07-2019) 

Hidróxido de Sódio 

 

Impressão não Controlada                                                                         Data de Atualização: 27-08-2019                                                                                 Data de Impressão:05-11-19 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10 - Quinta da Indústria, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 
 Página: 22/36  

 

RID – “International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway” (Regulamento relativo ao 
transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas) 
Skin Corr. 1A - Corrosão cutânea, categoria 1A 
Skin Corr. 1B - Corrosão cutânea, categoria 1B 
Skin Irrit. 2 – Irritação cutânea, categoria 2 
STOT – SE – Toxicidade para Orgãos-alvo Específicos – Exposição Única 
STOT- RE - Toxicidade para Orgãos-alvo Específicos – Exposição Repetida 
SU - Sector de Utilização 
VLE – CD – CM – Valor Limite de Exposição – Curta Duração – Concentração máxima 
 
Referências: 
Relatório de Segurança Química - CHEMICAL SAFETY REPORT- 29-07-2010 
 
Anexos: Anexo 1: Fabrico do NaOH líquido - Cenário de Exposição 1 

Anexo 2: Fabrico do NaOH sólido - Cenário de Exposição 2 
Anexo 3: Utilização Industrial e profissional do NaOH - Cenário de Exposição 3 
Anexo 4: Utilização do NaOH pelos consumidores - Cenário de Exposição 4 
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Anexo 1 
Fabrico do NaOH líquido - Cenário de Exposição 1 

 
Cenário de Exposição 1: Fabrico do NaOH líquido 
Lista de todos os descritores de utilização 
Sector de utilização (SU): - SU 3, 8 Fabrico de produtos químicos a granel, em grande escala. 
Categoria do produto (PC): - Não aplicável.        
Categoria do processo (PROC): 

PROC1 - Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2 - Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada. 
PROC3 - Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação). 
PROC4 - Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a eventualidade de exposição. 
PROC8a/b - Transferência de produtos químicos de/para navios/contentores de grandes dimensões em 
instalações (não dedicadas). 
PROC9 - Transferência de substância em pequenos recipientes (linha dedicada de enchimento). 

Categoria do artigo (AC): Não aplicável. 
Emissões para o Meio Ambiente: 

Categoria (ERC): - ERC1 Produção de substâncias. 
Avaliação de Riscos da UE  
Foi realizada uma avaliação de riscos pela UE com base na Regulação de Substâncias Existentes (Council 
Regulation 793/93). Em 2007 foi finalizado um relatório de avaliação global de riscos que está disponível na 
internet:  
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf  

Cenário de exposição individual que controla a exposição ambiental 
Características do produto 
NaOH líquido, todas as concentrações. 
Frequência e duração de utilização 
Contínuo. 
Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzirem ou limitarem as descargas, emissões 
para a atmosfera ou as emissões no solo 
As medidas de gestão de risco relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar a descarga de soluções 
de NaOH nas águas residuais municipais ou nas águas superficiais, pois tais descargas poderão ocasionar 
alterações significativas no pH.  
É necessário o controlo regular dos valores de pH durante a introdução em águas superficiais. De uma forma 
geral as descargas deverão ser realizadas de forma a que as mudanças de pH nas águas de superfície que as 
recebem, sejam minimizadas.  
Genericamente a maior parte dos organismos aquáticos podem tolerar valores de pH num intervalo de 6-9. Tal 
é também referido na descrição dos testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo ou recuperação de resíduos para eliminação 
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Os Resíduos do NaOH líquido devem ser reutilizados ou eliminados em águas residuais industriais e 
neutralizados, se necessário. 
Cenário de exposição individual que  controla a exposição dos trabalhadores 
Características do Produto 
NaOH líquido, todas as concentrações. 
Frequência e duração da utilização/exposição 
8 horas/dia, 200 dias/ano. 
Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 
Substituir, quando apropriado, os processos manuais por processos automatizados e/ou processos fechados. 
Assim evitar-se-ão neblinas, pulverizações e subsequentes potenciais salpicos irritantes: 
 Utilizar sistemas fechados ou tapar os recipientes abertos (por exemplo com telas); 
 Transporte em condutas, enchimento/vazamento técnico de tambores com sistemas automáticos (bombas 

de aspiração, etc.); 
 Utilização de pinças, braços de aperto com asas longas de uso manual “para evitar o contacto directo e 

exposição por salpicos”. 
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão a partir da origem em direção ao trabalhador 
Ventilação local e/ou ventilação geral constitui uma boa prática. 
Medidas organizacionais  para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

 Os Trabalhadores em processos/áreas com riscos identificados devem ter formação para: 
a) Evitar trabalhar sem proteção respiratória. 
b) Compreender as propriedades corrosivas e, especialmente, os efeitos da inalação do hidróxido de 
sódio. 
c) Seguir os mais seguros procedimentos conforme instrução pela entidade empregadora. 

 A entidade empregadora também deve assegurar que o EPI necessário está disponível e é utilizado de 
acordo com as instruções. 

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção individual, da higiene e da saúde 

 Proteção respiratória: - Em caso de poeiras ou formação de aerossóis (por. ex: pulverização): utilize 
proteção respiratória com filtro aprovado (P2)  

 Proteção das mãos: - Luvas de proteção impermeáveis e resistentes a produtos químicos  
o Material: borracha butílica, PVC, policloropreno com revestimento em látex natural, espessura do 

material: 0,5 mm, tempo de duração: > 480 min 
o Material: borracha nitrílica, borracha fluorinada, espessura do material: 0,35-0,4 mm, tempo de 

duração: > 480 min  
 Proteção dos olhos: - Devem ser usados óculos de proteção resistentes aos produtos químicos. Se a 

ocorrência de salpicos for expectável, usar óculos de segurança bem ajustados, máscara facial. 
 Proteção do corpo: Usar vestuário de proteção adequado, avental, e proteção adequada (escudo e fatos), 

se for provável a ocorrência de salpicos. 
 Proteção dos membros inferiores: Usar botas de borracha ou plástico.  
Estimativa de exposição e referência à respetiva fonte 
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Exposição dos trabalhadores:  
O NaOH é uma substância corrosiva. Para manusear substâncias ou fórmulações corrosivas, ocorrem apenas 
ocasionalmente contactos com a pele e presume-se que a exposição cutânea diária repetida pode ser ignorada. 
Por conseguinte, a exposição cutânea ao NaOH não foi quantificada.  
Não se prevê que o NaOH esteja sistematicamente disponível no corpo através do manuseamento e condições 
de utilização normais, e, por conseguinte, não se prevê que ocorram efeitos sistémicos do NaOH após 
exposição cutânea ou por inalação.  
Com base nas medições de NaOH e no seguimento das medidas de gestão dos riscos propostas para controlar a 
exposição dos trabalhadores, a razoável pior exposição por inalação de 0,33 mg/m3 (o valor normal é de 0,14 
mg/m3) é inferior ao DNEL de 1 mg/m3. 
Exposição ambiental: 
A avaliação de efeitos e riscos aquático apenas trata do efeito nos organismos/ecossistemas devido a possíveis 
alterações do pH relacionadas com as descargas de OH-, já que a toxicidade do ião Na+ não deve ser 
significativa em comparação com o efeito (potencial) no pH. A solubilidade elevada da água e a pressão do 
vapor muito baixa indicam que o NaOH será encontrado predominantemente na água. Quando são 
implementadas medidas de gestão dos riscos relacionadas com o ambiente, não existe qualquer exposição às 
lamas ativadas de uma instalação de tratamento de esgotos e não existe exposição às águas de superfície 
recetoras.  
O compartimento de sedimentos não é tido em consideração, porque não é considerado relevante para o 
NaOH. Se emitido para o compartimento aquático, a sorção de partículas de sedimentos será insignificante.  
Não se esperam emissões significativas para o ar devido à pressão de vapor muito baixa do NaOH. Se emitido 
para o ar como um aerossol na água, o NaOH será rapidamente neutralizado em consequência da respetiva 
reação com CO2 (ou outros ácidos).  
Também não se esperam emissões significativas para o ambiente terrestre. A rota de aplicação de lamas não é 
relevante para a emissão para o solo agrícola, já que não irá ocorrer qualquer sorção de NaOH nas partículas 
sólidas em estações de tratamento/ETARs. Se emitido para o solo, a sorção nas partículas do solo será 
insignificante. Dependendo da capacidade tampão do solo, o OH- será neutralizado na água capilar ou o pH 
poderá aumentar.  
Não irá ocorrer qualquer bio-acumulação. 
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Anexo 2 
Fabrico do NaOH sólido - Cenário de Exposição 2 

 
Cenário de Exposição 2: Fabrico do NaOH sólido 
Lista de todos os descritores de utilização 
Sector de utilização (SU): - SU 3, 8 - Produção de substâncias a granel, em grande escala. 
Categoria do produto (PC): - Não aplicável.        
Categoria do processo (PROC): 

PROC1 - Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2 - Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada.  
PROC3 - Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação). 
PROC4 - Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a eventualidade de exposição. 
PROC8a/b -Transferência de produtos químicos de/para navios/contentores de grandes dimensões em 
instalações (não dedicadas).   
PROC9 - Transferência de substância em pequenos recipientes (linha dedicada de enchimento). 

Categoria do artigo (AC): - Não aplicável. 
Emissões para o Meio Ambiente 

Categoria (ERC): - ERC1 Produção de substâncias. 
Avaliação de Riscos da EU 
Foi realizada uma avaliação de riscos pela UE com base na Regulação de Substâncias Existentes (Council 
Regulation 793/93). Em 2007 foi finalizado um relatório de avaliação global de riscos que está disponível na 
internet:  
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf 

Contribuição de Cenário de Exposição para controlar exposição ambiental 
Características do produto 
NaOH Sólido. 
Frequência e duração de utilização 
Contínuo. 
Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzirem ou limitarem as descargas, as emissões 
para a atmosfera e as emissões para o solo 
As medidas de gestão de risco relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar a descarga de soluções 
de NaOH nas águas residuais municipais ou nas águas superficiais, pois tais descargas poderão ocasionar 
alterações significativas no pH.  
É necessário o controlo regular dos valores de pH durante a introdução em águas superficiais.  
De uma forma geral as descargas deverão ser realizadas de forma a que as mudanças de pH nas águas de 
superfície que as recebem, sejam minimizadas.  
Genericamente a maior parte dos organismos aquáticos podem tolerar valores de pH num intervalo de 6-9. Tal 
é também referido na descrição dos testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
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Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo ou recuperação de resíduos  para eliminação 
Não existem resíduos sólidos de NaOH. Resíduos de NaOH líquido devem ser reutilizados ou descarregados 
para as águas residuais industriais e posteriormente neutralizados, se necessário. 
Cenário de Exposição individual que controla a exposição dos trabalhadores 
Características do Produto 
NaOH sólido, todas as concentrações. 
Frequência e duração da utilização/exposição 
8 horas/dia, 200 dias/ano. 
Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 
Substituir, sempre que possível, processos manuais por processos automatizados e/ou processos fechados. 
Assim evitar-se-ão névoas irritantes, pulverizações e potenciais salpicos: 
 Utilizar sistemas fechados ou cobrir os recipientes abertos (por exemplo com telas). 
 Transporte em condutas, enchimento/vazamento técnico de tambores com sistemas automáticos (bombas 

de sucção etc.). 
 Utilização de tenazes com cabos longos de uso manual “para evitar o contacto directo e exposição a 

salpicos”. 
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão a partir da origem em direção ao trabalhador 
Ventilação local e/ou ventilação geral constitui uma boa prática. 
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertaçãoes e emissões, dispersão e a exposição 

 Trabalhadores que actuem em processos/áreas de risco deverão estar treinados para: 
o Evitar trabalhar sem proteção respiratória.  
o Compreender as propriedades corrosivas e, especialmente, os efeitos da inalação respiratória 

do hidróxido de sódio.  
o Seguir os procedimentos mais seguros indicados pela entidade patronal. 

 A entidade patronal tem ainda que se certificar que os EPI necessários estão em condições e que são 
utilizados de acordo com as instruções. 

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção individual, da higiene e da saúde 
 Proteção respiratória: Em caso de poeiras ou formação de aerossóis (e.g. pulverização): utilize proteção 

respiratória com filtro aprovado (P2)  
 Proteção das mãos: luvas de proteção impermeáveis e resistentes a produtos químicos  

o Material: borracha butílica, PVC, policloropreno com forro de látex natural, espessura do 
material: 0,5 mm, tempo de duração: > 480 min. 

o Material: borracha nitrílica, borracha fluorada, espessura do material: 0,35-0,4 mm, tempo de 
duração: > 480 min. 

 Proteção dos olhos: devem ser usados óculos de proteção quimicamente resistentes. Se a ocorrência de 
salpicos for expectável, usar óculos de segurança bem ajustados com proteção facial. 

 Proteção do corpo: Usar vestuário de proteção adequado, aventais, escudo e fatos, se a ocorrência de 
salpicos for expectável, use: botas de borracha ou plástico. 

Estimativa de exposição e referência à respetiva fonte 
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Exposição dos trabalhadores:  
O NaOH é uma substância corrosiva. Para manusear substâncias ou fórmulações corrosivas, ocorrem apenas 
ocasionalmente contactos com a pele e presume-se que a exposição cutânea diária repetida pode ser ignorada. 
Por conseguinte, a exposição cutânea ao NaOH não foi quantificada.  
Não se prevê que o NaOH esteja sistematicamente disponível no corpo através do manuseamento e condições 
de utilização normais, e, por conseguinte, não se prevê que ocorram efeitos sistémicos do NaOH após 
exposição cutânea ou por inalação.  
Com base nas medições de NaOH e no seguimento das medidas de gestão dos riscos propostas para controlar a 
exposição dos trabalhadores, a razoável pior exposição por inalação de 0,33 mg/m3 (o valor normal é de 0,14 
mg/m3) é inferior ao DNEL de 1 mg/m3. 
Exposição ambiental: 
A avaliação de efeitos e riscos aquático apenas trata do efeito nos organismos/ecossistemas devido a possíveis 
alterações do pH relacionadas com as descargas de OH-, já que a toxicidade do ião Na+ não deve ser 
significativa em comparação com o efeito (potencial) no pH. A solubilidade elevada da água e a pressão do 
vapor muito baixa indicam que o NaOH será encontrado predominantemente na água. Quando são 
implementadas medidas de gestão dos riscos relacionadas com o ambiente, não existe qualquer exposição às 
lamas ativadas de uma instalação de tratamento de esgotos e não existe exposição às águas de superfície 
recetoras.  
O compartimento de sedimentos não é tido em consideração, porque não é considerado relevante para o 
NaOH. Se emitido para o compartimento aquático, a sorção de partículas de sedimentos será insignificante.  
Não se esperam emissões significativas para o ar devido à pressão de vapor muito baixa do NaOH. Se emitido 
para o ar como um aerossol na água, o NaOH será rapidamente neutralizado em consequência da respetiva 
reação com CO2 (ou outros ácidos).  
Também não se esperam emissões significativas para o ambiente terrestre. A rota de aplicação de lamas não é 
relevante para a emissão para o solo agrícola, já que não irá ocorrer qualquer sorção de NaOH nas partículas 
sólidas em estações de tratamento/ETARs. Se emitido para o solo, a sorção nas partículas do solo será 
insignificante. Dependendo da capacidade tampão do solo, o OH- será neutralizado na água capilar ou o pH 
poderá aumentar.  
Não irá ocorrer qualquer bio-acumulação. 
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Anexo 3 
Utilização Industrial e profissional do NaOH - Cenário de Exposição 3 

 
Cenário de Exposição 3 – Utilização Industrial e profissional do NaOH 
Lista de todos os descritores de utilização 
Sector de utilização (SU): - SU 1-24 
Sendo o Hidróxido de Sódio tão amplamente usado e com tantas utlizações pode ser potencialmente utilizado 
em todos os sectores de utilização (SU) descrito pelo sistema descritor de uso (SU 1-24). NaOH é usado para 
diferentes propósitos numa variedade de sectores industriais.  
Categoria do produto (PC): - PC 0-40 
O Hidróxido de Sódio pode ser usado em muitas categorias diferentes de produtos químicos (PC). Pode ser 
usado por exemplo como um absorvente (PC2), produto de tratamento de superfícies de metal (PC14), produto 
de tratamento de superfícies não-metálicas (PC15), intermédio (PC19), regulador de pH PC20), químico de 
laboratório (PC21), produto de limpeza (PC35), amaciador de água (PC36), produto químido de tratamento de 
água (PC37) ou agente de extracção. Contudo, pode também ser potencialmente utilizado noutras categorias 
de produtos químicos (PC 0 – 40). 
Categoria do processo (PROC): 

PROC1 - Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2 - Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada. 
PROC3 - Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação). 
PROC4 - Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a eventualidade de exposição. 
PROC5 - A mistura ou combinação em processos de lotes (vários estágios e/ou contactos significativos). 
PROC8a/b - Transferência de produtos químicos de/para navios/contentores de grandes dimensões em 
instalações (não dedicadas). 
PROC9 - Transferência de substância em pequenos recipientes (linha dedicada de enchimento). 
PROC10 - Aplicação a rolo ou trincha. 
PROC11 - Pulverizaçao não industrial. 
PROC13 - Tratamento de artigos por imersão ou vazamento. 
PROC15 - Utilização como reagente laboratorial em laboratórios pequenos. 

As categorias de processo acima mencionadas são consideradas as mais importantes, mas outras categorias 
podem também ser possíveis (PROC 1 – 27).  
Categoria do artigo (AC): - Não aplicável. 
Embora o Hidróxido de Sódio possa ser usado durante o processo de fabrico de artigos, não é expectável que a 
substância esteja presente no artigo. As categorias do artigo (AC) não parecem ser aplicáveis para Hidróxido de 
Sódio.  
Categoria de Emissões para o Meio Ambiente (ERC): 

ERC1 - Produção de substâncias. 
ERC2 - Formulação de preparações. 
ERC4 - Utilização industrial de adjuvantes em processos e produtos, não se tornando parte do produto. 
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ERC6A - Uso industrial, resultando na produção de outra substância (uso de intermediários). 
ERC6B - Utilização industrial de adjuvantes reactivos. 
ERC7 - Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados. 
ERC8A - Amplo uso interno dispersivo de adjuvantes em sistemas abertos. 
ERC8B - Amplo uso interno dispersivo de substâncias reactivas em sistemas abertos. 
ERC8D - Amplo uso externo dispersivo de adjuvantes em sistemas abertos. 
ERC9A - Amplo uso interno dispersivo de substâncias em sistemas fechados. 

As categorias de emissões ambientais acima referidas consideram-se ser as mais importantes, mas outras 
categorias de emissões ambientais industriais podem também ser possíveis (ERC 1 – 12). 
Outras explicações: Utilizações típicas incluem: produção de produtos químicos orgânicos e inorgânicos, 
formulação de produtos químicos, produção e branqueamento de pasta de papel, produção de alumínio e 
outros metais, indústria alimentar, tratamento de água, produção de têxteis, utilização profissional final de 
produtos formulados e outras utilizações industriais.  
Avaliação de Riscos da UE  
Foi realizada uma avaliação de riscos pela UE com base na Regulação de Substâncias Existentes (Council 
Regulation 793/93). Em 2007 foi finalizado um relatório de avaliação global de riscos que está disponível na 
internet:  
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf  

Cenário de Exposição individual que controla a exposição ambiental 
Características do produto 
NaOH sólido ou líquido, todas as concentrações (0-100%), se sólido: classe baixa em formação de poeiras. 
Frequência e duração de utilização 
Contínuo. 
Condições técnicas nas instalações e medidasdestinadas a reduzirem ou limitarem as descargas, as emissões 
para a atmosfera e as emissões para o solo 
As medidas de gestão de risco relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar a descarga de soluções 
de NaOH nas águas residuais municipais ou nas águas superficiais, pois tais descargas poderão ocasionar 
alterações significativas no pH.  
É necessário o controlo regular dos valores de pH durante a introdução em águas superficiais.  
De uma forma geral as descargas deverão ser realizadas de forma a que as mudanças de pH nas águas de 
superfície que as recebem, sejam minimizadas.  
Genericamente a maior parte dos organismos aquáticos podem tolerar valores de pH num intervalo de  6-9. Tal 
é também referido na descrição dos testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo ou recuperação de resíduos para eliminação 
Não existem resíduos sólidos de NaOH. Resíduos de NaOH líquido devem ser reutilizados ou descarregados 
para as águas residuais industriais e posteriormente neutralizados, se necessário. 
Cenário de exposição indivudal que controla a exposição dos trabalhadores 
Características do Produto 
NaOH sólido ou líquido, todas as concentrações (0-100%), se sólido: classe baixa em formação de poeiras. 
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Frequência e duração da utilização/exposição 
8 horas/dia, 200 dias/ano. 
Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 
Para o trabalhador, tanto NaOH sólido como líquido que contenham produtos a uma concentração > 2%: 
Substituir, sempre que possível, processos manuais por processos automatizados e/ou processos fechados. 
Assim evitar-se-ão névoas irritantes, pulverizações e potenciais salpicos: 
 Utilizar sistemas fechados ou cobrir os recipientes abertos (por exemplo com telas). 
 Transporte em condutas, enchimento/vazamento técnico de tambores com sistemas automáticos (bombas 

de sucção etc.). 
 Utilização de tenazes com cabos longos de uso manual “para evitar o contacto directo e exposição a 

salpicos”. 
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão a partir da origem em direção ao trabalhador 
Para o trabalhador, tanto NaOH sólido como líquido que contenham produtos a uma concentração  > 2%: 
 Ventilação local e/ou ventilação geral constitui uma boa prática. 
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 
Para o trabalhador, tanto NaOH sólido como líquido que contenham produtos a uma concentração  > 2%: 
 Trabalhadores que actuem em processos/áreas de risco deverão estar treinados para: 

o Evitar trabalhar sem proteção respiratória. 
o Compreender as propriedades corrosivas e, especialmente, os efeitos da inalação respiratória 

do hidróxido de sódio.  
o Seguir os procedimentos mais seguros indicados pela entidade patronal. 

 A entidade patronal tem ainda que se certificar que os EPI necessários estão em condições e que são 
utilizados de acordo com as instruções. Quando possível e para uso profissional, devem ser utilizados 
distribuidores específicos e bombas especialmente desenhadas para obstar a salpicos/derrames/exposição.   

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção individual, da higiene e da saúde 
Para o trabalhador e profissional, tanto NaOH sólido como líquido que contenham produtos a uma 
concentração  > 2%: 
 Proteção respiratória: Em caso de poeiras ou formação de aerossóis (e.g. pulverização): utilize proteção 

respiratória com filtro aprovado (P2).  
 Proteção das mãos: luvas de proteção impermeáveis e resistentes a produtos químicos:  

o Material: borracha butílica, PVC,policloropreno com forro de látex natural, espessura do 
material: 0,5 mm, tempo de ruptura: > 480 min. 

o Material: borracha nitrílica, borracha fluorada, espessura do material: 0,35-0,4 mm, tempo de 
ruptura: > 480 min.  

 Proteção dos olhos: devem ser usados óculos de proteção quimicamente resistentes. Se a ocorrência de 
salpicos for expectável, usar óculos de segurança bem ajustados com proteção facial. 

 Proteção do corpo: Usar vestuário de proteção adequado, aventais, escudo e fatos, se a ocorrência de 
salpicos for expectável, use: botas de borracha ou plástico. 

Estimativa de exposição e referência à respetiva fonte 
Exposição dos trabalhadores/profissionais:  
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O NaOH é uma substância corrosiva. Para manusear substâncias ou fórmulas corrosivas, ocorrem apenas 
ocasionalmente contactos com a pele e presume-se que a exposição cutânea diária repetida pode ser ignorada. 
Por conseguinte, a expo-sição cutânea ao NaOH não foi quantificada. 
Não se prevê que o NaOH esteja sistematicamente disponível no corpo através do manuseamento e condições 
de utili-zação normais, e, por conseguinte, não se prevê que ocorram efeitos sistémicos do NaOH após 
exposição cutânea ou por inalação.  
Com base em medições do NaOH na indústria da pasta de papel e do papel, remoção de tintas de resíduos de 
papel, alu-mínio, na indústria têxtil e química e segundo as medidas de gestão de risco propostas para controlar 
a exposição dos trabalhadores e profissionais, a exposição por inalação é inferior ao DNEL de 1 mg/m3.  
Além dos dados de exposição medidos, a ferramenta ECETOC TRA tem sido utilizada para calcular a exposição 
por inala-ção (consultar Quadro 1). Assumindo que não existe ventilação local nem proteção respiratória, a não 
ser que se especifi-que o contrário. A duração da exposição foi definida em mais de 4 horas por dia como o pior 
cenário e a utilização profis-sional foi especificada sempre que relevante como o pior cenário. Para o NaOH 
sólido, a classe de pulverulência baixa foi selecionada porque o NaOH é muito higroscópico. Apenas os PROCs 
mais relevantes foram incluídos na avaliação. 
 

PROC Descrição de PROC Liquida 
(mg/m3) 

Sólida 
 (mg/m3) 

PROC 1 Uso em processo fechado, risco de exposição pouco 
provável 0,17 0,01 

PROC 2 Uso em processo fechado e contínuo com exposição 
ocasional controlada (p.e., amostragem) 0,17 0,01 

PROC 3 Uso em processo de lote fechado (síntese ou 
formulação) 0,17 0,1 

PROC 4 Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa 
surgir a eventualidade de exposição 0,17 0,2 (com LEV) 

PROC 5 Mistura ou combinação em processos de lotes (vários 
estágios e/ou contactos significativos) 0,17 0,2 (com LEV) 

PROC 7 Pulverização em aplicações e locais industriais 0,17 Não aplicável 

PROC 
8a/b 

Transferência de produtos químicos de/para  
navios/contentores de grandes dimensões em 
instalações (não dedicadas) 

0,17 0,5 

PROC 9 Transferência de substância em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 0,17 0,5 

PROC10 Aplicação a rolo ou trincha de revestimento 0,17 0,5 
PROC11 Pulverizaçao em áreas ou aplicações não industriais 0,17 0,2 (com LEV) 
PROC13 Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 0,17 0,5 

PROC14 Produção de preparações ou artigos por compressão, 
extrusão ou peletização 0,17 0,2 (com LEV) 

PROC15 Utilização como reagente laboratorial 0,17 0,1 
PROC19 Mistura manual com contacto muito próximo e 0,17 0,5 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-003 

 
Revisão: 27-08-2019 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 18-07-2019) 

Hidróxido de Sódio 

 

Impressão não Controlada                                                                         Data de Atualização: 27-08-2019                                                                                 Data de Impressão:05-11-19 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10 - Quinta da Indústria, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 
 Página: 33/36  

 

somente com PPE disponível 

PROC23 Processos abertos e operações de transferência (com 
minerais) a alta temperatura 0,17 0,4 (com LEV e 

RPE(90%)) 

PROC24 Transformação (mecânica) a elevada energia de 
substâncias incorporadas em materiais e/ou 0,17 0,5 (com LEV e 

RPE(90%)) 
 
Exposição ambiental: 
A avaliação de efeitos e riscos aquáticos apenas trata do efeito nos organismos/ecossistemas devido a possíveis 
alte-rações do pH relacionadas com as descargas de OH-, já que a toxicidade do ião Na+ não deve ser 
significativa em compa-ração com o efeito (potencial) no pH. A solubilidade elevada da água e a pressão do 
vapor muito baixa indicam que o NaOH será encontrado predominantemente na água. Quando são 
implementadas medidas de gestão de risco relaciona-das com o ambiente, não existe qualquer exposição às 
lamas ativadas de uma instalação de tratamento de esgotos e não existe exposição às águas de superfície 
recetoras.  
O compartimento de sedimentos não é tido em consideração, porque não é considerado relevante para o 
NaOH. Se emiti-do para o compartimento aquático, a sorção de partículas de sedimentos será insignificante.  
Não se esperam emissões significativas para o ar devido à pressão de vapor muito baixa do NaOH). Se emitido 
para o ar como um aerossol na água, o NaOH será rapidamente neutralizado em consequência da respetiva 
reação ao CO2 (ou ou-tros ácidos).  
Também não se esperam emissões significativas para o ambiente terrestre. A rota de aplicação de lamas não é 
relevante para a emissão para o solo agrícola, já que não irá ocorrer qualquer sorção de NaOH nas partículas 
sólidas em estações de tratamento/ETARs. Se emitido para o solo, a sorção nas partículas do solo será 
insignificante. Dependendo da capaci-dade tampão do solo, o OH- será neutralizado na água capilar ou o pH 
poderá aumentar.  
Não irá ocorrer qualquer bio-acumulação 
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Anexo 4 
Utilização de NaOH pelos consumidores - Cenário de Exposição 4 

 
Cenário de Exposição 4– Utilização pelos consumidores de NaOH 
Lista de todos os descritores de utilização 
Sector de utilização (SU): - SU 21 - Residências particulares 
Categoria do produto (PC): - PC 0-40 
Hidróxido de Sódio pode ser usado em muitas categorias diferentes de produtos químicos (PC): PC 20, 35, 39 
(agentes de neutralização, produtos de limpeza, cosméticos, produtos para cuidados pessoais). As outras PCs 
não são explicitamente consideradas neste Cenário de Exposição. Contudo, NaOH pode também ser usado em 
outras PCs de baixas concentrações e.g. PC3 (até 0.01%), PC8 (até 0.1%), PC28 e PC31 (até 0.002%) mas pode 
também ser usado nas restantes categorias de produto (PC 0-40). 
Categoria do processo (PROC): - Não aplicável.        
Categoria do artigo (AC): Não aplicável. 
Emissões para o Meio Ambiente - Categoria (ERC):                 

ERC8A - Amplo uso interno dispersivo de adjuvantes em sistemas abertos. 
ERC8B - Amplo uso interno dispersivo de substâncias reactivas em sistemas abertos. 
ERC8D - Amplo uso externo dispersivo de adjuvantes em sistemas abertos. 
ERC9A - Amplo uso interno dispersivo de substâncias em sistemas fechados. 

As categorias de emissões ambientais acima referidas consideram-se ser as mais importantes mas outras 
categorias de emissões amplamente dispersivas podem também ser possíveis (ERC 8 – 11b). 
Outras explicações 
NaOH (até 100%) é também utilizado pelos consumidores. É usado nas casas para desentupimento e limpeza 
da canalização, tratamento de madeiras e é também utilizado para fazer sabão em casa.  
NaOH também é usado em baterias e limpeza de fornos. 
Avaliação de Riscos da UE  
Foi realizada uma avaliação de riscos pela UE com base na Regulação de Substâncias Existentes (Council 
Regulation 793/93). Em 2007 foi finalizado um relatório de avaliação global de riscos que está disponível na 
internet:  
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf  

Cenário de Exposição individual que controla a exposição ambiental 
Características do produto 
NaOH sólido ou líquido, todas as concentrações (0-100%), se sólido: classe baixa na formação de poeiras. 
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo ou recuperação de resíduos para eliminação 
Este produto e a sua embalagem devem ser eliminados de forma segura (e.g. ao devolver a uma instalação de 
reciclagem pública). Se o recipiente estiver vazio, trate-o como lixo municipal normal. 
As baterias devem ser recicladas tanto quanto possível (e.g. ao devolver a uma instalação de reciclagem 
pública). A recuperação de NaOH das baterias alcaninas incluiu o vazamento do electrólito, recolha e 
neutralização com ácido sulfúrico e dióxido de carbono.  
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Cenário de exposição indivudal que controla a exposição dos trabalhadores 
Características do Produto 
NaOH sólido ou líquido, todas as concentrações (0-100%), se for sólido: classe de pulverulência baixa 
Concentrações normais: decapantes de pavimentos (<10%), alisadores de cabelo (<2%), produtos de limpeza 
para fornos (<5%), desentupidores de canos (líquido: 30%, sólido: <100%), produtos de limpeza (<1,1%) 
Condições e medidas relacionadas com a conceção do produto 

 É necessário utilizar uma embalagem identificada resistente para evitar danos e a perda de integridade da 
etiqueta segundo condições normais de utilização e armazenamento do produto. A falta de qualidade da 
embalagem causa a perda física das informações sobre os perigos e instruções de utilização. 

 É obrigatório que os químicos para uso doméstico, que contenham mais de 2% de hidróxido de sódio, e que 
podem estar ao alcance das crianças tenham um sistema de abertura resistente (atualmente aplicado) e 
um aviso tátil de perigo (Retificação à Diretiva 1999/45/CE, anexo IV, Parte A e Artigo 15(2) da Diretiva 
67/548 em caso de, respetivamente, preparações e substâncias perigosas para uso doméstico). Desta 
forma poderá impedir acidentes com crianças ou outros grupos sensíveis da sociedade. 

 Aconselha-se a utilizar apenas em preparações muito viscosas 
 Aconselha-se a utilizar apenas em pequenas quantidades 
 Para utilizar em pilhas, é necessário utilizar artigos completamente selados com uma manutenção de vida 

útil longa. 
Condições e medidas relacionadas com as informações e as recomendações relativasao comportamento a 
fornecer aos consumidores 
É necessário fornecer sempre instruções de utilização melhoradas e informações sobre o produto aos 
consumidores. Desta forma pode reduzir-se de forma eficaz o risco de utilização abusiva. Para reduzir o número 
de acidentes com crianças (jovens) e pessoas idosas, aconselha-se a utilizar estes produtos quando não existem 
crianças ou outros grupos sensíveis. Para impedir a utilização inadequada do hidróxido de sódio, as instruções 
de utilização devem conter um aviso contra misturas perigosas. 
Instruções dirigidas aos consumidores: 
 Manter fora do alcance das crianças. 
 Não aplicar o produto em aberturas ou ranhuras de ventilação. 
Condições e medidas relacionadas com proteção individual e higiene  
Para os consumidores, os produtos sólidos e líquidos que contenham NaOH numa concentração > 2%: 
 Proteção respiratória: em caso de pó ou formação de aerossol (por ex., pulverização): utilize a proteção 

respiratória com filtro aprovado (P2)  
 Proteção das mãos: luvas de proteção resistentes e impermeáveis a químicos  
 Se for provável que ocorram salpicos, utilize óculos de segurança bem ajustados, máscara facial 
Estimativa de exposição e referência à sua origem 
Exposição dos consumidores:  
A exposição aguda/curta duração foi avaliada apenas para a utilização mais crítica: utilização de NaOH num 
spray para limpeza de fornos. Foram utilizados Consexpo e SprayExpo para calcular a exposição. A exposição de 
curta duração calculada de 0,3 – 1,6 mg/m3 é ligeiramente superior ao DNEL de longa duração para inalação de 
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1 mg/m3, mas inferior ao limite de exposição ocupacional de curta duração de 2 mg/m3. Além disso, o NaOH 
será rapidamente neutralizado em resultado da respetiva reação ao CO2 (ou outros ácidos). 
Exposição ambiental: 
As utilizações por parte dos consumidores relacionam-se a produtos já diluídos que serão rapidamente 
neutralizados no esgoto, muito antes de atingirem uma ETAR ou águas de superfície. 
 



Polyethylene glycol Standard

FICHA DE INFORMAÇÕES DE 
SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Identificador GHS do 
produto

Seção 1. Identificação do produto e da empresa
:

Nome químico : Polietilenoglicol

Polyethylene glycol Standard

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Nº da peça : PL2070-0100, PL2070-0200, PL2070-0201, PL2070-0202, PL2070-0203,
PL2070-2001, PL2070-2005, PL2070-2010, PL2070-3001, PL2070-3005,
PL2070-3010, PL2070-4001, PL2070-4005, PL2070-4010, PL2070-5001,
PL2070-5005, PL2070-5010, PL2070-6001, PL2070-6005, PL2070-6010,
PL2070-7001, PL2070-7005, PL2070-7010, PL2070-8001, PL2070-8005,
PL2070-8010, PL2070-9001, PL2070-9005, PL2070-9010, PL2071-0010,
PL2071-0001, PL2071-0005, PL2071-1010, PL2071-1001, PL2071-1005,
PL2071-2010, PL2071-2001, PL2071-2005, PL2071-3010, PL2071-3001,
PL2071-3005

Reagentes e padrões para uso laboratorial de química analítica
PL2070-0100 PEG calibration kit
PL2070-0200  EasiVial PEG 4 ml
PL2070-0201 EasiVial PEG 2 ml
PL2070-0202 PEG tri-pack 2 ml (90 vials)
PL2070-0203 PEG tri-pack 4 ml (90 vials)
PL2070-2001 PEG nominal Mp 194 1 g
PL2070-2005 PEG nominal Mp 194 5 g
PL2070-2010 PEG nominal Mp 194 10 g
PL2070-3001 PEG nominal Mp 400 1 g
PL2070-3005 PEG nominal Mp 400 5 g
PL2070-3010 PEG nominal Mp 400 10 g
PL2070-4001 PEG nominal Mp 600 1 g
PL2070-4005 PEG nominal Mp 600 5 g
PL2070-4010 PEG nominal Mp 600 10 g
PL2070-5001 PEG nominal Mp 1k 1 g
PL2070-5005 PEG nominal Mp 1k 5 g
PL2070-5010 PEG nominal Mp 1k 10 g
PL2070-6001 PEG nominal Mp 1.5k 1 g
PL2070-6005 PEG nominal Mp 1.5k 5 g
PL2070-6010 PEG nominal Mp 1.5k 10 g
PL2070-7001 PEG nominal Mp 4k 1 g
PL2070-7005 PEG nominal Mp 4k 5 g
PL2070-7010 PEG nominal Mp 4k 10 g
PL2070-8001 PEG nominal Mp 7k 1 g
PL2070-8005 PEG nominal Mp 7k 5 g
PL2070-8010 PEG nominal Mp 7k 10 g
PL2070-9001 PEG nominal Mp 10k 1 g
PL2070-9005 PEG nominal Mp 10k 5 g
PL2070-9010 PEG nominal Mp 10k 10 g
PL2071-0010 PEG nominal Mp 13k 10 g
PL2071-0001 PEG nominal Mp 13k 1 g
PL2071-0005 PEG nominal Mp 13k 5 g
PL2071-1010 PEG nominal Mp 20k 10 g
PL2071-1001 PEG nominal Mp 20k 1 g
PL2071-1005 PEG nominal Mp 20k 5 g
PL2071-2010 PEG nominal Mp 238 10 g
PL2071-2001 PEG nominal Mp 238 1 g
PL2071-2005 PEG nominal Mp 238 5 g
PL2071-3010 PEG nominal Mp 282 10 g

Conforme Regulamento ABNT NBR 14725-4:2012

Utilização de materiais :

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020
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Seção 1. Identificação do produto e da empresa

CHEMTREC®: +(55)-2139581449Telefone para emergências 
(incluindo o tempo de 
operação)

:

Fornecedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
800-227-9770

PL2071-3001 PEG nominal Mp 282 1 g
PL2071-3005 PEG nominal Mp 282 5 g

Seção 2. Identificação de perigos
Classificação da substância ou mistura

Palavra de advertência : Atenção

Frases de perigo : H316 - Provoca irritação moderada à pele.
H320 - Provoca irritação ocular.
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Pictogramas de perigo :

Frases de precaução

Prevenção : P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P261 - Evite inalar a poeira.
P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

Resposta à emergência : P304 + P340 + P312 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local 
ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
ou um médico.
P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue 
cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de 
contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

Armazenamento : P405 - Armazene em local fechado à chave.

Disposição : P501 - Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais,
regionais, nacionais e internacionais.

Outros perigos que não 
resultam em uma 
classificação

: Pode formar uma mistura explosiva de ar-poeira se disperso.

Elementos GHS do rótulo

H316 IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3
H320 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B
H335 TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA 

(Irritação da área respiratória) - Categoria 3

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020
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Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Polietilenoglicol 100 25322-68-3

Nome do ingrediente Número de 
registro CAS

%

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas 
concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que,
consequentemente, requeira detalhes nesta seção.

Substância/Mistura

Número de registro CAS/outros identificadores

:

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

Substância

Lave a boca com água.  Remover a dentadura, se houver.  Remova a vítima para 
local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração.
Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê 
pequenas quantidades de água para beber.  Suspenda a ingestão de água caso a 
pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso.  Não 
induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico.  No caso de vômitos, a 
cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões.  Procure a 
orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos.
Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.  No caso de perda de 
conciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente 
a orientação médica.  Manter um conduto de ventilação aberto.  Soltar partes 
ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e 
para baixo as pálpebras ocasionalmente.  Verificar se estão sendo usadas lentes 
de contato e removê-las.  Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos.
Se a irritação persistir, procure assistência médica.

Lavar a pele contaminada com muita água.  Remova roupas e calçados 
contaminados.  Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos.  Procure a 
orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos.
Lavar as roupas antes de reutilizá-las.  Limpe completamente os sapatos antes de 
reusa-los.

Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que 
favoreça a respiração.  Se houver suspeita de presença de vapores que ainda 
estejam presentes, o pessoal de resgate deverá utilizar uma mascara apropriada 
ou um aparelho de respiração autônomo.  Se ocorrer falta de respiração, respiração 
irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por 
pessoal treinado.  Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a 
ressuscitação boca-a-boca.  Consulte um médico.  Se necessário, chame um 
centro de controle de intoxicação ou um médico.  No caso de perda de conciência,
colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a 
orientação médica.  Manter um conduto de ventilação aberto.  Soltar partes 
ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Contato com os olhos

Contato com a pele

Inalação

Ingestão :

:

:

:

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Inalação : Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.:Ingestão

Contato com a pele : Provoca irritação moderada à pele.

Provoca irritação ocular.:Contato com os olhos

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020
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Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Proteção das pessoas que 
prestam os primeiros 
socorros

: Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem 
treinamento apropriado.  Se houver suspeita de presença de vapores que ainda 
estejam presentes, o pessoal de resgate deverá utilizar uma mascara apropriada 
ou um aparelho de respiração autônomo.  Pode ser perigoso à pessoa que provê 
ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca.

Notas para o médico : Tratar sintomaticamente.  Contate um especialista em tratamento de tóxicos se 
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Tratamentos específicos :

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Sem tratamento específico.

Contato com a pele

Ingestão

Inalação Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritação do trato respiratório
tosse

Não há dados específicos.

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritação
vermelhidão

:

:

:

Contato com os olhos : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritação
lacrimejamento
vermelhidão

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente,
se houver fogo.  Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco 
pessoal ou sem treinamento apropriado.  Remover os recipientes da área do 
incêndio se isso puder ser feito sem risco.  Use borrifamento d´água para manter 
frio os recipientes expostos ao fogo.

Perigosos produtos de 
decomposição térmica

Perigos específicos que se 
originam do produto 
químico

Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:
dióxido de carbono
monóxido de carbono

Pode formar uma mistura explosiva de ar-poeira se disperso.

Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um 
aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em 
modo de pressão positiva.

Equipamento de proteção 
especial para bombeiros

Use pó químico seco.

Meios de extinção

:

:

:

Evite meios de alta pressão, que podem causar a formação de uma mistura 
potencialmente explosiva de ar-poeira.

Meios de extinção 
adequados

:

Meios de extinção 
inadequados

:

Medidas de proteção 
especiais para os 
bombeiros

:

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020



Polyethylene glycol Standard Página: 5/11

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções ao meio ambiente

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

:

: Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem 
treinamento apropriado.  Evacuar áreas vizinhas.  Não deixar entrar pessoas 
desnecessárias ou desprotegidas.  NÃO tocar ou caminhar sobre material 
derramado.  Desligue todas as fontes de ignição.  Eliminar todas as fontes de 
ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco.  Evite 
respirar a poeira.  Forneça ventilação adequada.  Utilizar máscara adequada 
quando a ventilação for inadequada.  Use equipamento de proteção pessoal 
adequado.

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo,
cursos de água, fossas e esgoto.  Informe as autoridades pertinentes caso o 
produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Mover recipientes da área de derramamento.  Use ferramentas à prova de faísca e 
equipamento à prova de explosão.  Evite a geração de poeira.  O uso do vácuo com 
um filtro HEPA reduzirá a dispersão da poeira.  Coloque o material derramado num 
contêiner rotulado para resíduos.  Descarte através de uma empresa autorizada no 
controle do resíduo.

Métodos para a limpeza :

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Para o pessoal que não 
faz parte dos serviços de 
emergência

Para o pessoal do serviço 
de emergência

: Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos,
atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não 
adequados.  Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte 
dos serviços de emergência".

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Condições de 
armazenamento seguro,
incluindo qualquer 
incompatibilidade

Armazenar de acordo com a legislação local.  Armazenar em uma área aprovada e 
isolada.  Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca,
fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e 
alimentos e bebidas.  Armazene em local fechado à chave.  Eliminar todas as 
fontes de ignição.  Separar dos metais oxidantes.  Manter o recipiente bem fechado 
e vedado até que esteja pronto para uso.  Os recipientes que forem abertos devem 
ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar 
vazamentos.  Não armazene em recipientes sem rótulos.  Utilizar um recipiente 
adequado para evitar a contaminação do ambiente.  Consulte a Seção 10 referente 

:

Precauções para manuseio seguro

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado,
armazenado e processado.  Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes 
de comer, beber ou fumar.  Remova a roupas contaminada e o equipamento de 
proteção antes de entrar em áreas de alimentação.  Consulte a seção 8 para outras 
informações relativas a medidas de higiene.

:Medidas de proteção

Recomendações gerais 
sobre higiene ocupacional

:

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).  Não 
ingerir.  Evitar contato com os olhos, pele e roupas.  Evite respirar a poeira.
Enquanto estiver manuseado evite a formação de pó e todas as fontes possíveis de 
ignição (faísca ou chama).  Evite acúmuilo de poeira.  Manusear apenas com 
ventilação adequada.  Utilizar máscara adequada quando a ventilação for 
inadequada.  Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito 
com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso.  O 
equipamento eléctrico e a iluminação devem ser protegidos de forma adequada 
para evitar o contato de poeiras com as superfícies quentes, faíscas ou outras 
fontes de ignição.  Tomar medidas preventivas contra descargas eletrostáticas.
Para evitar fogo ou explosão, antes de movimentar os materiais, efetuar a ligação à 
terra e ligação dos equipamentos e recipientes para dissipar a electricidade estática 
durante a transferência de materiais.  Recipientes vazios retêm resíduo do produto 
e podem ser perigosos.  Não reutilizar o recipiente.

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020
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Seção 7. Manuseio e armazenamento
a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Proteção para as mãos

Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que 
cumpra as normas ou certificações adequadas.  Os respiradores devem ser usados 
de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe 
apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão 
aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem 
sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é 
necessário.  Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas características de 
proteção durante o uso, considerando os parâmetros especificados pelo fabricante.
Deve ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode 
variar dependendo do fabricante.  No caso de misturas constituídas por diversas 
substâncias a duração da proteção das luvas não pode ser estimada com precisão.

Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que 
uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases,
vapores ou pós.  A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de 
contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda:  òculos de 
proteção contra respingos químicos.  Se as condições de operação produzirem 
altas concentrações de poeira, utilize óculos protetores contra poeira ("goggles").

Proteção dos olhos/face

Proteção respiratória :

:

:

Proteção do corpo O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo 
com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto 
um especialista deve aprovar.

:

Controle de exposição 
ambiental

: As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem 
ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a 
proteção do meio ambiente.  Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou 
modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser 
necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

Medidas de controle de 
engenharia

: Manusear apenas com ventilação adequada.  Se as operações do utilizador 
gerarem pó, fumos, gases, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar 
exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposição do 
trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutários ou 
recomendados.  Os controles de engenharia também precisam manter gases,
vapores ou concentrações de pó abaixo de qualquer limite de explosão.  Utilizar 
equipamento à prova de explosões.

Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos,
antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas.  Lavar 
as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las.  Assegure que os locais de 
lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de 
trabalho.

Medidas de higiene :

Parâmetros de controle

Medidas de proteção pessoal

Limites de exposição ocupacional

Proteção da pele

Outra proteção para a pele : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da 
pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas 
devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020
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Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico

Ponto de fusão

Pressão de vapor

Densidade relativa

Densidade de vapor

Solubilidade

Sólido. [Pó.]

58°C (136.4°F)

1.13

Não disponível.

0 kPa (0 mm Hg) [temperatura ambiente]

Solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.

Sem cheiro.Odor

pH

Branco.Cor

Taxa de evaporação Não disponível.

Temperatura de autoignição

Ponto de fulgor

360°C (680°F)

Vaso fechada: 171 a 235°C (339.8 a 455°F)
Copo aberto: 199 a 238°C (390.2 a 460.4°F)

Não disponível.

Não disponível.

Viscosidade Não disponível.

Não disponível.Limite de odor

Coeficiente de partição – n-
octanol/água

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Aspecto

Ponto de ebulição : 250°C (482°F)

Inflamabilidade (sólido; gás) : Não disponível.

Limites de explosividade 
(inflamabilidade) inferior e 
superior

: Não disponível.

Temperatura de 
decomposição

: Não disponível.

Densidade : 1.13 g/cm³

Solubilidade na água : 620 g/l

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Produtos perigosos da 
decomposição

Condições a serem evitadas Enquanto estiver manuseado evite a formação de pó e todas as fontes possíveis de 
ignição (faísca ou chama).  Tomar medidas preventivas contra descargas 
eletrostáticas.  Para evitar fogo ou explosão, antes de movimentar os materiais,
efetuar a ligação à terra e ligação dos equipamentos e recipientes para dissipar a 
electricidade estática durante a transferência de materiais.  Evite acúmuilo de 
poeira.

Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos 
de decomposição perigosa.

O produto é estável.Estabilidade química

Reativo ou incompatível com os seguintes materiais:
materiais oxidantes

:

:

:

Materiais incompatíveis :

Possibilidade de reações 
perigosas

: Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.

Reatividade : Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade 
deste produto ou de seus ingredientes.

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020
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Seção 11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Não disponível.

Carcinogenicidade

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Mutagenecidade

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Teratogenicidade

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Toxicidade à reprodução

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Irritação/corrosão

Polietilenoglicol Olhos - Levemente 
irritante

Coelho - 24 horas 500 
mg

-

Olhos - Levemente 
irritante

Coelho - 500 mg -

Pele - Levemente irritante Coelho - 24 horas 500 
mg

-

Pele - Levemente irritante Coelho - 500 mg -

Nome do Produto/
Ingrediente

Resultado Pontuação Exposição Observação

Sensibilização

Não disponível.

Espécie

Informações das rotas 
prováveis de exposição

Inalação : Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.:Ingestão

Contato com a pele : Provoca irritação moderada à pele.

Provoca irritação ocular.:Contato com os olhos

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

Inalação Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritação do trato respiratório
tosse

:

Contato com os olhos : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritação
lacrimejamento
vermelhidão

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Polietilenoglicol Categoria 3 Não aplicável. Irritação da área 
respiratória

Nome Categoria

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

Rota de 
exposição

Órgãos alvos

Informação sobre os efeitos toxicológicos

: Rota de entrada antecipada: Oral, Dérmico, Inalação.

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020
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Seção 11. Informações toxicológicas

Inalação repetida ou prolongada da poeira pode levar a uma irritação respiratória 
crônica.

Geral :

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.Carcinogenicidade :

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.Mutagenecidade :

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.Teratogenicidade :

Efeitos congênitos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos na fertilidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Contato com a pele

Ingestão Não há dados específicos.

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritação
vermelhidão

:

:

Efeitos Crônicos em Potencial na Saúde

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

Dados toxicológicos

Estimativa da toxicidade aguda

Efeitos potenciais 
imediatos

: Não disponível.

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Efeitos potenciais 
imediatos

: Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Nome do Produto/Ingrediente

Polietilenoglicol 28000 N/A N/A N/A N/A

Oral (mg/
kg)

Dérmico 
(mg/kg)

Inalação 
(gases)
(ppm)

Inalação 
(vapores)
(mg/l)

Inalação 
(poeiras e 
névoas)
(mg/l)

Seção 12. Informações ecológicas

LogPow BCF Potencial

Potencial bioacumulativo

Nome do Produto/
Ingrediente

Polietilenoglicol - 3.2 baixa

Toxicidade

Polietilenoglicol Agudo. LC50 >1000000 µg/l Água 
fresca

Peixe - Salmo salar - Catádroma 96 horas

Nome do Produto/
Ingrediente

EspécieResultado Exposição

Persistência/degradabilidade

Não disponível.

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020
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Seção 12. Informações ecológicas

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Coeficiente de Partição 
Solo/Água (KOC)

: Não disponível.

Mobilidade no solo

Seção 13. Considerações sobre destinação final
A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja.  A 
eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as 
exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de 
resíduos segundo as exigências regionais do local.  Descarte o excesso de 
produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos 
que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.  O 
pacote de resíduos deve ser reciclado.  A incineração ou o aterro somente deverão 
ser considerados quando a reciclagem não for viável.  Não se desfazer deste 
produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.
Cuidados são necessários quando manusear recipientes vazios que não foram 
limpos e lavados.  Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns 
resíduos do produto.  Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em 
contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

:Métodos recomendados 
para destinação final

Seção 14. Informações sobre transporte
Brasil / IMDG / IATA : Não regulado.

Precauções especiais para 
o usuário

Transporte Interno: sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na 
posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes 
dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

:

Transporte em grande 
volume de acordo com os 
instrumentos IMO

: Não disponível.

Seção 15. Informações sobre regulamentações
Regulamentos Internacionais

Protocolo de Montreal

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

Lista de inventário

Austrália : Este material está listado ou isento.

Canadá : Este material está listado ou isento.

China : Este material está listado ou isento.

Não relacionado.

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020
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Seção 15. Informações sobre regulamentações
Europa : Este material está listado ou isento.

Japão : Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes): Este 
material está listado ou isento.
Inventário do Japão (ISHL): Este material está listado ou isento.

República da Coréia : Este material está listado ou isento.

Nova Zelândia : Este material está listado ou isento.

Filipinas : Este material está listado ou isento.

Taiwan : Este material está listado ou isento.

Estados Unidos : Este material está listado ou isento.

Turquia : Este material está listado ou isento.

Tailândia : Não determinado.

Vietnam : Este material está listado ou isento.

Seção 16. Outras informações
Histórico

Data de emissão/Data da 
revisão

Versão

Observação ao Leitor

Data da edição anterior

:

:

:

Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Significado das 
abreviaturas

:

11/02/2020

30/04/2018

4

Declinação de responsabilidade: A informação contida neste documento baseia-se no estado de 
conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita,
quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.

Procedimento usado para obter a classificação

Classificação Justificativa

IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 3 Com base em dados de teste
IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2B Com base em dados de teste
TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA 
(Irritação da área respiratória) - Categoria 3

Avaliação de peritos

ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Fator de Bioconcentração
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC = Recipiente intermediário a granel
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios,
1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
N/A = Não disponível
UN = Nações Unidas

Versão : Data de emissão/Data da 
revisão

:4 11/02/2020



 

Versão 3 de 12-01-2018 

Ficha de Segurança do Produto: OXYPURE C50 

Referência: FS-00070 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

1.1. Identificador do produto: OxyPure C50 

Peróxido de hidrogénio a 50% 

1.2. Utilizações identificadas relevantes: Ingrediente activo técnico para la formulação de pesticidas de 

uso ambiental e indústria alimentar. 

Utilizações desaconselhadas: Não existe informação adicional disponível 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:  

FMC FORET S.A. 

Plaza Xavier Cugat 2, Edificio C, planta 3ª 

08174 Sant Cugat del Vallés 

Barcelona ESPANHA  

1.4. Número de telefone de emergência: 808 250 143 (CIAV - Centro de Informação Anti-Veneno) 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classe e categoria de perigo Frases H 

Toxicidade aguda, categoria 4 – oral (Acute Tox. 4) H302 - Nocivo por ingestão. 

Irritação cutânea, categoria 2 (Skin Irrit. 2) H315 - Provoca irritação cutânea. 

Lesões oculares graves, categoria 1 (Eye Dam. 1) H318 - Provoca lesões oculares graves. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única, 
categoria 3 – inalação (STOT SE 3) H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

 

2.2. Elementos do rótulo  

Pictogramas de perigo (CLP) 

 

 

 

 

        OXIDANTE   CORROSIVO  PERIGO PARA A SAÚDE 

Palavra-sinal: PERIGO 

Advertências de perigo (CLP): 

H272: Pode agravar incêndios; comburente. 

H332: Nocivo por inalação. 

H302: Nocivo por ingestão. 

H315: Provoca irritação cutânea. 

H318: Provoca lesões oculares graves. 

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
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H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Recomendações de prudência (CLP) 

P102: Manter fora do alcance das crianças  

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto  

P280: Usar luvas de protecção 

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar. 

P220: Manter/guardar afastado de matérias combustíveis. 

P221: Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis. 

P260: Não respirar os fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 

P301+P312: EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte o CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água 

abundantes. 

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. Consulte imediatamente um médico. 

P310: Contacte imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 

P273: Evitar a libertação para o ambiente. 

P501: Eliminar o conteúdo como resíduo perigoso. 

Frases EUH: 

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido  

EUH401: Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de 

utilização  

2.3. Outros perigos:  

Agente oxidante forte. Pode causar fogo em contacto com matérias combustíveis. Por aquecimento 

e/ou em contacto com substâncias incompatíveis (metais, iões metálicos, bases e agentes 

redutores), pode decompor-se exotermicamente - decomposição auto-acelerada. 

 

3. INFORMAÇÃO DA COMPOSIÇÃO: 

3.1. Substância: não aplicável. 

3.2. Mistura:   

Nome e fórmula química da 
substância 

Número de 
Índice CE 

Número 
CAS 

Número 
CE 

Número de registo 
REACH 

Concentração 
(%) 

Peróxido de hidrogénio (H2O2) 008-003-00-9 7722-84-1 231-765-0 
01-2119485845-22-

XXXX 50 (p/p) 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros: 

- Em caso de inalação: Transferir o lesionado para uma zona ventilada e mantê-lo quieto e 

abrigado. Se não respirar, proceder a respiração artificial. Solicitar assistência médica se necessário. 

- Em caso de contacto com a pele: Remover a roupa contaminada e lavar para evitar risco de 

incêndio. Lavar abundantemente com água e sabão as partes afectadas durante pelo menos 15 

minutos. Chamar imediatamente um médico. 

- Em caso de contacto com os olhos: Lavar abundantemente os olhos com água durante pelo 

menos 15 minutos e chamar imediatamente um médico. Assegurar a boa lavagem ocular afastando 

as pálpebras e remover lentes de contacto se for o caso. 

- Em caso de ingestão: Lavar a boca com água e dar de beber água ou leite se o lesionado se 

mantiver consciente. Não provocar o vómito. Solicitar assistência médica de imediato. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados: 

- Inalação: A inalação de vapores provoca tosse, irritação do tracto respiratório e pode provocar 

edema pulmonar em caso de exposições prolongadas ou repetidas. 

- Contacto com a pele: Provoca irritação. Risco de queimaduras. 

- Contacto com os olhos: Provoca irritação grave. Risco irreversível de perda de visão. 

- Ingestão: Provoca queimaduras dolorosas (boca, garganta, esófago e estômago), náuseas, 

vómitos, dificuldade respiratória e estado de choque. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários: 

Consultar imediatamente um médico. Tratar sintomaticamente. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

5.1. Meios de Extinção: Água pulverizada. Não utilizar outros agentes. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:  

Em contacto com matérias combustíveis pode causar fogo. É explosivo quando misturado com 

matérias combustíveis. Por aquecimento liberta oxigénio que estimula as combustões. Aquecido a 

temperaturas superiores a 110ºC pode causar explosão. Quando confinado a um volume fixo 

podem-se desenvolver pressões elevadas (por decomposição com risco de explosão das vasilhas 

fechadas sem ventilação. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

- Equipamentos: Equipamento completo de protecção química (borracha ou PVC), incluindo botas e 

equipamento de respiração autónomo. 

- Informações adicionais: Em caso de fogo circundante, refrigerar as vasilhas com água 

pulverizada. Se for possível realizar em segurança, transladar as vasilhas para área segura. 

 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência: Utilizar 

equipamento de protecção pessoal adequada para evitar contaminação na remoção (luvas, 
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máscara, etc.). Isolar a área e suprimir todas as fontes de ignição possíveis e remover produtos 

inflamáveis. 

6.2. Precauções a nível ambiental: Evitar que os derrames não diluídos escorram para os cursos de 

água de solo, ou esgotos. Fugas ou derrames não controlados em cursos de água devem ser 

comunicados às autoridades competentes. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Recolher o produto com materiais absorventes 

(areia, perlite, etc.). Evitar a propagação com areia ou terra. Recolher em recipientes fechados 

especificamente para esse uso e claramente marcados. Se a sua eliminação segura não for 

possível, recorrer às autoridades competentes. 

6.4. Remissão para outras secções: 

Ver subsecção 8.2.2 onde se indicam os equipamentos de protecção individual. 

Ver subsecção 13.1 onde se indicam os métodos de tratamento de resíduos. 

 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro: 

- Manusear o produto com cuidado e evitar a sua contaminação; 

- Não verter novamente o produto para a vasilha original devido ao risco de decomposição; 

- Drenar e limpar o equipamento depois de fazer uma operação descontínua (manutenção, carga / 

descarga, etc.); 

- Não confinar o produto entre duas válvulas fechadas; 

- Evitar o contacto de vapores com os olhos, pele e vias respiratórias; 

- As áreas de trabalho devem ser bem ventiladas. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: 

- Guardar sempre na embalagem original em local fresco, seco e bem ventilado; 

- Evitar condições de armazenamento extremas. As temperaturas não devem ultrapassar os 0°C 

(mínima) e 30ºC (máxima); 

- Guardar o material em sítio fresco, limpo e bem ventilado e longe de combustíveis, materiais 

incompatíveis e fontes de calor; 

- Os armazéns devem ser feitos de material não combustível e com piso impermeável construído de 

modo que, em caso de derrame acidental, o produto seja drenado e retido numa área segura; 

- Os tanques e recipientes devem ser equipados com um sistema de ventilação adequado; 

- Os recipientes devem ser usados apenas para peróxido de hidrogénio; 

- Os recipientes devem ser visualmente inspeccionados regularmente para detectar anormalidades 

(inchados, aumento da temperatura, etc.); 

- Não fechar hermeticamente o recipiente; 

- Materiais compatíveis: 

� Aço inoxidável L304 ou L316 

� Alumínio  

� Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

- Materiais incompatíveis: 

� Metais, iões metálicos, bases, agentes redutores, matérias orgânicas, matérias inflamáveis 
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7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s): 

 

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

8.1. Parâmetros de controlo: 

Valor Limite de Exposição (8 horas / dia - média ponderada): 1 ppm; 1,4 mg/m3 (H2O2) 

Conforme NP 1796 de 2007.  

8.2 Controlo da exposição 

- Controlos técnicos adequados: Assegurar ventilação adequada. Lava-olhos e chuveiros de 

emergência localizados nas proximidades da área de trabalho.  

- Protecção respiratória: Utilizar aparelho de respiração autónomo para concentrações acima de 

10 ppm. 

- Protecção das mãos: Não usar luvas de couro ou algodão devido ao risco de incêndio. Luvas 

devem ser em neoprene ou nitrilo. 

- Protecção ocular: Óculos de segurança fechados ou viseira integral. 

- Protecção cutânea: Mudar a roupa contaminada imediatamente. Guardar a roupa de trabalho em 

local adequado. Lavar com sabão o equipamento contaminado. Não usar sapatos de couro e roupas 

de algodão devido ao risco de incêndio. Roupas de trabalho devem ser em PVC não inflamável, 

nitrilo, neoprene ou borracha natural, incluindo botas, calças, casaco e capuz. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Estado Físico     Líquido 

Solubilidade     Solúvel em água  

Cor     Incolor 

Odor      Sem odor característico 

pH da solução aquosa    2,5 ± 1, a 20°C 

Ponto / intervalo de ebulição   114°C 

Ponto de inflamação    Não inflamável. 

Inflamabilidade     Não inflamável. 

Propriedades explosivas    Não explosivo 

Propriedades oxidantes    Oxidante 

Pressão de vapor    18,3 mm Hg a 30°C 

Densidade     1,196 g/cm3 a 20°C 

Solubilidade em água a 20°C  100% 

Coeficiente de partição (n-octanol/água)  -1,5 a 20°C 

Viscosidade a 20°C   1,17 cP 

Taxa de evaporação    Sem dados disponíveis 

Ponto / intervalo de fusão    -51ºC 

Temperatura de ignição    Não aplicável 

Temperatura de auto-decomposição  115°C. 
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10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

10.1. Reactividade: Agente reactivo e oxidante. Decompõe-se sob acção do calor e na presença de 

contaminantes. 

10.2. Estabilidade química: Estável em manuseio e armazenamento normais. As soluções comerciais 

são estabilizadas para reduzir o risco de decomposição devido à contaminação. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas: Reage violentamente com materiais orgânicos facilmente 

oxidáveis, ácidos, bases, agentes redutores, outros oxidantes. Decompõe-se cataliticamente na 

presença de metais pesados e seus sais, enzimas, contaminantes como sujidade e ferrugem. Reage 

vigorosamente com líquidos inflamáveis, gases combustíveis, outros materiais combustíveis. 

10.4. Condições a evitar: calor / fontes de calor, contaminações, radiações UV e variações de pH. 

10.5. Materiais incompatíveis: substâncias orgânicas (risco de incêndio e explosão), metais, iões 

metálicos e alcalinos, agentes redutores e substâncias orgânicas (como álcoois e terpenos) que 

podem produzir decomposições auto-aceleradas. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos: liberta água e oxigénio, que podem provocar a 

combustão de materiais orgânicos. Há risco de sobrepressão em recipientes não devidamente 

ventilados. 

 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos: 

- Inalação: O peróxido de hidrogénio é irritante para o tracto respiratório e pode causar inflamação 

pulmonar e edema, em particular se inalado na forma de aerossol. Os efeitos podem não ser 

imediatos. Os sintomas de sobre-exposição são tonturas, tosse e dor na garganta.  

Toxicidade aguda por inalação: CL50, 4 h Rato, => 0,17 mg/l de vapor (gerado a partir do peróxido 

de hidrogénio a 50%)  

Toxicidade aguda por inalação: NOAEL, 28d, Rato = 2,9 mg/m3 (vapores de peróxido de hidrogénio) 

- Ingestão: Em caso de ingestão acidental pode causar necrose, queimaduras das membranas 

mucosas da boca, esófago e estômago. A rápida liberação de oxigénio pode causar distensão 

gástrica, sangramento e pode causar danos significativos até mesmo fatais em órgãos se a ingestão 

for grande. 

Toxicidade oral aguda: DL50 - Rato = 1193-1270 mg/kg de peso corporal (Peróxido de hidrogénio a 

35%) 

Toxicidade oral aguda: DL50 = 872-801 mg/kg de peso corporal (Peróxido de hidrogénio a 60%) 

- Contacto cutâneo: Corrosivo. Contato com a pele causa queimaduras pequeno com descoloração 

da área afetada: eritema, bolhas podem ocorrer mesmo necrose. 

Toxicidade cutânea aguda: DL50 - Coelho => 2000 mg/kg de peso corporal (Peróxido de hidrogénio 

a 35%) 

- Contacto ocular: Corrosivo. O contacto com os olhos pode causar lesão da córnea e danos 

irreversíveis. 

- Efeitos carcinogéneos: Não se demonstraram claramente efeitos óbvios nas diferentes classes 

de animais de teste. Aplicações tópicas não produzem tumores de pele. Não é reconhecido como 

cancerígeno por órgãos governamentais ou por Institutos de Pesquisa (IARC, NTP, OSHA, ACGIH). 



 

Versão 3 de 12-01-2018 

- Efeitos mutagénicos: O produto não é reconhecido como mutagénico pelos organismos oficiais 

ou por institutos de investigação. Cultura in vitro tem mostrado ser mutagénico na ausência de 

activação metabólica, e, geralmente, não mutagénico com activação metabólica. A cultura in vivo 

não observou nenhum efeito após a administração por via oral. 

- Efeitos na reprodução: Não é reconhecido como reprotóxico pelos órgãos governamentais ou por 

Institutos de Pesquisa. Nenhum efeito foi demonstrado na reprodução dos animais no ensaio. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS. 

12.1. Toxicidade:  

- Toxicidade aguda em peixes: CL50, 96h, Pimephales promelas = 16,4 mg/l 

- Toxicidade aguda em peixes: CL50, 72h, Leusciscus Ides = 37 mg / l 

- Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos: CE50, 48h, Daphnia pulex = 2,4 mg/l 

- Toxicidade aguda para invertebrados aquáticos: CE50, 24h, Daphnia Magna = 7,7 mg/l 

- Toxicidade aguda para algas: CE50, 72h, Sceletonema costatum = 1,38 mg/l 

12.2. Persistência e degradabilidade: 

- O peróxido de hidrogénio decompõe-se em água e oxigénio, sem efeitos adversos. 

- Meia-vida de degradação em diferentes compartimentos: ar: 24 h; plantas depuradoras: 2 min; 

águas superficiais: 5 dias; terreno: 12 h. 

12.3. Potencial de bioacumulação: 

- Nenhuma informação (pouco provável que ocorra devido às suas propriedades físico-químicas). 

12.4. Mobilidade no solo: 

- Infiltra-se rapidamente no solo;  

- Elevada solubilidade em água; 

- Carácter altamente polar; 

- Baixa volatilidade. 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB: 

- O peróxido de hidrogénio não é considerado como substância PBT ou mPmB. 

12.6. Outros efeitos adversos: 

- Não foram estabelecidos limites de emissões industriais para o meio ambiente atmosférico. Podem 

ser admitidas concentrações nas emissões semelhantes às admitidas nos postos de trabalho (ver 

Secção. 8).  

- O produto não é perigoso para o ambiente de acordo com a Directiva 67/548/CEE e suas 

alterações. 

 

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À SUA ELIMINAÇÃO 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos: 

De acordo com as leis e regulamentos locais e nacionais. 

Não lavar embalagens ou vasilhas reutilizáveis e atribuí-los a outros usos. 
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14. INFORMAÇÃO RELATIVA AO TRANSPORTE 

Deve ser transportado em conformidade com as normas nacionais e internacionais. Evitar a 

contaminação e utilizar apenas recipientes de PEAD, alumínio e aço inoxidável passivado e de qualidade 

adequada, equipados com o sistema de ventilação. Transportar separadamente de outros produtos para 

evitar a contaminação ou reações em caso de fuga. 

 

14.1 Número ONU 2014 

    

 ADR IMDG ICAO 

14.2. Designação 
oficial de 
transporte da ONU 

UN 2014 PERÓXIDO 
DE HIDROGÉNIO EM 
SOLUÇÃO AQUOSA a 
50%, 5.1 (8), II, (E). 

UN 2014 PERÓXIDO 
DE HIDROGÉNIO EM 
SOLUÇÃO AQUOSA a 
50% 

UN 2014 PERÓXIDO DE 
HIDROGÉNIO EM 
SOLUÇÃO AQUOSA a 
50%; (*) Requer 
autorização 

14.3. Classes de 
perigo para efeitos 
de transporte 

5.1 5.1 5.1 

14.4. Grupo de 
embalagem II II II 

14.5 Perigos para 
o ambiente Poluente marinho: Não Poluente marinho: Não Poluente marinho: Não 

14.6 Precauções 
especiais para o 
utilizador 

Etiquetas: 5.1 + 8 
Marca: Nenhuma 
Número de perigo: 58 
Código de restrição em túneis: E 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC: 

Dados não disponíveis. 

 

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): 

  Substância que suscita elevada preocupação (SVHC): Não. 

  Substância sujeita a autorização: Não. 

- 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; 

- Decreto-Lei n.º 24/2012 que consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no 

trabalho; 

- Regulamento (UE) 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos; 
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- Decreto-Lei n.º 150/2015 que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam 

substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente: 

  Categoria SEVESO/substância designada: Não 

- Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos 

resíduos; 

- Portaria n.º 209/2004 que estabelece a Lista Europeia dos Resíduos; 

- Decreto-Lei n.º 236/98 que estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de 

proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos; 

- Regulamento (CE) n.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono: 

  Substância não listada. 

- Directiva 96/82/CEE sobre Grandes acidentes: 

  Aplicável para armazenamento de mais de 50 toneladas. 

- Directiva 76/769/CEE sobre a Limitação da colocação no mercado e da utilização de substâncias 

perigosas: 

  Não aplicável 

- Regulamento (CE) n.º 273/2004 sobre Precursores de drogas: 

  Não aplicável 

- Convenção sobre Armas Químicas: 

  Não aplicável 

- Regulamento (CE) n.º 304/2003 sobre a Exportação e importação de produtos químicos perigosos: 

  Não aplicável 

15.2 Avaliação de segurança química: 

Foi efectuada uma avaliação da segurança química da substância peróxido de hidrogénio. 

 

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES. 

Ficha de Segurança conforme Regulamento (UE) 2015/830. 

Literatura: Dossier de registo REACH da substância 

Ficha de dados de segurança do fornecedor 

Ler o rótulo antes de usar o produto. 

 

NOTA: As informações e recomendações contidas nesta ficha técnica são corretas segundo o nosso 

conhecimento, informação e interpretação na data da sua publicação. Esta informação não se aplica se 

for feito um uso diferente do recomendado no rótulo. Para obter mais informações, por favor contacte-nos. 
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SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA E DA SOCIEDADE/EMPRESA. 
 
1.1 Identificador do produto. 
 
Nome do produto: Sal 
Código do produto: FS PQI 036 
Nome Químico: Cloreto de sódio 
N. CAS: 7647-14-5 
N. CE: 231-598-3 
N. registo: Isento (alínea b) do nº7 do artigo 2.º (Anexo V, n.º 7), Regulamento REACH) 
 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância e utilizações desaconselhadas. 
 
Principais aplicações: Indústria alimentar, Tratamento de águas, Indústria de produtos de limpeza. 
 
Usos não aconselhados: 
Usos diferentes aos aconselhados. 
 
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança. 
 
Empresa: Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química, S.A. 
Endereço: Rua 35, nº 27 A - Parque Empresarial do Barreiro, Caixa Postal 5106 
População: 2831-904 Barreiro 
Distrito: Setúbal 
Telefone: +351 21 206 9100  
Fax: +351 21 206 9196 
E-mail: quimitecnica.com@quimitecnica.pt 
Web: http://quimitecnica.com/ 
 
1.4 Número de telefone de emergência: +351 21 206 91 00 (Só disponível em horário de escritório; segunda-feira-sexta-
feira; 09:00-18:00) 
Telefone do Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143  
INEM: 112 
 

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS. 
 
2.1 Classificação da substância. 
O produto não é classificado como perigoso segundo o Regulamento (EU)  No 1272/2008. 
 
2.2 Elementos do rótulo.  . 
. 
Não tem 
 
2.3 Outros perigos. 
O produto não cumpre os critérios de classificação como PBT ou mPmB. 
Em condições de uso normal e na sua forma original, não são conhecidos outros perigos sobre a saúde e o meio ambiente. 
 
 

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES. 
 
3.1 Substâncias. 
Monoconstituinte. 
Nome químico: Cloreto de sódio 
N. CAS: 7647-14-5 
N. CE: 231-598-3 
N. registo: Isento 
 
3.2 Misturas. 
Não Aplicável. 
 

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS. 
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4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros. 
Devido à composição e à tipologia das substâncias presentes no produto, não são necessárias advertências específicas. 
 
Inalação. 
Situar o acidentado ao ar livre, mantê-lo quente e em repouso, se a respiração for irregular ou se detiver, praticar respiração 
artificial. Não administrar nada pela boca. Se estiver inconsciente, colocá-lo numa posição adequada e procurar ajuda médica. 
 
Contacto com os olhos. 
Em caso de usar lentes de contacto, tirá-las. Lavar abundantemente os olhos com água limpa e fresca durante, pelo menos, 10 
minutos, puxando para cima das pálpebras e procurar assistência médica. 
 
Contacto com a pele. 
Tirar a roupa contaminada. Lavar a pele vigorosamente com água.  
 
Ingestão. 
No caso de ingestão de grandes quantidades, é provável a ocorrência de vómito. Lavar a boca e beber água em abundância. 
Procurar ajuda médica em caso de indisposição. 
 
 
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados. 
 
Inalação de poeiras 
Pode provocar ligeiras irritações, algum desconforto respiratório e tosse. 
 
Contacto com a pele 
O sal seco ou a sua solução em concentração elevada secam a pele, podendo causar irritações, principalmente no caso de 
contacto prolongado. 
 
Contacto com os olhos 
Pode provocar vermelhidão e irritação ocular. 
 
Ingestão 
Em caso de ingestão de grandes quantidades, poderão ocorrer náuseas e vómitos. O desequilíbrio salino causado pela ingestão 
de grandes quantidades pode causar inflamações no tracto gastro-intestinal. 
 
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários. 
Nos casos de dúvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar atenção médica. Não administrar nunca nada por 
via oral a pessoas que se encontrem inconscientes. 
 
 

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS. 
 
 5.1 Meios de extinção. 
Meios de extinção recomendados. 
O produto não é inflamável. Utilizar os meios adequados às matérias adjacentes em combustão. 
 
5.2 Perigos especiais decorrentes da substância. 
Riscos especiais. 
O fogo pode produzir um espesso fumo negro. Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos 
perigosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. A exposição aos produtos de combustão ou decomposição pode ser 
prejudicial para a saúde. 
 
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios. 
Refrigerar com água os tanques, cisternas ou recipientes próximos à fonte de calor ou fogo. Ter em conta a direção do vento. 
Evitar que os produtos utilizados na luta contra incêndio passem a esgotos, sumidouros ou cursos de água. 
 
Equipamento de proteção contra incêndios. 
Segundo a magnitude do incêndio, pode ser necessário o uso de roupas de proteção contra o calor, equipamento respiratório 
autónomo, luvas, óculos protetores ou máscaras faciais e botas.  
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SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS. 
 
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 
Para controlo de exposição e medidas de proteção individual, ver seção 8. 
 
6.2 Precauções a nível ambiental. 
Produto não classificado como perigoso para o meio ambiente; na medida do possível, evite  qualquer derrame. 
 
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza. 
Recolher o produto derramado ou, em alternativa, lavar abundantemente com água. 
 
6.4 Remissão para outras secções. 
Para controlo de exposição e medidas de proteção individual, ver seção 8. 
Para a posterior eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da seção 13. 
 
 

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM. 
 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro. 
O produto não exige medidas de manuseamento especiais; recomendam-se as seguintes medidas gerais: 
Para a proteção pessoal, ver seção 8. Não utilizar nunca pressão para esvaziar os recipientes, não são recipientes resistentes à 
pressão. 
Não comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho. 
Lavar as mãos depois da utilização. 
Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de proteção antes de entrar nas zonas de refeições. 
Cumprir com a legislação sobre segurança e higiene no trabalho. 
Conservar o produto em recipientes de um material idêntico ao original. 
Evitar a formação de poeiras. 
 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades. 
O produto não exige medidas especiais de armazenamento. 
Como condições gerais de armazenamento, devem-se evitar fontes de calor, radiações, eletricidade e o contacto com alimentos. 
Manter longe de agentes oxidantes e de materiais fortemente ácidos ou alcalinos. 
Armazenar os recipientes entre 5 e 35° C, num local seco e bem ventilado e sem humidade. 
Armazenar segundo a legislação local. Observar as indicações da etiqueta. 
O produto não está afetado pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
 
Incompatibilidades: 
Ácidos fortes, lítio e trifluoreto de bromo. 
 
7.3 Utilizações finais específicas. 
Ver secção 1.2. 
 
 

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
 
8.1 Parâmetros de controlo. 
 
O produto NÃO contém substâncias com Valores Limite Ambientais de Exposição Profissional. O produto NÃO contém substâncias 
com Valores Biológicos Limite. 
Níveis de concentração DNEL/DMEL: 
 

Nome DNEL/DMEL Tipo Valor 

Cloreto de sódio 
N. CAS: 7647-14-5 
N. CE: 231-598-3 

DNEL 
(Workers) 

Inhalation, Long-term, Systemic effects 2068,62 
(mg/m³) 

 
DNEL: Derived No Effect Level, (nível sem efeito obtido) nível de exposição à substância por baixo do qual não são previstos  
efeitos adversos. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nível de exposição que corresponde a um risco baixo, que deve ser considerado um risco 
mínimo tolerável. 
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8.2 Controlo da exposição. 
 
Medidas de ordem técnica: 
Prover uma ventilação adequada, o qual pode ser conseguido mediante uma boa extração -ventilação local e um bom sistema 
geral de extração. 
Lava-olhos e chuveiro de emergência nas proximidades do local de trabalho. 
 
Usos: Indústria alimentar, Tratamento de águas, Indústria de produtos de limpeza. 
Proteção respiratória: 
Se as medidas técnicas recomendadas forem cumpridas, não é necessário qualquer equipamento de proteção individual. 
Em caso de formação elevada de poeiras e ventilação insuficiente usar máscara de respiração com filtro anti-poeiras. 
Proteção das mãos: 
EPI: Luvas de protecção contra produtos químicos 

 

Características: Marcação «CE» Categoria III. 

Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 

Manutenção: 

Devem ser guardadas em lugar seco, afastadas de eventuais fontes de calor, e deve-se evitar a 
exposição aos raios solares na medida do possível. Não devem ser efectuadas nas luvas quaisquer 
modificações que possam alterar a sua resistência e também não se devem aplicar nas mesmas tintas, 
solventes ou adesivos. 

Observações: As luvas devem ser do tamanho correcto, e ser ajustadas à mão sem ficarem demasiado folgadas nem 
demasiado apertadas. Deverão ser sempre utilizadas com as mãos limpas e secas. 

Material: PVC (cloreto 
polivinílico) 

Tempo de penetração 
(min.): > 480 Espessura do 

material (mm): 0,35 

Proteção dos olhos: 
Se o produto for manuseado corretamente, não é necessário qualquer equipamento de proteção individual. 
Utilizar óculos de proteção em caso de formação de poeiras. 
Proteção da pele: 
EPI: Roupa de protecção contra produtos químicos 

 

Características: 

Marcação «CE» Categoria III. A roupa deve ficar bem justa. Deve-se fixar o nível 
de protecção em função um parâmetro de ensaio denominado ''Tempo de 
passagem'' (BT. Breakthrough Time) o qual indica o tempo que o produto químico 
demora a atravessar o material. 

Normas CEN: EN 464,EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034 

Manutenção: Devem-se seguir as instruções de lavagem e conservação proporcionadas pelo fabricante para se garantir 
uma protecção invariável. 

Observações: 
A concepção da roupa de protecção deve facilitar o seu posicionamento correcto e a sua permanência 
sem deslocação, durante o período de utilização previsto, tendo em conta os factores ambientais, 
juntamente com os movimentos e posturas que o utilizador possa adoptar durante a sua actividade. 

EPI: Calçado de segurança contra produtos químicos e com propriedades anti-estáticas 

 

Características: Marcação «CE» Categoria III. Deve-se rever a lista de produtos químicos face aos 
quais o calçado é resistente. 

Normas CEN: EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO 
20345 

Manutenção: 
Para a correcta manutenção deste tipo de calçado de segurança é imprescindível que se tenham em 
conta as instruções especificadas pelo fabricante. O calçado deve ser substituído no caso de qualquer 
indício de deterioração. 

Observações: 
Deve-se limpar regularmente o calçado e secá-lo quando estiver húmido, mas sem o colocar 
demasiadamente perto de qualquer fonte de calor para se evitar a mudança brusca de temperatura. 

 
 
 

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS. 
 
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base. 
Aspecto:Sólido 
Cor: Branco 
Odor:Inodoro 
Limiar olfactivo:N.D./N.A. 
pH: N.D./N.A. 
Ponto de fusão:802 ºC 
Ponto de Ebulição: 1413 ºC 
Ponto de inflamação: N.D./N.A. 
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Taxa de evaporação: N.D./N.A. 
Inflamabilidade (sólido, gás): Não é inflamável 
Limite inferior explosão: N.D./N.A. 
Limite superior explosão: N.D./N.A. 
Pressão de vapor: N.D./N.A. 
Densidade do vapor:N.D./N.A. 
Densidade relativa: 2,16 
Solubilidade:N.D./N.A. 
Liposolubilidade:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidade:  358 g/l (20 ºC) 
Coeficiente de reparto (n-octanol/água): N.D./N.A. 
Temperatura de auto-ignição:  N.D./N.A. 
Temperatura de decomposição:  N.D./N.A. 
Viscosidade:  N.D./N.A. 
Propriedades explosivas:  Não é explosivo 
Propriedades comburentes: Não é comburente 
 
N.D./N.A.= Não Disponível/Não Aplicável devido à natureza do produto. 
 
9.2 Outras informações. 
Ponto de Fluidez:  N.D./N.A. 
Cintilação:  N.D./N.A. 
Viscosidade cinemática:  N.D./N.A. 
N.D./N.A.= Não Disponível/Não Aplicável devido à natureza do produto. 
 
 

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE. 
 
10.1 Reatividade. 
Informação não disponível 
 
10.2 Estabilidade química. 
Estável sob as condições de manipulação e armazenamento recomendadas (ver secção 7). 
 
10.3 Possibilidade de reações perigosas. 
Ao reagir com ácidos fortes pode formar-se cloreto de hidrogénio.  
Podem ocorrer reações violentas em contacto com lítio ou trifluoreto de bromo. 
Em condições de humidade, pode corroer alguns metais, particularmente ferro, alumínio e zinco. 
 
10.4 Condições a evitar. 
Evitar qualquer tipo de manipulação incorreta. 
Evitar contacto com materiais incompatíveis. 
 
10.5 Materiais incompatíveis. 
Evitar contacto com ácidos fortes, lítio e trifluoreto de bromo. 
 
10.6 Produtos de decomposição perigosos. 
Ao reagir com ácidos fortes pode formar-se cloreto de hidrogénio. 
Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono.  
 
 

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. 
 
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos. 
O contacto repetido ou prolongado com o produto, pode causar a eliminação da gordura da pele, dando lugar a uma dermatite de 
contacto não alérgica e a que o produto seja absorvido através da pele. 
As salpicaduras nos olhos podem causar irritação e danos reversíveis. 
. 
 
a) Toxicidade aguda; 
Via oral DL50 (rato): 3550 mg/kg 
Via cutânea DL50 (coelho): > 10000 mg/kg 
 
b) Corrosão/irritação cutânea; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
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c) Lesões oculares graves/irritação ocular; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
d) Sensibilização respiratória ou cutânea; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
e) Mutagenicidade em células germinativas; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
f) Carcinogenicidade; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
g) Toxicidade reprodutiva; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida; 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
j) Perigo de aspiração. 
Dados não conclusivos para a classificação. 
 
 

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA. 
 
12.1 Toxicidade. 
Não estão disponíveis informações relativas à Ecotoxicidade. 
 
12.2 Persistência e degradabilidade. 
Em meio aquático, este produto dissocia-se imediatamente. 
 
12.3 Potencial de bioacumulação. 
Não aplicável (produto inorgânico). 
 
12.4 Mobilidade no solo. 
Absorção/dessorção: Apresenta facilidade de dispersão por via aérea, na forma de poeiras. 
Solúvel em água, o que lhe garante a mobilidade no meio aquático. 
 
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB. 
O produto não cumpre os critérios de classificação como PBT ou mPmB. 
 
12.6 Outros efeitos adversos. 
Não há informação sobre outros efeitos adversos para o meio ambiente. 
 
 

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO. 
 
13.1 Métodos de tratamento de resíduos. 
Não é permitido o vertido em sumidouros ou cursos de água. Os resíduos e recipientes vazios devem ser manipulados e 
eliminados de acordo com as legislações locais/nacionais vigentes. 
A reciclagem deverá ser preferida relativamente à incineração ou deposição em aterro. 
Siga as disposições da Directiva 2008/98/CE relativas à gestão de resíduos e da Decisão 2014/955/EU relativa à lista europeia de 
resíduos. 
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SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE. 
 
Não é considerado mercadoria perigosa para transporte. Em caso de acidente e derrame do produto, atuar de acordo com a 
secção 6. 
 
14.1 Número ONU. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.2 Designação oficial de transporte da ONU. 
Descrição ADR: Não é perigoso no transporte. 
 
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.4 Grupo de embalagem. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.5 Perigos para o ambiente. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.6 Precauções especiais para o utilizador. 
Não é perigoso no transporte. 
 
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC. 
Não é perigoso no transporte. 
 

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO. 
 
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância em matéria de saúde, segurança e ambiente. 
O produto não é afetado pelo Regulamento (CE) nº 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 
2009, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono. 
O produto não contém substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC). 
O produto não está afetado pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
O produto não está afetado pelo Reglamento (UE) No 528/2012 relativo à comercialização e ao uso dos biocidas. 
O produto não está afetado pelo procedimento estabelecido no Regulamento (UE) No 649/2012, relativo à exportação e 
importação de produtos químicos perigosos. 
 
 
15.2 Avaliação da segurança química. 
Não foi realizada uma avaliação da segurança química do produto. 
 
 

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES. 
 
Edição 05: Motivo da actualização - Revisão geral 
 
Recomenda-se que só utilize o produto para os usos previstos. 
 
     
Abreviaturas e siglas utilizadas: 
CEN: Comité Europeu de Normalização. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nível de exposição que corresponde a um risco baixo, que deve ser  
 considerado um risco mínimo tolerável. 
DNEL: Derived No Effect Level, (nível sem efeito obtido) nível de exposição à substância por baixo do  
 qual não são previstos  efeitos adversos. 
EPI: Equipamento de proteção individual. 
 
Principais referências bibliográficas e fontes de dados: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Regulamento (UE) 2015/830. 
Regulamento (CE) No 1907/2006. 
Regulamento (UE) No 1272/2008. 
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A informação facilitada nesta ficha de Dados de Segurança foi redigida de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2015/830 DA 
COMISSÃO de 28 de maio de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia das Substâncias 
Químicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) nº 
1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE da Comissão. 
 

A informação desta Ficha de Dados de Segurança da mistura está baseada nos conhecimentos actuais e nas leis vigentes da 
CE e nacionais, quanto a que as condições de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso conhecimento e controlo. O 
produto não deve ser utilizado para fins distintos àqueles que são especificados, sem ter primeiro uma instrução por escrito, 
da sua utilização. É sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as 
exigências estabelecidas nas legislações. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

1.1     Identificação da substância 

 Nome do Produto: Cloreto de Potássio 

  

1.2    Utilização da substância 

Principais aplicações: Indústria de Tratamentos de Superfície; Indústria dos Curtumes; 

Alimentação Animal. 

 

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  

Telefone do Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143 INEM: 112 

 

  

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

2.1    Classificação segundo Directiva 67/548/CE 

Não classificado. 

 

2.2    Classificação segundo Regulamento CE 1272/2008 (CLP) 

Não classificado. 

 

2.3 Rotulagem  segundo Regulamento CE 1272/2008 (CLP) 

Não tem. 

 

2.4    Outros perigos 

Em condições normais de manuseamento e utilização é improvável causar efeitos nocivos. 

 

 

mailto:quimitecnica.com@quimitecnica.pt
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3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

 

Cloreto de Potássio 

Fórmula Química: KCl 

Número CAS: 7447-40-7 

Número EINECS: 231-211-8 

 

4. PRIMEIROS SOCORROS 

  

4.l. Contacto com os olhos 

No caso de contacto com os olhos, com as pálpebras bem abertas, lavar imediata e 

abundantemente com água. Consultar  um especialista se ocorrer irritação persistente. 

 

4.2. Contacto com a pele 

Lavar com água. 

 

4.3. Ingestão 

No caso de ingestão de grandes quantidades, é provável a ocorrência de vómito. Lavar a 

boca e beber água em abundância. 

Procurar ajuda médica em caso de indisposição. 

 

4.4. Inalação de poeiras 

Transportar o sinistrado para um local arejado, deixar repousar em posição semi-sentada.  

Consultar um médico, em caso de dificuldade respiratória. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

 

5.1. Meios recomendados de extinção 

O produto não é inflamável. Utilizar os meios adequados às matérias adjacentes em 

combustão. 

 

5.2. 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 (capacete, casaco, calças, 

luvas e botas).  
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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 

Não são expectáveis efeitos para o ambiente. 

  

6.3. Métodos de limpeza 

Recolher o produto derramado ou, em alternativa, lavar abundantemente com água. 

 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

 

7.1. Manuseamento 

Recomendações de segurança 

Evitar a formação de poeiras. 

 

7.2. Armazenagem 

Condições de armazenagem 

Armazenar o produto num local seco, fresco e afastado de substâncias incompatíveis. 

  

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

 

Limite de exposição: 

 Não estão estabelecidos limites de exposição para o cloreto de potássio. 

Valor Limite de Exposição (8 horas / dia -  média ponderada): 10 mg/m3 de poeiras 

 

 Protecção respiratória 

Em caso de formação de poeiras e ventilação insuficiente usar máscara de respiração com 

filtro anti-poeiras. 

Protecção das mãos 

Utilizar luvas de protecção em caso de contactos repetidos e prolongados. 

Protecção dos olhos 

Usar óculos de protecção.  

Equipamento de emergência colectivo 

Lava-olhos 
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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). 

 

9. PROPRIEDADE FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Aspecto: Sólido de cor branca 

Cheiro: Inodoro 

 Temperatura de fusão: 773 ºC       

 Solubilidade:  Em água a 20ºC: 347 g/l  

 Densidade aparente (20ºC): 1,1 a 1,3 

      

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

 

 Estabilidade: 

Estável nas condições de armazenagem recomendadas (ver 7).  

 

Condições a evitar: 

Ao reagir com ácidos fortes pode formar-se cloreto de hidrogénio. 

 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

  

Toxicidade aguda: 

 DL50 (via oral, rato): 2600 mg/kg 

 

Efeitos para a saúde 

 

Contacto com os olhos:  

Pode provocar vermelhidão e irritações oculares ligeiras. 

Contacto com a pele: 

Pode causar uma secagem excessiva da pele, principalmente em caso de contactos 

prolongados. 

Ingestão:  

Em caso de ingestão de grandes quantidades, poderão ocorrer náuseas e vómitos. O 

desequilíbrio salino causado pela ingestão de grandes quantidades pode causar inflamações 



 

FICHA DE SEGURANÇA 

CLORETO DE POTÁSSIO 

FS PQI 061 

Pag.5/6 

Ed. 03 

Data: DEZ/10 

 

Parque Empresarial do Barreiro, Rua 35, n.º 27, Caixa Postal 5106 – 2831-904 BARREIRO 

Telefone: 212 069 100 – FAX: 212 069 196 

no tracto gastro-intestinal e, em casos extremos, riscos de disritmia cardíaca e falência 

cardiovascular. 

Inalação de poeiras: 

Pode provocar ligeiras irritações, algum desconforto respiratório e tosse. 

 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

 

Ecotoxicidade 

CL50 (Peixes: Carassius auratus) / 96 horas: 920 mg/l 

CE50 (Daphnia Magna) / 24 horas: 825 mg/l 

 

Mobilidade 

Absorção/dessorção: Apresenta facilidade de dispersão por via aérea, na forma de poeiras. A 

sua elevada solubilidade em água dá-lhe grande mobilidade. 

Persistência e degradabilidade 

Este produto dissocia-se imediatamente em meio aquático. 

Potencial de bioacumulação 

Não aplicável (produto inorgânico) 

 

13. QUESTÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

 

Os resíduos resultantes da utilização deste produto deverão ser geridos de acordo com a 

legislação em vigor, nomeadamente em instalações de eliminação/valorização devidamente 

autorizadas para o efeito. 

 

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

 

Este produto não está abrangido pelos regulamentos aplicáveis ao transporte de mercadorias 

perigosas. 

 

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. 

 



 

FICHA DE SEGURANÇA 

CLORETO DE POTÁSSIO 

FS PQI 061 

Pag.6/6 

Ed. 03 

Data: DEZ/10 

 

Parque Empresarial do Barreiro, Rua 35, n.º 27, Caixa Postal 5106 – 2831-904 BARREIRO 

Telefone: 212 069 100 – FAX: 212 069 196 

Regulamento CE 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias 

e misturas. 

 

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 - Adaptação ao Regulamento CE 1907/2006 

Edição 03: Motivo da actualização - Adaptação ao Regulamento CE 1272/2008 
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Technical Data Sheet 
FLOTIGAM® K2C 

 

 

 

   
DESCRIPTION 

FLOTIGAM® K2C is an excellent collector for silicates such as mica, 

quartz, wollastonite, etc.  Being relatively inactive towards calcite, this 

reagent is especially suited to reverse flotation of calcite, when the silicates 

are selectively floated. An important application is when calcium 

carbonate is to be used as filler in the paper industry. 

APPLICATION 

The flotation of the silicates is performed at natural pH (8.5).  Dosage rate 

is about 400 g/t though the optimum should be determined in laboratory 

tests.   

FLOTIGAM K2C produces little froth; in some cases it may be useful to 

use an additional frother like FLOTANOL® 7026 at a rate of 50 g/t. 

FLOTIGAM K2C may be used either undiluted or as an aqueous emulsion.  

In practice, 5 - 10% concentration is recommended. 

The viscosity of pure FLOTIGAM K2C is strongly dependent on the 

temperature. 

Temperature 1 °C 5 °C 10 °C 20 °C 40 °C 

Viscosity [mPa.s]* 
approx. 

700 
approx. 

540 
approx. 

380 
approx. 

200 
approx. 

80 

 *DIN 53015 

It is recommended to handle the product at temperatures between 10 and 

20 °C. 

DOSAGE 

The dosage rate usually is within 300 - 600 g/t.  The optimum addition of 

FLOTIGAM K2C can be evaluated with laboratory tests. 

COLLECTOR FOR 

THE FLOTATION  

OF SILICATES, 

ESPECIALLY FOR 

REVERSE CALCITE 

FLOTATION 



  

 

 

CLARIANT MINING SOLUTIONS 

performance and value delivered. 

2750 Technology Forest Blvd. 
The Woodlands, Texas 77381 
USA 

Phone +1 281 465 9100 

www.mining.clariant.com 

COPYRIGHT © 

CLARIANT INTERNATIONAL LTD 2015 

HANDLING AND STORAGE 

FLOTIGAM K2C is miscible with water in any ratio.  Emulsions with a 

concentration of more than 10% become viscous to jellylike. 

Provided that the storage temperature does not exceed 30 °C, FLOTIGAM 

K2C is stable for a minimum of two years. Higher temperatures cause the 

product to destabilize and become less efficient. 

MATERIALS OF CONSTRUCTION 

The following materials are resistant against FLOTIGAM K2C long-term 

and are suitable for coating storage tanks and dosage tubes: 

 autoclave-hardened rubber (Genacor® A-010) 

 polytetrafluorethylene (also suitable for valve-coating) 

 fiber glass reinforced polyesters 

SAFETY PRECAUTIONS 

The usual safety precautions when handling chemicals must be followed.  

In particular, protective gloves, safety glasses, protective clothing and a 

dust mask or respirator should be worn. 

When handling product, avoid contact with the skin, eyes, or mucous 

membranes.  Any areas of the skin that have been exposed to the product 

must be washed with soap and water immediately.  If the eyes are 

splashed, rinse with copious amounts of water and consult a doctor. 

If ingested, rinse mouth thoroughly and drink plenty of water.  In case of 

inhalation, immediately seek fresh air.  If symptoms of irritation develop 

and persist, consult a doctor. In all cases, seek immediate medical 

attention.   

For detailed safety precautions, please see the safety data sheet for this 

product. 
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PROPERTIES 

Composition Quarternary alkyl ammonium 
chloride 

Appearance / 20 °C Yellowish liquid 

Density / 20 °C   (DIN 51757) Approx. 0.9 g/cm3 

Viscosity / 20 °C   (DIN 53015) Approx. 200 mPa.s 

Flash Point   (DIN 51755, closed cup) Approx. 33 °C 

Boiling Point   (applies to solvent) > 82 °C 

Freezing Point N/A 

Solubility in Water Miscible in all proportions 

Pour Point   (ISO 3016) Approx. -15 °C 

pH / 20 °C, 10 g/l   (DIN 53996) Approx. 4 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This information corresponds to the present state of our knowledge and is intended as a general description of our 

products and their possible applications. Clariant makes no warranties, express or implied, as to the information’s 

accuracy, adequacy, sufficiency or freedom from defect and assumes no liability in connection with any use of this 

information. Any user of this product is responsible for determining the suitability of Clariant’s products for its 

particular application.٭ Nothing included in this information waives any of Clariant’s General Terms and Conditions 

of Sale, which control unless it agrees otherwise in writing. Any existing intellectual/industrial property rights must 

be observed. Due to possible changes in our products and applicable national and international regulations and laws, 

the status of our products could change. Material Safety Data Sheets providing safety precautions, that should be 

observed when handling or storing Clariant products, are available upon request and are provided in compliance 

with applicable law. You should obtain and review the applicable Material Safety Data Sheet information before 

handling any of these products. For additional information, please contact Clariant. 

 

 For sales to customers located within the United States and Canada the following applies in addition: NO ٭

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY IS MADE OF THE MERCHANTABILITY, SUITABILITY, FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE OF ANY PRODUCT OR SERVICE. 

 

® Trademark registered in many countries and owned by Clariant 

© 2015 Clariant International Ltd, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, Switzerland 
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1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 

Substance name:  
REACH Registration Name: 4-Methylpentan-2-ol 
REACH Registration Number: 01-2119473979-13-0000 
EC Nr: 203-551-7 
CAS-No.: 108-11-2  

 
Use of the Substance/Mixture : Chemical intermediate, Formulated product, Coatings, Oils and lubricants., Polymer, 

Drilling applications, Laboratory chemicals 
 
Company/Undertaking Identification: 

Supplier Arkema France 
THIOCHIMIE 

 420 rue d’Estienne d'Orves 
 92705 Colombes Cedex, France 
 Téléphone : +33 (0)1 49 00 80 80 
 Télécopie : +33 (0)1 49 00 83 96 
 http://www.arkema.com 

E-mail address pars-drp-fds@arkema.com 
 

Emergency telephone number +33 1 49 00 77 77 

 

2. HAZARDS IDENTIFICATION 

Classification (Regulation (EC) No 1272/2008): 
Flammable liquids, 3, H226 
Eye irritation, 2, H319 
Inhalation: Specific target organ toxicity - single exposure, 3, H335 

 
Classification (Directive 67/548/EEC): 
 

 
R10  
Xi; R36/37/38  

 
Additional information: 
For the full text of the R, H, EUH-phrases mentioned in this Section, see Section 16. 

 
Label elements (REGULATION (EC) No 1272/2008): 

 
Hazardous components which must be listed on the label: 

No. in ANNEXE : 603-008-00-8 4-Methylpentan-2-ol 
 

Hazard pictograms: 

 

   

 
Signal word: Warning 

 
Hazard statements: 

Flammable liquid and vapour. 
Causes serious eye irritation. 
May cause respiratory irritation. 
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Precautionary statements: 
Prevention:  
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. 
Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray. 
Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. 
Response:  
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
Call a POISON CENTER or doctor/ physician if you feel unwell. 
Storage:  
Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. 
 
 

Other hazards: 
 

Potential health effects: 
 

Irritating to respiratory system. Eye irritation 
Inhalation: Vapours may cause drowsiness and dizziness. 
Skin contact: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. 
 

Environmental Effects: 
Readily biodegradable. Slightly bioaccumulable 
 

Physical and chemical hazards: 
Flammable liquid. Vapours are heavier than air. 
Decomposition products: See chapter 10 
 

Other: 
Results of PBT and vPvB assessment :  This substance is not considered to be persistent, bioaccumulating, toxic (PBT), nor very 
persistent, very bioaccumulating (vPvB). 
 
 

 

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 

Chemical name of the substance
1
: METHYL ISOBUTYL CARBINOL 

 

Chemical Name
1
 EC-No. CAS-No. Concentration 

Classification 
Directive 

67/548/EEC 

Classification 
Regulation (EC) No 1272/2008 

4-Methylpentan-2-ol 203-551-7 108-11-2 >= 98,5 % R10  
Xi; R36/37/38 

Flam. Liq. 3; H226 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3 (Inhalation); H335 
 

 
 

 
1
: See chapter 14 for Proper Shipping Name 

 

4. FIRST AID MEASURES 

Description of necessary first-aid measures, Most important symptoms/effects, acute and delayed: 
 
General advice: 
Under the shower: Take off immediately all contaminated clothing (including shoes). 

 
Inhalation: 
Inhalation of mists Move patient from contaminated area to fresh air. Oxygen or artificial respiration if needed. Keep under medical 
surveillance. In case of problems : Hospitalise. 

 
Skin contact: 
Wash immediately, abundantly and thoroughly with water. Consult a physician. In case of extensive burns, hospitalize. 

 
Eye contact: 
Wash open eyes immediately, abundantly and thoroughly for at least 15 minutes. Consult an ophthalmologist immediately. 

 
Ingestion: 
Do not induce vomiting, rinse mouth and lips with plenty of water if the subject is conscious, then hospitalize. 

 
Protection of first-aiders: 
If entering a saturated atmosphere, wear a self contained breathing apparatus. Protective suit. 
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5. FIRE-FIGHTING MEASURES 

Extinguishing media: 
Suitable extinguishing media: Water spray, Dry powder, Carbon dioxide (CO2), Special foam for polar solvents 
 
Unsuitable extinguishing media: High volume water jet 

 
Special hazards arising from the substance or mixture: 

Flammable liquid. 
Vapours are heavier than air and may spread along floors. 
Possible re-ignition of vapours from a distance 
Warm impregnated insulating material  can, with time, ignite spontaneously 
Thermal decomposition giving flammable and toxic products :, Carbon oxides (by combustion), Organic vapours 

 
Advice for firefighters: 

 
Specific methods: 
Use water spray to cool unopened containers. Ensure containers can be rapidly moved. In case of fire nearby, remove exposed containers. 

 
Special protective actions for fire-fighters: 
In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus. Complete suit protecting against chemicals 

 

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: 
Ensure adequate ventilation. Evacuate personnel to safe areas. Prohibit all sources of sparks and ignition - Do not smoke. Use personal 
protective equipment. Avoid contact with skin and eyes and inhalation of vapours. 
 
Environmental precautions: 
Dam up with sand or inert earth (do not use combustible materials). Should not be released into the environment. Do not let product enter 
drains. 

 
Methods and materials for containment and cleaning up: 
 
Recovery: 
Pump into a labelled inert emergency tank. Moist product : absorb the remainder with an inert absorbent material. Recover the product. 
 
Elimination: 
Destroy the product by incineration (in accordance with local and national regulations). 

 

7. HANDLING AND STORAGE 

Precautions for safe handling: 
 

Technical measures/Precautions: 
Storage and handling precautions applicable to products: Liquid. Flammable. Irritant. With vapours explosive in air. Provide appropriate 
exhaust ventilation at machinery. Provide showers, eye-baths. Provide water supplies near the point of use. Provide fire-blanket nearby. 
Provide waterproof electrical equipment. Provide electrical earthing of equipment. 

 
Safe handling advice: 
Prohibit all sources of sparks and ignition - Do not smoke. Do not use air for transfers. Keep well away from naked flames. Avoid 
accumulation of static charges during transfers in metallic systems. 

 
Hygiene measures: 
Avoid inhalation of vapours. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. When using do not eat, drink or smoke. 
Wash hands after handling. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. 

 
Conditions for safe storage, including any incompatibilities: 
Store protected from moisture and heat. Remove all sources of ignition. Keep tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Provide a 
catch-tank in a bunded area. Provide waterproof electrical equipment. Provide electrical earthing of equipment and electrical equipment 
usable in explosive atmospheres. 
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Incompatible products: 
Strong oxidizing agents 
 
Packaging material:  

Recommended: Stainless steel, Iron, Protected glass (for small quantities) 
 
Specific use(s) (End Use): None. 

 

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 

CONTROL PARAMETERS: 
 
 

Exposure Limit Values 
 
4-Methylpentan-2-ol

Source Date Value type Value 
(ppm) 

Value 
(mg/m3) 

Remarks 

ACGIH (US) 2007 TWA     25 – – 
ACGIH (US) 2007 STEL     40 – – 
ACGIH (US) 2007 SKIN – –  Can be absorbed through the skin. 

 
Derived No Effect Level (DNEL): 

 

End Use Inhalation Ingestion Skin contact 

Workers 208 mg/m3  (ST, SE) 
104 mg/m3  (ST, LE) 

83 mg/m3  (LT, SE, LE) 
 

 11,8 mg/kg bw/day  (LT, SE) 
 

Consumers 155,2 mg/m3  (ST, SE) 
52,1 mg/m3  (ST, LE) 

14,7 mg/m3  (LT, SE, LE) 
 

4,2 mg/kg bw/day  (LT, SE) 
 

4,2 mg/kg bw/day  (LT, SE) 
 

 
LE : Local effects, SE : Systemic effets, LT : Long term, ST : Short term 

 
Predicted No Effect Concentration: 

 

Compartment: Value: 

Fresh water 0,6 mg/l  
Marine water 0,06 mg/l  
Water (Intermittent release) 3,3 mg/l  
Effects on waste water treatment plants 1 mg/l  
Fresh water sediment 2,94 mg/kg dw  
Marine sediment 0,3 mg/kg dw  
Soil 0,24 mg/kg dw  

 
EXPOSURE CONTROLS: 

 
General protective measures: Provide sufficient air exchange and/or exhaust in work rooms. 

 
Personal protective equipment: 

Respiratory protection: Low concentrations or short activity: Mask with specific cartridge Recommended Filter type: 
A2B2E2K2P3 

 High concentrations or prolonged activity: Self contained Breathing Apparatus  
Hand protection: Intermittent contact: Gloves (PVC, neoprene, nitrile rubber)   

According to permeation index EN 374: 1 (time elapsed > 10 mins)  
 Prolonged contact: Impervious butyl rubber gloves  
Eye/face protection: Safety glasses with side-shields 
Skin and body protection: At the workplace: Protective clothing (cotton) 
 Intervention at incident: Waterproof suit 
 

Environmental exposure controls: 
See chapter 6 

 

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance: 

Physical state (20°C): liquid 

Colour: colourless 

Odour: characteristic 
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Olfactory threshold: No data available. 

pH: No data available. 

Melting point/range :  -90 °C  

Boiling point/boiling range :  132 °C  

Flash point:  41 °C  

Evaporation rate: No data available. 

Flammability (solid, gas):  

Lower flammable limit :  1 %(V)  

Upper flammable limit :  5,5 %(V)  

Vapour pressure: 3,7 hPa , at  20 °C  

 10 hPa , at  30 °C  

 100 hPa , at  71,9 °C  

Vapour density: No data available. 

Relative density (Water=1): 0,807  

Bulk density: 807,5 kg/m3 , at  20 °C  

Water solubility: 21,8 g/l  Highly soluble at  20 °C  (OECD Test Guideline 105) 

Partition coefficient: n-octanol/water:   log Kow : 1,57 , at  20 °C 

Autoignition temperature:   335 °C  (Standard : DIN 51 794) 

Decomposition temperature: No data available. 

Viscosity, dynamic: 4,074 - 4,116 mPa.s , at  25 °C  

Explosive properties:  

Explosivity:  Not relevant (due to the chemical structure) 

Oxidizing properties: Not relevant (due to the chemical structure) 

Other data:  

Solubility in other solvents:   Soluble in most organic solvents 

Molecular Weight: 102,18 g/mol  

Refractive index: 1,411 

 

10. STABILITY AND REACTIVITY 

Reactivity & Chemical stability: 
The product is stable under normal handling and storage conditions. 
 
Conditions to avoid: 
Keep away from heat and sources of ignition. 
 
Incompatible materials to avoid: 
Strong oxidizing agents, Strong acids 
 
Hazardous decomposition products: 
Thermal decomposition giving flammable and toxic products : 
Carbon oxides (by combustion), Organic vapours 

 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

Toxicokinetics (absorption, metabolism, distribution and elimination): 
 

A big quantity of product can be quickly absorbed through all routes. It is distributed in the whole body. 
 
Toxicological information: 
 

 
Acute toxicity: 
 

Inhalation: Slightly harmful by inhalation   
• In man : At high vapour/mist concentrations 
 May cause headache and dizziness., Drowsiness, Loss of consciousness 
• In animals: vapour LC50/4 h/rat:  > 16 mg/l (Method: OECD Test Guideline 403) 
  
Ingestion: Slightly harmful by ingestion   
 Ingestion may cause irritation to mucous membranes. 
• In animals: LD50/rat:  2.590 mg/kg  
 
Dermal: Slightly harmful in contact with skin   
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 Skin penetration possible 
• In animals: LD50/rabbit:  2.870 mg/kg 

 
Local effects ( Corrosion / Irritation / Serious eye damage ): 
 

Skin contact: Irritating to skin.  
• In man : Repeated or prolonged exposure may cause skin irritation and dermatitis, due to degreasing 

properties of the product. 
• In animals: Skin irritation (OECD Guideline 404, rabbit, Exposure time: 4 h) 

 
Eye contact: Irritating to eyes.  
• In man : Eye irritation (Exposure to vapours)  

(0,2 mg/l) 
• In animals: Eye irritation (OECD Test Guideline 405, rabbit) 

 
Respiratory or skin sensitization: 
 

 
Inhalation: No data available. 
 

 
Skin contact: Not a skin sensitizer  
• In animals: No skin allergy was observed. (Method : OECD Test Guideline 406 Guinea pig maximization test) 

 
CMR effects : 

 
Mutagenicity: According to available experimental data: Not genotoxic  
 

In vitro
 Ames test in vitro: Inactive 

Tests for chromosome aberrations in vitro on mammalian cells: Inactive 
In vitro gene mutations test on mammalian cells: Inactive 
 

  
Carcinogenicity: Based on the available data, the substance is not suspected of having carcinogenic potential   

 May be considered as comparable to a similar product for which experimental results are: 

4-METHYLPENTAN-2-ONE : 

 The tumour-inducing effects on the liver and lungs observed at high doses in rats and mice are specific 
to these animal species and are considered as unsuitable for extrapolation to man 

• In animals: At high doses : Liver tumours (mouse) - Kidney tumours (rat) (rat, mouse, 2 years, By inhalation) 
 No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) (1,84 mg/l)  
 

Reproductive toxicity: 
  

Fertility: Based on the available data, the substance is not suspected of having reprotoxic potential.   

 May be considered as comparable to a similar product for which experimental results are: 

4-METHYLPENTAN-2-ONE : 
• In animals: 

 
Multiple generation reproduction test (Method: OECD Test Guideline 416, rat, By inhalation) 

 Absence of toxic effects on fertility 

 At high dose:, Effects on offspring 
NOAEL ( Parent ):  4,1 mg/l 
NOAEL ( F1 ):  4,1 mg/l 

 
Foetal development: Based on the available data, the substance is not suspected of having developmental toxicity 

potential.   
 May be considered as comparable to a similar product for which experimental results are: 

4-METHYLPENTAN-2-ONE : 
• In animals: 

 
Exposure during pregnancy (Method: OECD Test Guideline 414, rat, mouse, By inhalation) 

 Toxic effects for foetal development at toxic maternal doses 

 No teratogenic effects 

 NOAEL:  4,1 mg/l 

  Maternal concentration without effect:  4,1 mg/l 
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Specific target organ toxicity : 
Single exposure :  

 
Inhalation: Irritating to respiratory system.  
• In man : Irritating to nose, throat and respiratory system  (> 0,2 mg/l) 
 

Repeated exposure: The substance or mixture is not classified as specific target organ toxicant, repeated exposure.  
• In animals: 
 

Repeated exposure by inhalation: No adverse effects reported.  
NOAEL=  3,7 mg/l (rat, 6 Weeks) 

 May be considered as comparable to a similar product for which experimental results are: 

4-METHYLPENTAN-2-ONE : 
• In man : 
 

By inhalation:  Muscular weakness, headache, Drowsiness, Nausea, Neurological disorders 

• In animals: 
 

By inhalation: No toxic effect directly extrapolated to humans  
Target organs: Liver, Kidney, NOAEL=  1,84 mg/l (450 ppm) (rat, mouse, Repeated exposure, 2 y) 

 By oral route: No toxic effect directly extrapolated to humans  
Target organs: Liver, Kidney, NOAEL=  250mg/kg bw/day (rat, Subchronic, 13 Weeks) 

 
Aspiration hazard: Not applicable  

 

12. ECOLOGICAL INFORMATION 

Acute toxicity 
 

Fish: Slightly harmful to fish  
LC50, 96 h (Oncorhynchus mykiss) :  359 mg/l (Method: OECD Guideline 203) 
NOEC, 96 h (Oncorhynchus mykiss) :  105 mg/l (Method: OECD Guideline 203) 

 
Aquatic invertebrates: Slightly harmful to daphnia  

EC50, 48 h (Daphnia magna (Water flea)) :  337 mg/l (Method: OECD Test Guideline 202) 
NOEC, 48 h (Daphnia magna (Water flea)) :  288 mg/l (Method: OECD Test Guideline 202) 

 
Aquatic plants: Slightly harmful to algae  

EC r50, 96 h (Pseudokirchneriella subcapitata) :  334 mg/l (Method: OECD Test Guideline 201, Growth 
inhibition) 
NOEC, 96 h (Pseudokirchneriella subcapitata) :  75,5 mg/l (Method: OECD Test Guideline 201, Growth 
inhibition) 

 
Microorganisms: No data available. 

 
Activated sludge:  

EC50, 3 h : > 100 mg/l (Method: OECD Guideline 209, Respiration inhibition of activated sludge) 
 

Aquatic toxicity / Long term toxicity: 
 

Aquatic invertebrates:  
 May be considered as comparable to a similar product for which experimental results are: 
 

4-METHYLPENTAN-2-ONE : 
NOEC, 21 d (Daphnia magna (Water flea)) :  30 - 35 mg/l (Method: OECD Guideline 211, Reproduction 
inhibition) 

 
Persistence and degradability : 

 
 

Biodegradation (In water): Readily biodegradable   
 85 % after 28 d (Method: OECD Guideline 301 F) 
 

 
Ratio BOD/COD: 

0,91 % (BOD type: BOD5 ) 
 

Bioaccumulative potential : 
 

Bioaccumulation: Slightly bioaccumulable  
Partition coefficient: n-octanol/water: log Kow : 1,57 , at  20 °C 

 
Mobility in soil - Distribution among environmental compartments:  

Absorption / desorption: In soils and sediments: Slight adsorption , log Koc: 1,11 ( Method: calculated )  
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Results of PBT and vPvB assessment : 
 

 This substance is not considered to be persistent, bioaccumulating, toxic (PBT), nor very persistent, very bioaccumulating (vPvB). 
 
 

 

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 

Waste treatment: 
 
Disposal of product: When possible, recycling is preferred to disposal or incineration  Destroy the product by incineration (in 

accordance with local and national regulations). 
 

Disposal of packaging: Destroy packaging by incineration at an approved waste disposal site.  Clean container with water. 
Recover waste water for processing later. 

 

14. TRANSPORT INFORMATION 

 

Regulation 
UN 

number 
Proper shipping name Class Label PG

Environmentally 
hazardous 

Other information 

ADR 2053 METHYL ISOBUTYL CARBINOL 3 3 III no  

RID 2053 METHYL ISOBUTYL CARBINOL 3 3 III no  

IATA Cargo 2053 Methyl isobutyl carbinol 3 3 III no  

IATA Passenger 2053 Methyl isobutyl carbinol 3 3 III no  

IMDG 2053 METHYL ISOBUTYL CARBINOL 3 3 III no EmS Number: F-E, S-D 

 

15. REGULATORY INFORMATION 

Safety data sheets: according to Regulation (EC) No. 1907/2006 

   
 
Chemical Safety Assessment: 

A Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance. 

 
 

INVENTORIES: 
EINECS:  Conforms to 
TSCA:  Conforms to 
AICS:  Conforms to 
DSL:  All components of this product are on the Canadian DSL list. 
ENCS (JP):  Conforms to 
KECI (KR):  Conforms to 
PICCS (PH):  Conforms to 
IECSC (CN):  Conforms to 

 

16. OTHER INFORMATION 

 
Full text of R, H, EUH-phrases referred to under sections 2 and 3 

 
R10 Flammable. 
R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin. 
H226 Flammable liquid and vapour. 
H319 Causes serious eye irritation. 
H335 May cause respiratory irritation. 
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Update: 
 

Safety datasheet sections which have been updated: Type: 

2 Classification and labelling, Potential health effects, Environmental Effects, Physical and chemical 
hazards 

Additions, Revisions 

8 Derived No Effect Level (DNEL), Predicted No Effect Concentration, Environmental exposure controls Additions 
8 Hand protection, Eye protection Revisions 
9 Autoignition temperature, Viscosity, dynamic, Explosive properties, Oxidizing properties Additions 
9 Odour, Flash point, Vapour pressure, Relative density, Density, Water solubility, Partition coefficient: 

n-octanol/water 
Revisions 

10 Hazardous decomposition products Additions 
11 Germ cell mutagenicity, Carcinogenicity, Reproductive toxicity Additions 
11 Acute toxicity, Skin contact, Eye contact, Specific Target Organ Toxicant Revisions 
12 Aquatic toxicity, Biodegradation, Bioaccumulation, Absorption / desorption, PBT assessment Additions, Revisions 

15 Chemical Safety Assessment Additions 
 
Thesaurus: 
NOAEL : No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) 
LOAEL : Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL) 
bw : Body weight 
food : oral feed 
dw : Dry weight 
 
This information applies to the PRODUCT AS SUCH and conforming to specifications of ARKEMA. In case of formulations or mixtures, it is 
necessary to ascertain that a new danger will not appear. The information contained is based on our knowledge of the product, at the date of 
publishing and it is given quite sincerely. Users are advised of possible additional hazards when the product is used in applications for which it was 
not intended. This sheet shall only be used and reproduced for prevention and security purposes. The references to legislative, regulatory and 
codes of practice documents cannot be considered as exhaustive. It is the responsibility of the person receiving the product to refer to the totality of 
the official documents concerning the use, the possession and the handling of the product. It is also the responsibility of the handlers of the product 
to pass on to any subsequent persons who will come into contact with the product (usage, storage, cleaning of containers, other processes) the 
totality of the information contained within this safety data sheet and necessary for safety at work, the protection of health and the protection of 
environment. 
 
NB: In this document the numerical separator of the thousands is the "." (point), the decimal separator is "," (comma). 
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Tratamento de Águas e Águas Residuais 
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SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 
 
1.1 Identificador do Produto 

 
Nome químico: Ácido Clorídrico 30% - 38% (solução aquosa de cloreto de hidrogénio) 

Nº CE: 231-595-7 

Nº CAS: 7647-01-0 

Nr. de Índice: 017-002-01-X 

Nº de registo: 01-2119484862-27-0069 

Caracterização química: Substância inorgânica mono-constituinte 
 

 
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

 
Utilizações Identificadas Relevantes: 
Produção de HCl nas formas gasosa e líquida; Reciclagem de HCl; Distribuição da substância (Industrial); 
Formulação e (re)embalamento de substâncias e misturas (Industrial, Profissional); Intermediário (em 
instalações industriais); Utilização como regulador de pH, floculante, precipitante, agente de neutralização 
(industrial, Serviços de Saúde); Utilização como agente de limpeza ou lavagem e produto de limpeza; 
Utilização como produto químico para o tratamento de águas pelo setor industrial/profissional/público; 
Utilização como produto químico de laboratório; Utilização como reagente em kits experimentais; 
Utilização em produtos de soldadura. 
 
Para mais informações, consulte o Cenário de Exposição correspondente anexo a esta Ficha de 
Dados de Segurança. 
 
Utilizações desaconselhadas: Qualquer utilização envolvendo formação de aerossóis, libertação de vapor 
(>10 ppm) ou risco de salpicos nos olhos ou na pele onde possam estar expostos trabalhadores sem 
equipamento de proteção das vias respiratórias, olhos/ pele  
 
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

 
Empresa: BONDALTI CHEMICALS, SA  

Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído 
3860-680 Estarreja  

Telefone: 
Fax: 

+351 234 810 300   
+351 234 810 361     

E-mail: 
Página web: 

bondalti@bondalti.com 
www.bondalti.com 

Pessoa de Contacto:  
E-mail 

Maria José Alves 
fds@bondalti.com 
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1.4 Número de telefone de emergência 
 
 

BONDALTI CHEMICALS, SA  
Telefone: 

Fax: 

 
+351 234 810 300 (24 horas/dia - 7 dias/semana) 
+351 234 810 361     

Nr. Nacional de Emergência 112     
Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV) 800 250 250 (24 horas) 

 
 
SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 
2.1 Classificação da substância ou mistura 
 

Auto-Classificação do Ácido Clorídrico de acordo com os critérios do CLP (Regulamento (CE) nº 
1272/2008) 

 
Classe de Perigo Categoria de Perigo Frases de Advertência de Perigo 

Corrosão/Irritação 
Cutânea Skin Corr. 1A H314: Provoca queimaduras na pele e lesões 

oculares graves 
Toxicidade para órgãos-
alvos específicos – 
exposição única 

STOT SE 3 H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 

Corrosivo para metais Met. Corr. 1 H290: Pode ser corrosivo para metais 
 

Limites de concentração específicos: 
Concentração(%) Classificação 

≥ 25 Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; STOT SE3; Eye Damage 1/H318: Provoca lesões 
oculares graves 

≥  10 - < 25 Met. Corr. 1 ; Skin Corr. 1B ; STOT SE3; Eye Damage 1/H318: Provoca lesões 
oculares graves 

≥ 1 - < 10 Met. Corr. 1 ; Eye Damage 1/H318: Provoca lesões oculares graves. 
≥ 0.1 - < 1 Met. Corr. 1 

 
Informação adicional 
 
Riscos para o homem e o meio ambiente: 
 
O ácido clorídrico concentrado (vapores de ácido clorídrico) forma névoas ácidas. Tanto os vapores 
como a solução têm um efeito corrosivo no tecido humano, com o potencial para danificar órgãos 
respiratórios, pele e intestinos. Ao misturar ácido clorídrico com químicos oxidantes comuns, tais como 
o hipoclorito de sódio (lixívia, NaClO) ou permanganato de potássio (KMnO4), é produzido o cloro, um 
gás tóxico. 
Consequências ambientais podem ocorrer numa escala local devido aos efeitos do pH. 
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2.2 Elementos do Rótulo  
 
 REGULAMENTO (CE) Nº 1272/2008 
 

Pictograma de Perigo: 
 

                                                                         
 
     GHS05                                         GHS07 
 

Palavra – Sinal: Perigo    

Advertências de Perigo:  H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
H290: Pode ser corrosivo para metais 

 
Recomendações de 
Prudência: 

 
P234: Conservar unicamente no recipiente de origem 
P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 
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.  
P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (OU O CABELO): 
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com 
água/tomar duche. 
P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar 
livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. 
P501: Elimine o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos 
nacionais 
 

 
Quando a substância é vendida ao público em geral à concentração de 0.2% ou superior, é obrigatório o 
seguinte: 
- A embalagem deve estar equipada com um selo de segurança para crianças. 
- O rótulo traz sempre uma indicação de perigo detectável ao toque. 
 
A embalagem do produto deve ter: 
- Um selo único para abertura. 
- Nº CE. 
- Indicação de "Etiquetagem CE”. 
 
2.3 Outros Perigos 
 
A substância não é classificada como PBT nem como mPmB. 
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SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
3.1 Substâncias 

 
Substâncias perigosas 
 

Nome químico Nº CAS NºCE Nº REACH Concentração 
[%] 

Cloreto de hidrogénio 7647-01-0 231-595- 7 01-21194 84862-27- 0069 30 < C < 38 

 
 
O cloreto de hidrogénio (em gás), e o HCl em ácido aquoso (ácido clorídrico), têm o mesmo nº de Registo 
CAS. Uma vez que o gás se transforma em ácido em sistemas aquosos e a volatilização do gás pode ocorrer 
a partir de sistemas aquosos, é muitas vezes difícil determinar qual aquele que está a ser considerado num 
determinado artigo na literatura. 
 
 
SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
4.1 Descrição das Medidas de Primeiros Socorros 
 
 

Conselhos gerais Se exposto e se não se sentir bem: Telefone para SOS VENENOS (INEM) ou 
consulte um médico. Mostre esta ficha de segurança ao médico de serviço. 

Se inalado 
Retire a pessoa para um local arejado e coloque-a numa posição confortável de 
forma a poder respirar normalmente. Se os sintomas persistirem ou com 
dificuldades em respirar consulte um médico. 

Em caso de contacto 
com a pele 

Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água/ 
chuveiro. Em caso de pele avermelhada ou queimaduras, consulte um médico. 

Em caso de contacto 
com os olhos 

Enxaguar cuidadosamente com água durante alguns minutos. Retire as lentes de 
contacto, se as tiver, e se se tratar de uma tarefa fácil. Continue a enxaguar. As 
pálpebras devem ser mantidas afastadas do globo ocular para assegurar uma 
lavagem completa. Consulte um oftalmogista. 

Se ingerido 
Somente quando vítima está consciente, lavar a boca com água em abundância. 
Dê água para beber. NÃO induza o vómito. Leve a vítima imediatamente para o 
hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
Autoproteção do socorrista 
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Proteção respiratória: Baixas concentrações e atividade de curta duração (máx. 15 min): 

máscaras com filtros do tipo E. Prestar atenção às limitações da 
capacidade do filtro e do tempo de utilização!  
Elevadas concentrações ou exposição desconhecida ou atividade 
prolongada: aparelho de respiração autónomo. 

Proteção das mãos: Utilizar luvas adequadas testadas segundo a EN374  
Material adequado das luvas: borracha fluorada, borracha de butilo, 
cloropreno, borracha de nitrilo, PVC, látex. 
A adequabilidade de uma luva específica de um dado fornecedor tem 
de ser determinada em função das condições de utilização (stress 
químico, mecânico, térmico e tempo de utilização/contacto) 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança com proteção lateral ou óculos de segurança em 
conformidade com a EN 166. 
Máscara facial integral. 

 
 
4.2 Sintomas e Efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
 
 
4.2.1 Inalação 

 
Pode causar irritação das vias respiratórias. 

 
4.2.2 Contacto com a pele 

 
Provoca severas queimaduras na pele. 

 
4.2.3. Contacto com os olhos 

 
Causa deterioração na visão. 
É bastante corrosivo para os olhos. 

 
4.2.4. Ingestão  

 
Se for ingerido provoca queimaduras nas mucosas. 
 
 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
 

Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave imediatamente com água. 
Lave a pele/olhos com água/chuveiro. 
Recomenda-se tratamento sintomático. 
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SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
5.1 Meios de extinção 

 

Meios de extinção adequados 
Use meios de extinção que sejam adequados às circunstâncias 
locais e ambiente envolvente (por exemplo: Pó químico e CO2). 
Produto não inflamável 

Meios de extinção inadequados: Não aplicável 

 
 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
 

- O produto não é inflamável nem explosivo e não induz a combustão. 
- Afaste o recipiente do incêndio e arrefeça-o com água a partir de um local protegido. 
- O produto reage com a maioria dos metais, produzindo gás hidrogénio altamente inflamável e 

explosivo e cloreto de hidrogénio. 
- O cloreto de hidrogénio é facilmente dissociado em água em protões hidratados e iões de cloreto. 

 
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
 

- Em caso de incêndio ou ventilação insuficiente, use um aparelho de respiração autónomo e fato de 
proteção à prova de ácido. 

- Utilize equipamento de proteção pessoal. 
- Use fato completo resistente a produtos químicos. 
- Arrefeça os recipientes/tanques com água pulverizada. 

 
 
SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
 
6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 
 
- Previna derrames adicionais, se o puder fazer com segurança. 
- Mantenha o produto afastado de produtos incompatíveis.  
- Chame a equipa de emergência 
- Afastar as pessoas para área segura. (Manter contra o vento). 
 
 
6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 
 
- Use equipamento de proteção individual adequado (p.ex: fato de proteção química; óculos; calçado de 

proteção, luvas e equipamento de proteção respiratória adequado) 
- Evacuar o pessoal para áreas de segurança. 
- Mantenha as pessoas afastadas do derrame e contra o vento. 
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- Ventile a área. 
- Suprimir o gás nevoeiro com recurso a spray de água. 
 
 
6.2 Precauções a nível ambiental  
 
- Não deve ser lançado para o meio ambiente. 
- Não descarregue para cursos de água superficiais ou no sistema de esgoto sanitário. 
- Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos, informe as autoridades competentes. 
- Absorver com material inerte, húmido e não combustível e, em seguida, lavar com água. 
- Recolher o produto derramado em recipientes, resistentes a ácidos, selá-los e entregá-los para eliminação 

nos locais adequados de acordo com os regulamentos legais.  
- Estanque a fuga fechando as válvulas caso seja realizado com segurança  
- Eliminar o material contaminado e o seu recipiente como resíduos perigosos de acordo com a legislação 

nacional. 
 
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
 
6.3.1 - Confinar o derrame construindo barreiras de proteção. 

- Interromper a fuga fechando as válvulas, se isto puder ser feito em segurança. 
- Tapar as entradas de esgotos. 

 
6.3.2 - Utilizar material absorvente. Reter o produto derramado com terra, terra de diatomáceas 

(kieselguhr) ou um absorvente universal.  
- Recolher o produto derramado em recipientes resistentes a ácidos, selá-los e enviá-los para 

destruição em instalações adequadas em conformidade com as disposições legais. 
- Manter os resíduos em recipientes devidamente rotulados. 
- Absorver com material inerte, húmido e não combustível, e depois lavar com água. 
- Neutralizar pequenos derrames com cal ou carbonato de sódio.  
- Lavar o restante com água em abundância para o esgoto. 
- Limpar as ferramentas contaminadas com água em abundância. 

 
6.3.3 - Não utilizar água sobre derrames deste produto. 
 
 
6.4 Remissão para Outras Secções 

 
- Ver Secções 7 e 8 para as medidas de proteção. 
- Ver Secção 13 sobre tratamento de resíduos. 
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SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 
 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
 
- Utilizar o produto em sistemas fechados. 
- Não fumar, comer ou beber nos locais de manuseamento. 
- Ao diluir, junte o produto à água. Nunca acrescente água ao produto. 
- Utilize somente equipamento e materiais que sejam compatíveis com o produto. 
- Mantenha-o afastado de produtos incompatíveis. 
- Para evitar decomposição térmica, não sobreaqueça. 
- De preferência, transfira por bomba ou por gravidade. 
- Coloque lava olhos e chuveiros de emergência nas proximidades das estações de trabalho. 
- Não comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho. 
- Lavar as mãos depois da utilização. 
- Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de proteção antes de entrar nas zonas de refeições. 
 
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  
 
- Armazene em tanques de aço revestidos com borracha dura ou outro revestimento resistente ou em 

tanques de plástico, PP, PE, Cloro ou fluor polímeros, ou em garrafas de vidro. 
- Mantenha o produto num local bem ventilado e seco. 
- Mantenha o produto em recipientes devidamente rotulados e fechado. 
- É corrosivo para metais. 
- Providenciar pavimentos impermeáveis e equipamentos resistentes à corrosão. 
- Armazenar apenas em tanques de parede dupla com monitorização de fugas, ou em tanques/recipientes 

numa zona delimitada.  
- Instalar renovação de ar suficiente e/ou exaustão nas salas de trabalho. 
 
A Evitar: - Metais não revestidos e materiais plásticos com fibra de vidro reforçada (GRP). 

- A formação de aerossóis. 
- Não armazenar juntamente com produtos alcalinos e agentes oxidantes. 

 
 
7.3 Utilizações finais específicas 

 
Devido às propriedades corrosivas da substância, use sempre vestuário de proteção adequado e, proteja os 
olhos e a pele. 
 
Para mais informação consulte também o cenário de exposição adicional. Utilize apenas recipientes de 
metal com uma camada interior resistente ao ácido, uma vez que o produto pode ser corrosivo para os 
metais. 
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SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
 
8.1 Parâmetros de controlo 
 
8.1.1 Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho 
 
 

Componentes CAS-Nº Parâmetros de controlo Base Legal 

Cloreto de 
hidrogénio(*) 7647-01-0 

10 ppm (15 mg/m³) VLE-CD 

DL 24/2012 de 6 fevereiro 
5 ppm (8 mg/m³) VLE-MP 

2 ppm VLE-CM NP 1796:2014 

(*) Forma de exposição: Aerossóis, névoa e gás 
 
Valores DNEL/PNEC  
 
Valores DNEL para trabalhadores e população em geral: 
 
DNEL (inalação, local, longo prazo) = 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local, curto prazo) = 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dermal, efeitos sistémicos) = n.a. (corrosivo para a pele) 
n.a. (A Toxicidade sistémica não é relevante tendo por base as propriedades e a utilização da substância) 
 
 
Valores PNEC: 
 
Não foram calculados valores de PNEC pelas seguintes razões: 
 
É aceite que os efeitos tóxicos do HCl resultam da presença do ião H+ e do resultante pH baixo. Está 
disponível um conjunto completo de estudos de toxicidade aquática que mostram os efeitos de um pH 
reduzido com ácido clorídrico. Os dados de toxidade aquática revelam que um pH acídico distinto é 
prejudicial para organismos aquáticos (pH < 3-5). No entanto, para se chegar a esse nível de pH em águas 
naturais (= pior caso) é necessário, pelo menos, 10 mg/L de HCl (OECD SIDS on Hydrogen Chloride, 2002, 
chapter 2.2.2 with Table 2-1 (based on Groot de W.A. and Dijk van N.R.M., 2002, Addition of hydrochloric 
acid to a solution with sodium bicarbonate to a fixed pH., Solvay Pharmaceuticals; Study No. A SOL.S.027). 
 
Assim, como o pH resultante no ambiente será dependente da capacidade tampão da água, é considerado 
que parâmetros toxicológicos em mg/L de ácido clorídrico são insignificantes. Similarmente, não é 
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considerado útil calcular valores PNEC para o ácido clorídrico devido a fatores como: capacidade tampão, 
pH natural e flutuações de pH muito especificas para um certo ecossistema. 
 
 
8.2 Controlo da exposição 

 
8.2.1 Controlos técnicos adequados 

 
- Assegure ventilação adequada. 
- Assegure-se da existência de lava-olhos e chuveiro de emergência junto do local de trabalho. 
 
8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual 
 
 
Proteção respiratória: Baixas concentrações e atividade de curta duração (máx. 15 min): 

máscaras com filtros do tipo E. Prestar atenção às limitações da 
capacidade do filtro e do tempo de utilização!  
Elevadas concentrações ou exposição desconhecida ou atividade 
prolongada: aparelho de respiração autónomo. 

Proteção das mãos: Utilizar luvas adequadas testadas segundo a EN374  
Material adequado das luvas: borracha fluorada, borracha de butilo, 
cloropreno, borracha de nitrilo, PVC, látex. 
A adequabilidade de uma luva específica de um dado fornecedor tem de 
ser determinada em função das condições de utilização (stress químico, 
mecânico, térmico e tempo de utilização/contacto) 

Proteção dos olhos: Óculos de segurança com proteção lateral ou óculos de segurança em 
conformidade com a EN 166. 
Máscara facial integral. 

Proteção do corpo e da pele: Fato-de-macaco protetor resistente a ácidos, sapatos ou botas de 
segurança. 
Escolher um fato de proteção em conformidade com a quantidade e 
concentração da substância no local de trabalho. 

Medidas de higiene: Manusear em conformidade com as boas práticas de higiene e 
segurança. 
Não comer, beber ou fumar no local de trabalho; manter afastado de 
alimentos e bebidas. 
Lavar as mãos imediatamente após o manuseamento de produtos 
químicos, antes de pausas e no final do dia de trabalho. 

Medidas de proteção: Planear as medidas de primeiros socorros antes de começar a trabalhar 
com este produto. 
Evitar o contacto com a pele e os olhos. 
Não inalar gases ou aerossóis (névoa). 
Utilizar Equipamento de Proteção Individual se necessário.  
Retirar de imediato o vestuário contaminado. 
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8.2.3 Controlo de exposição ambiental 
 
Eliminar a água de lavagem em conformidade com a regulamentação aplicável: 
 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014 , que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
 - Regulamento (UE) Nº 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 que substitui o anexo III da 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos e que revoga certas 
diretivas; 
 
- Decreto – Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro – Aprova o regime geral da gestão de resíduos e respetivas 
emendas; 
 
- Portaria n.º 289/2015,de 18 de dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e 
registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do 
Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, e revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro; 
 
- Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, 
fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento 
de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). 
 

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
 

a) Aspeto: Líquido incolor a levemente amarelado 

b) Odor: Pungente e irritante 

c) Limiar olfactivo: Dados não disponíveis (*) 

d) pH: <1 (5% água) 

e) Ponto de fusão/ponto de congelação: Dados não disponíveis (*) 

f) Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 75º C 

g) Ponto de inflamação: O produto não é inflamável no ar 

h) Taxa de evaporação: Não há dados (*) 

I) Inflamabilidade (sólido, gás): O produto não é inflamável no ar 

j) Limites superior/inferior de inflamabilidade ou 
explosividade: 

O produto não é inflamável nem 
explosivo 

k) Pressão de vapor: 4620 kPa a 25ºC 
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l) Densidade de vapor: 1,26 (Ar = 1) 

m) Densidade relativa: 1,18 a 20ºC (Água) 

n) Solubilidade(s): Hidrossolúvel; Solúvel em etanol e 2-
propanol 500g/l a 20ºC 

o) Coeficiente de partição n-octanol/água: Ponto de viragem não atingido: 
Substância inorgânica (**) 

p) Temperatura de auto-ignição: O produto não é inflamável 

q) Temperatura de decomposição: Dados não disponíveis (*) 

r) Viscosidade: 1.7 mm2/s a 25ºC 

s) Propriedades explosivas: Não é explosivo 

t) Propriedades Comburentes: Não é oxidante 
(*) Não são conhecidas fontes de dados de confiança para estes dados 
(**) Relatório de Segurança Química 

 
 
9.2 Outras informações 

 
Constante de dissociação: O ponto de viragem não é atingido: O estudo é cientificamente impossível. O 

HCl é um ácido muito forte que se dissocia completamente na água e, por 
isso, o pKa é infinito. 

 
 
SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
 
10.1 Reatividade 

 
O produto reage com: 
- metais habituais da construção com libertação de hidrogénio gasoso altamente inflamável, 
- bases alcalinas e orgânicas com libertação violenta de calor, 
- calcário, mármore, dolomite e outros minerais carbónicos com libertação de CO2 gasoso asfixiante, 
- sulfuretos com libertação de H2S gasoso tóxico,  
- sulfitos, sulfitos e pirossulfitos de hidrogénio com libertação de SO2 gasoso tóxico,  
- azida de sódio para dar ácido hidrazóico altamente tóxico e explosivo,  
- qualquer outro produto químico suscetível de reação/decomposição (perigosa) com ácidos. 
- com oxidantes fortes (agentes de branqueamento, H2O2 conc., HNO3, etc. e respetivos sais, cromatos, 
permanganatos, etc.) com libertação de cloro gasoso tóxico. 
 
 
10.2 Estabilidade química 

 
É estável nas condições recomendadas de armazenamento e uso. 
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10.3 Possibilidade de reações perigosas 
 
O produto reage com metais e produz hidrogénio altamente inflamável. O ácido reage violentamente com 
alcális quando há produção de calor. 
 
 
10.4 Condições a evitar 
 
Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapores e onde os trabalhadores 
possam estar expostos sem equipamento de proteção respiratório. 
Qualquer utilização envolvendo o risco de salpicos para os olhos/pele onde os trabalhadores possam estar 
expostos sem proteção para os olhos ou pele 

 
 

10.5 Materiais incompatíveis 
 

Metais e agentes oxidantes 
 
 
10.6 Produtos de decomposição perigosos 

 
Por aquecimento, libertação de cloreto de hidrogénio gasoso corrosivo e tóxico. 
 
 
 
SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
 
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 
O ácido clorídrico é um ácido muito forte e altamente corrosivo. A substância provoca apenas efeitos locais 
e não sistémicos. O ácido clorídrico dissocia-se rápida e quase completamente em contacto com água, 
libertando o ião de cloreto e o ião de hidrogénio que se combina com a água para formar o ião de hidrónio. 
Tanto os iões de cloro como os de hidrónio estão geralmente presentes no nosso corpo. 
 
Resultado de testes /Dados:  Não existem dados disponíveis, informação fornecida baseada nas 

propriedades do ácido clorídrico (ver resumo toxicológico). 
 

Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 

Toxicidade dérmica e oral 
aguda 

A avaliação da toxicidade sistémica aguda da 
substância corrosiva por via oral ou dérmica 
não é adequada. 

Relatório de Segurança 
Química 
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Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 

Toxicidade aguda por 
inalação 

Sinais de toxicidade em ratos durante 
exposição ao gás HCl ou aerossóis foram 
essencialmente idênticos. O HCl verificou-se 
ser fortemente irritante para os olhos, 
mucosas e áreas expostas da pele. 
Gás de HCL 
LC50 (5 min de exposição): 40989 ppm (34803-
48272) 
 
LC50 (30 min de exposição): 4701 ppm (4129-
5352) 
 
Aerossóis de HCl: 
LC50 (5 min de exposição): 45.6 mg/l (39.5-
52.8) equivalente a 31008 ppm (26824-35845) 
 
LC50 (30 min de exposição): 8.3 mg/l (7.2-9.7) 
equivalente a 5666ppm (4855-6614) 

Relatório de Segurança 
Química 

Corrosão/Irritação cutânea Corrosivo.  
Coelho: 0,5 ml de ácido clorídrico a 37%, 
exposição 1 hora: Corrosivo 
 
Coelho:  
0,5 ml de ácido clorídrico 17% , exposição 4h: 
Corrosivo 
0,5 ml de ácido clorídrico 15% , exposição 4h: 
Não Corrosivo 
 
Concentrações de 10% ou mais devem ser 
consideradas corrosivo Cat. 1B, e de 25% Cat. 
1A 

Potokar et al, 1985 
 
 
 
 
Vernot et al, 1977 
 
 
Human in vivo, York et al, 
1996 
in vitro OECD 431, Warren, 
2013 

Lesões Oculares Graves/ 
Irritação ocular 

Corrosivo para os olhos em concentrações ≥ 
1% 

Relatório de Segurança 
Química 

Sensibilização Respiratória  Não sensibilizante. 

Com base nos resultados do teste MEST e 
GPMT e de acordo com o Regulamento (CE) nº 
1272/2008, o HCl não é classificado 
sensibilizador da pele e respiratório. 

Relatório de Segurança 
Química 

Sensibilização cutânea Não sensibilizante para animais e seres 
humanos. 

Gad S.C., Dunn B.J., Dobbs 
D.W., Reilly C. and Walsh R.D. 
1986 

Ryan. C.F. 1987 
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Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 

Mutagenicidade em células 
germinativas 

Com base nos resultados dos testes in vitro, o 
HCl não deve ser classificado para efeitos 
tóxicos genotóxicos. 

Relatório de Segurança 
Química 

Carcinogenicidade NOAEL = <10 ppm (inalação, rato Sprague-
Dawley, macho) 

O ácido clorídrico não provocou uma resposta 

carcinogénica em ratos tratados. 

NOAEC = 15 ppm/m3 (inalação, crónico,rato) 

Teste de Orientação OECD 
451, 1981 

Sellakumar A.R., Snyder C.A., 
Solomon J.J. and 

Albert R.E. 1985 

Toxicidade Reprodutiva Atendendo à natureza local dos efeitos tóxicos 
do cloreto de hidrogénio e por razões ligadas 
ao bem-estar animal, os estudos de toxicidade 
reprodutiva não foram considerados 
necessários 

Relatório de Segurança 
Química 

STOT – SE: Órgão afetados: Pulmões; aparelho 
respiratório (Via de exposição: Inalação –  

C ≥10% w/w 

Rato [outras espécies] (Rato - Sprague-Dawley 
(CD); Rato - Fisher-344 (CDF)) macho/fêmea 

toxicidade subcrónica: inalação 

Veículo: inalterado (sem veículo) 

Exposição: Ou 4 dias ou 13 semanas 

(Diariamente, 6 horas por dia, 5 dias por 
semana) 

NOAEL: 20 ppm (macho/fêmea) 

Mortalidade, sinais clínicos, consumo de 
alimentos, peso corporal e peso de órgãos. 

NOEL (ratos): 10 ppm (macho/fêmea) 

Mortalidade, sinais clínicos, consumo de 
alimentos, peso corporal e peso de órgãos 

OECD Guideline 413 
(Subchronic Inhalation 
Toxicity:  90-Day Study) [./.] 

STOT- RE: Ausência de dados. Relatório de Segurança 
Química 

Perigo de aspiração: Ausência de dados. Relatório de Segurança 
Química 

Toxicidade no 
desenvolvimento 

Atendendo à natureza local dos efeitos tóxicos 
do cloreto de hidrogénio e por razões ligadas 
ao bem-estar animal, os estudos de toxicidade 
reprodutiva não foram considerados 
necessários, tanto em espécies de roedores 
como de não roedores. 

Relatório de Segurança 
Química 
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SECÇÃO 12: INFORMAÇÂO ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidade 
 
Informação sobre os efeitos ambientais 
 
Para o ácido clorídrico, não é relevante determinar a toxicidade em termos de mg/L devido à capacidade 
amortecedora de diferentes sistemas de teste e diferentes ecossistemas aquáticos. Estudos aquáticos estão 
a ser realizados usando meios tamponados e, portanto, tal como discutido nos estudos aquáticos de 
toxicidade aguda, os métodos de ensaio crónicos estandardizados conduziriam a resultados diferentes 
baseados na diferente capacidade amortecedora dos sistemas específicos de ensaio. Além disso, a 
manutenção exacta de valores de pH ao longo do tempo em estudos crónicos, pode ser problemática.  
Admite-se que os resultados da toxicidade aquática de ácido clorídrico resultam da existência de ácido 
suficiente para produzir um pH muito baixo (i. e. pH 3-5).  
 
Dado que a avaliação da exposição ambiental mostra uma perturbação insignificante dos níveis de pH 
aquáticos, tanto da formulação do produto como da sua utilização, considera-se não existir qualquer risco a 
longo prazo para os organismos aquáticos, e portanto, informação sobre os efeitos crónicos nos peixes não 
é necessária. 
 
No ambiente aquático os efeitos de HCl são claramente relacionados com os efeitos do pH, uma vez que o 
HCl dissociar-se-á completamente nos iões de H3O+ & Cl, dos quais o último não constitui uma substância 
nociva. Por isso a substância em si não atingirá o ambiente terrestre e de sedimentos. 
 

Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 
Toxicidade aguda para os 
peixes: 

Lepomis macrochirus, água doce:  
LC50 (96 h) = 20.5 mg/l (pH 3.25 - 3.5). 

Ellgaard, E.G., and 
Gilmore III, J.Y (1984) 

Toxicidade aguda em 
dáfnias e outros 
invertebrados aquáticos: 

Daphnia Magna, água doce, estático: 
EC50/LC50 (48 h) = pH 4.92 (0.45 mg/l) 
 

OECD Guideline 202 
(Daphnia sp. Acute 
Immobilisation test) 
Cross N. 2008 

Toxicidade em 
algas/cianobactéria: 
 

Chlorella vulgaris, água doce: 
EC50/LC50 (72h ) = pH 4.7 (0,73 mg/l) 
EC10/LC10 (72h ) = pH 5.0 (0,364 mg/l) 
 
 

OECD guideline 201 
(Algae, Growth inhibition 
test [before 23 March 
2006]) 
Brown, R.J. 2008 

Toxicidade para 
microorganismos: 
 

EC50 (3 h): pH 5,0 - 5,5. (0,23 mg/l) nominal 
(lamas ativadas, água doce doméstica) com 
base em: inibição total da respiração – 
frequência respiratória  

OECD Guideline 209 
(Activated sludge, 
respiration inhibition test 
[before 22 July 2010]) 
Daniels, M. 2008 
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12.2 Persistência e degradabilidade 
 
Biodegradabilidade: Nenhuma informação relevante disponível 
 
Degradação abiótica: Nenhuma informação relevante disponível 
 
 
12.3 Potencial de bioacumulação 

 
Não apresenta potencial de bioacumulação. A substância dissocia-se quando entra no meio aquático e não 
será absorvida como tal, tanto mais que o cloro e o hipoclorito são considerados não tóxicos e não 
apresentam potencial de bioacumulação; o efeito é apenas ao nível do pH. 
 
 
12.4 Mobilidade no solo 
 
Não se espera que o comportamento terrestre seja relevante. Se emitido para o solo, a absorção de 
partículas do solo será insignificante. Dependendo da capacidade tampão do solo, o H+ será neutralizado 
na água do solo pela matéria orgânica ou inorgânica natural ou o pH pode diminuir. 
 
 
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 
 
O HCl não preenche os critérios PBT/mPmB especificados no anexo XIII do Regulamento Reach. 
Não é muito persistente nem muito biocumulatico.  
 
12.6 Outras Efeitos Adversos 
 
Dados não disponíveis. 
 
 
SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
 
 
13.1 Métodos de tratamento de resíduos 
 
Processos de destruição dos resíduos: 
 
- Diluir com muita água. 
- Soluções com pH baixo devem ser neutralizadas com base inorgânica antes da sua descarga. 
- Não é aconselhável a descarga de resíduos de ácido clorídrico através das águas residuais. 
- Elimine o produto como resíduo perigoso de acordo com os regulamentos locais. 
- Código LER 06 01 02(*) – Ácido Clorídrico. 
- Código LER 06 01 99 – Outros Resíduos não anteriormente especificados (Ácido Clorídrico Contaminado). 
- Código LER 15 02 02(*) – Absorventes, materiais filtrantes contaminados por substâncias perigosas. 
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Tratamento de embalagens: 
 
- A reciclagem das embalagens é preferível à eliminação ou incineração. 
- Lave os recipientes com água. 
- Elimine as embalagens/recipientes contaminados como resíduos perigosos, de acordo com os 

regulamentos locais 
- Código LER 15 01 10(*) – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas. 
 
Regulamentação aplicável: 
 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
 - Regulamento (UE) Nº 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 que substitui o anexo III da 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos e que revoga certas 
diretivas; 
 
- Decreto – Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro  – Aprova o regime geral da gestão de resíduos e respetivas 
emendas; 
 
- Portaria n.º 289/2015,de 18 de Dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e 
registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do 
Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, e revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro; 
 
- Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, 
fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento 
de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). 
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SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 
 

  ADR IATA IMDG RID 
14.1 Número ONU: 1789 1789 1789 1789 

14.2 Designação oficial de transporte da 
ONU: 

Ácido 
Clorídrico 

Hydrochloric Acid 
Ácido 

Clorídrico 
Ácido 

Clorídrico 

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de 
transporte: 

8 8 8 8 

Etiquetas: 8 8 - Corrosivo 8 - Corrosivo 8 

Instrução de Embalagem: P001     
IBC02   

P001       
IBC02   

Instrução de Embalagem (avião de carga):   855/Quant liq Max/Emb:30 L     

Instrução de Embalagem (avião de 
passageiros): 

  851/Quant liq Max/Emb: 1 L     

Instrução de embalagem (LQ): 1 L  
Y840/Quant liq Max/Emb: 

0,5 L 
 1 L   

Instrução de embalagem (EQ):  E2       

14.4 Grupo de embalagem: II II II II 

14.5 Perigos para o ambiente: Não Não Não Não 

14.6 Precauções especiais para o utilizador:         

Código de restrição em túneis: (E)       

EmS:     F-A; S-B   

HI: 80     80 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC 
Categoria de poluição:      Y   

Perigos:      S/P   

Tipo de navio:     3   
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SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 
 
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 
 
A presente ficha foi elaborada tendo em consideração a seguinte legislação: 
 
Legislação Comunitária: 
- Regulamento (CE) n. o  1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006 , 
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH), que cria a Agência 
Europeia das Substâncias Químicas, que altera a Diretiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) nº 
 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) nº  1488/94 da Comissão, bem como a Diretiva 76/769/CEE do 
Conselho e as Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão e respetivas 
emendas; 
 
- Regulamento (CE) nº 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 
67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006 e respetivas emendas; 
 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
 - Regulamento (UE) Nº 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 que substitui o anexo III da 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos e que revoga certas 
diretivas; 
 
- Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre a 
comercialização e utilização de precursores de explosivos, que altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006 e 
revoga o Regulamento (UE) nº 98/2013.  
 
Legislação Nacional: 
 
- Decreto-lei nº 220/2012 de 10 de outubro - Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações 
decorrentes do Regulamento (CE) nº 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga 
as Diretivas nºs 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006; 
 
- Decreto-lei nº 293/2009 de 13 de outubro - Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das 
obrigações decorrentes do Regulamento (CE) nº 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) e que 
procede à criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos; 
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- Decreto-Lei nº 140/2017, de 10 de novembro, assegura a execução na ordem jurídica interna das 
obrigações decorrentes do Regulamento (UE) nº 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à 
utilização de produtos biocidas; 
 
- Lei 102/2009 de 10 de setembro - Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho que 
transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 89/391/CEE, do Conselho, de 12 de junho, e respetivas 
emendas; 
 
 - Decreto-Lei nº 24/2012, de 6 de fevereiro, consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos 
trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no 
trabalho e transpõe a Diretiva nº 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de dezembro de 2009 e respetivas 
emendas; 
 
- Decreto – Lei nº 178/2006 de 5 de setembro, Regime geral da gestão de resíduos e respetivas emendas; 
 
- Portaria nº 289/2015,de 18 de dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e 
registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do nº 2 do artigo 46º do 
Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de 
setembro, e revoga a Portaria nº 1408/2006, de 18 de dezembro e respetivas emendas; 
 
- Decreto-Lei nº 41-A/2010, de 29 de Abril - Regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de 
mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2006/90/CE, da Comissão, de 3 
de Novembro, e a Diretiva 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro, com 
alterações introduzidas pelo DL 206-A/2012 de 31 de Agosto e respetivas emendas; 
 
 - NP 1796:2014 - Segurança e saúde do trabalho. Valores-limite e índices biológicos de exposição 
profissional a agentes químicos; 
 
- Portaria nº 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, 
fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento 
de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) e respetivas 
emendas; 
 
- Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 de julho - Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos 
ambientais e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de Outubro, que aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, o regime relativo 
à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com a alteração que 
lhe foi introduzida pela Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão 
de resíduos da indústria extractiva e respetivas emendas. 
 
 
15.2 Avaliação da Segurança Química 
 
Foi realizado um estudo de segurança química. 
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SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Esta informação refere-se apenas ao produto acima mencionado e pode não ser válida se usada com 
outro(s) produto(s) ou processo(s). Esta informação é, de acordo com os nossos conhecimentos actuais 
correcta e completa e fornecida de boa fé, mas sem garantia. É da responsabilidade do utilizador assegurar-
se que a informação é completa e apropriada para a sua utilização específica do produto.   
 
Recomendações de formação profissional: 
 
- Providenciar aos operadores a informação, instrução e formação adequadas sobre o produto. 
 
Alterações: Indicadas no texto a cor azul. 
 

DATA REVISÃO ALTERAÇÕES EFECTUADA 
14-02-2020 16 Secção 9.1 

 
 
Abreviaturas mencionadas na Ficha: 
 
ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada 
APF - Assigned Protection Factor (fator de proteção atribuído) 
CAS – “World’s authority for chemicals informations” 
CE - Comunidade Europeia 
CLP - Regulamento de Classificação, Rotulagem e Embalagem 
DNEL – “Derived No-Effect Level”(Nível derivado de exposição sem efeitos)  
EC10 – Concentração média eficaz (gerando uma resposta de efeito em 10% da população testada) 
EC50 – Metade da concentração máxima eficaz 
ERC - Categoria de Emissões para o Meio Ambiente 
ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais 
Eye Damage 1 - Lesões oculares graves – categoria 1 
FDS - Ficha de Dados de Segurança 
IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aereo) 
IMDG – “International Maritime Dangerous Goods” (Código Marítimo Interncional para Transporte de Mercadorias Perigosas)
LC10 – Concentração Letal 
LC50 – Concentração Letal Mediana 
LER - Lista Europeia de Resíduos 
m/m - Concentração em massa por massa 
Met. Corr. 1 – Corrosivo para metais – categoria 1 
mPmB - Muito persistente e muito biocumulável. 
NOAEC - Concentração de Efeito Adverso Não Observada 
NOAEL – Nenhum nível de efeito adverso observado 
NOEL - Nível de efeito não observável 
ONU – Organização das Nações Unidas  
PBT – Substância Persistente, bioacumulável e tóxico. 
PC - Categoria de Produto 
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PNEC – Concentração previsivelmente sem efeitos (Predicted Non Effect Concentration) 
PROC - Categoria do Processo 
REACH - Registo, Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos Químicos 
RID – “International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway” (Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias
RMM – Risk Managemente Measures (medidas de gestão de risco) 
Skin Corr. 1A - Corrosão cutânea, categoria 1ª 
Skin Corr. 1B - Corrosão cutânea, categoria 1B 
STOT- RE – Toxicidade para Orgãos alvo específicos - Exposição Repetida 
STOT- SE – Toxicidade para Orgãos alvo específicos – Exposição Única 
STOT SE 3 - Toxicidade para Orgãos alvo específicos – Exposição Única, categoria 3 
SU - Sector de Utilização 
VLE-CD: Valor Limite de Exposição – Curta Duração 
VLE-CM: Valor Limite de Exposição – Concentração Máxima 
VLE-MP: Valor Limite de Exposição – Média Ponderada 
 
 
ReferêncIas: 

Chemical Safety Report Hydrogen chloride EC 231-595-7, CAS 7647-01-0; 2016-07-08 
 
Anexos: Cenários de Exposição: 
 
Anexo 1 - Cenário de Exposição 1 – Produção de HCl em solução aquosa. Reciclagem e Distribuição.  
Anexo 2 - Cenário de Exposição 2 – Utilização como produto intermédio pela Indústria 
Anexo 3 - Cenário de Exposição 3a – Formulação e reembalagem pela Indústria 
Anexo 4 - Cenário de Exposição 3b – Formulação e reembalagem por profissionais 
Anexo 5 - Cenário de Exposição 4 – Utilização pela Indústria 
Anexo 6 - Cenário de Exposição 5 – Utilização por profissionais 
Anexo 7 - Cenário de Exposição 6 – Utilização por consumidores 
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Anexo 1 
Cenário de exposição 1  

Produção de HCl em solução aquosa. Reciclagem e distribuição  
CE1: Produção de HCl > 35-40 % em solução aquosa a temperatura ambiente.  
Secção 1 Título: Cenário de Exposição 
Título Produção e uso de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Utilização Sector de Utilização: industrial 
SU3: Utilizações industriais 
SU8: Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 

  Categorias de Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Utilização num processo fechado e continuo com exposição 
controlada ocasional  
PROC3: Utilização num processo de lotes fechados (síntese ou formulação) 
PROC4: Utilização em lote e outro processo (síntese) onde surja 
oportunidade de exposição 
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações não 
dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações 
dedicadas  
PROC9: Transferência da substância ou preparação em pequenos 
recipientes (linha de enchimento dedicada, incluindo pesagem)  
PROC15: Utilização como reagente laboratorial 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC1: Fabrico da substância  
ERC2: Formulação numa mistura (reembalagem) 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas  

Produção da substância. Inclui reciclagem/ recuperação, transferência de 
produto, armazenagem, manutenção e (des)carga (incluindo veículos 
rodoviários e/ou granel em contentor) amostragem e atividades 
laboratoriais associadas. 
Carga (incluindo navio/barcaça maritima, estrada/caminho de ferro e 
carregamento de IBC) incluindo a sua distribuição. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
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DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 
3 (H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para 
a reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC pelas seguintes razões: 
 
É aceite que os efeitos tóxicos do HCl resultam da presença do ião H+ e do 
resultante pH baixo. Está disponível um conjunto completo de estudos de 
toxicidade aquática que mostram os efeitos de um pH reduzido com ácido 
clorídrico. Os dados de toxidade aquática revelam que um pH acídico 
distinto é prejudicial para organismos aquáticos (pH < 3-5). No entanto, 
para se chegar a esse nível de pH em águas naturais (=pior caso) é 
necessário, pelo menos, 10 mg/L de HCl (OECD SIDS on Hydrogen Chloride, 
2002, chapter 2.2.2 with Table 2-1 (based on Groot de W.A. and Dijk van 
N.R.M., 2002, Addition of hydrochloric acid to a solution with sodium 
bicarbonate to a fixed pH., Solvay Pharmaceuticals; Study No. A 
SOL.S.027). 
Assim, como o pH resultante no ambiente será dependente da capacidade 
tampão da água, é considerado que parâmetros toxicológicos em mg/L de 
ácido clorídrico são insignificantes. Similarmente, não é considerado útil 
calcular valores PNEC para o ácido clorídrico devido a fatores como: 
capacidade tampão, pH natural e flutuações de pH muito especificas para 
um certo ecossistema. 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como 
muito persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 
 

Secção 2  Condições operacionais e medidas de gestão de risco  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
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Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da exposição do trabalhador 
Características do produto  
Forma física do produto Solução aquosa. 

Pressão de vapor parcial >35-40% HCl: >10 kPa. 
Classe de pressão de vapor: alta a temperatura ambiente. 

Concentração da substância no 
produto 

35% até 40% 

Quantidades usadas Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Frequência e duração da utilização Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) 
[G2]. 

Fatores humanos não influenciados 
pela gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operacionais 
passíveis de afectar a exposição do 
trabalhador  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17].  
Interior [OC8]. Exterior [OC9]. 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 
2. Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial total 
em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais (sistemas 
fechados) [CS15].  
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
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[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39] 

PROC2 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. Processo 
automático com sistema (semi) 
fechado [CS93]. 

Interior 
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12], 

mais: 
o Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de 

transferência de produto e outras aberturas [E82] 
(eficiência: 90%). Ou: 

o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39] 

PROC3 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1].  
Utilize em processos de lote contidos 
[CS37].  

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de 
exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] 
(eficiência: 90%) E Evite realizar a operação durante mais que 1 
hora [OC11] Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39].  
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PROC4 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 
contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de 
exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] 
(eficiência:90%) mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] 
Ou: 

o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E 
ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15].  

PROC8a (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. 
Instalação não dedicada [CS82]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
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equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 
 

PROC8b (Industrial):  Exposições 
gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
 Minimizar exposição por compartimento parcial da operação e 

equipamento e fornecer ventilação de extração de ar nas aberturas 
[E60]. Aplicar dentro de uma cabine ventilada com ar filtrado sob 
pressão positiva e com fator de proteção > 20. [E70]  (eficiência: 95%) 
Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] 
Ou: 

o Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E 
ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
 Enchimento de Tambores e pequenos 
recipientes [CS6]. Transferência de 
produto [CS3]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de 
exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] 
(eficiência: 90%) E Use máscara respiratória conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
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com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC15 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. 
 Atividades laboratoriais [CS36].  
Pequena escala [CS61]. Manual [CS34]. 
 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) E Evite 
realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento 
e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de exposição ambiental 

Características do produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidades utilizadas NR 

Frequência e duração da utilização 360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização que afectem a exposição 
ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], 
Processo otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], 
compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas 
[OOC18], Emissões de águas residuais geradas pela limpeza de 
equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e medidas 
para reduzir ou limitar descargas, 
emissões aéreas ou descargas para o 
solo 

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de 
águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
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Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos 
vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar fugas a partir do local 

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 

Condições e medidas relacionadas 
com uma unidade municipal de 
tratamento de esgotos 

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo de lixos 
para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com 
legislação local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas relacionadas 
com a reutilização externa de lixos 

NR 

Outras medidas adicionais de controlo 
ambiental 

NR 

Secção 3  Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na secção 
2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na secção 
2 forem implementadas [G29]. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões directas para o ar / superfície da água que não possam ser amortecidas 
por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural 
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Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança 
química REACH  

Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

 
Uso de equipamento de proteção 
individual 
 
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de ruptura da substância e à resistência 
química da luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da 
luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis 
após utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à 
capacidade do filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar 
máscara respiratória além do tempo de utilização máximo permitido.  

Controlo de Exposição Ambiental   
Seleção das principais frases de medidas 
de gestão de risco relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 2 
Cenário de exposição 2 

Utilização como produto intermédio pela indústria 
 

CE2.1: Uso industrial de HCl ≤ 25% em solução aquosa como produto intermédio a temperatura ambiente 

Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Uso como Intermédio; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: industrial 
SU4: Indústrias alimentares 
SU8: Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU11: Fabrico de artigos de borracha 
SU12: Fabrico de produtos de plástico, incluindo a operação de mistura 
e transformação 
SU13: Fabrico de outros produtos minerais não metálicos, por exemplo 
gesso, cimento 
SU19: Indústria da construção 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
Intermedio para a produção de produtos químicos em grande escala, 
produtos químicos finos, sabões e detergentes; produtos farmacêuticos; 
alimentos e rações; cosméticos; produtos fitofarmacêuticos, etc 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos 
recipientes (linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial 

  Categorias de Emissões Ambientais:   
ERC6a: Utilização de substâncias intermédias 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Uso de HCl como intermédio ou processo químico ou agente de 
extração. Inclui reciclagem/recuperação, transferência de produto, 
armazenagem, amostragem e atividades laboratoriais associadas.  
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Critérios de Exposição Trabalhador 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
Análise qualitativa do risco: 
 
       ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 
categoria 3 (H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico 
para a reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como 
muito persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl até 25%: < 0.5 kPa 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente. 

Concentração da Substância no 
Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 25% [G12]. 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferênicas de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da utilização Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) 
[G2] 

Fatores humanos não influenciados 
pela gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas Pressupõe a implementação de um bom modelo básico de higiene 
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afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

ocupacional [G1].  
Certifique-se que os trabalhadores estão treinados para minimizar a 
exposição [EI119]. 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17].  
Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de 
controlo indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a 
libertação, 2. Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de 
organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais (sistemas 
fechados) [CS15]. Processo 
contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39] 

PROC2 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1].  
Processo contínuo [CS54].  
Processo automático com sistema 
(semi) fechado [CS93]. 

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3: Exposições Gerais [CS1]. 
Uso em processos de lote contidos 
[CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%) Ou Evite 
realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12].  
 
Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
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Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Processo em lote 
[CS55]. (sistemas abertos) [CS108] 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) Ou Evite 
realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11].  
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12].  
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15].  

PROC9 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Instalação dedicada 
[CS81]. Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto [CS3]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) Ou Evite 
realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11].  
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12].  
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15]. 
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PROC15: Exposições gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais [CS36].  
Pequena escala [CS61]. Manual 
[CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento 
e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da utilização 360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização que afectem a exposição 
ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], 
Processo otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], 
compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas 
[OOC18], Emissões de águas residuais geradas pela limpeza de 
equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
descargas, emissões aéreas ou 
descargas para o solo 

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas 
residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos 
[S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a partir 
do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
 

Condições e medidas relacionadas 
com uma unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com 
legislação local e/ou nacional [ETW3]. 
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Condições e medidas relacionadas 
com a reutilização externa de lixos  

NR 

Outras medidas adicionais de 
controlo ambiental 

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
  Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. [G29] 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar 
pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4 Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar 
pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 
Qualquer utilização envolvendo emissões directas para o ar/superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural.  

Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de 
segurança química REACH 

Controlo da Exposição dos Trabalhadores   
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com 

resistência química (de acordo com a norma EN374) em 
combinação com formação específica [PPE17] e proteção ocular 
adequada [PPE26]. 
 

 
Uso de equipamento de proteção individual 
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e 
máscaras respiratórias de forma adequada. Além disso: 
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Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à 
resistência química da luva. Ter também em conta o mecanismo 
de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-
descartáveis após utilização e guardar numa caixa e área limpa. 
Prestar atenção à capacidade do filtro. Mudar o filtro no tempo 
adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental   
Seleção das principais frases de medidas de 
gestão de risco relevantes 

Não aplicável 
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CE2.2: Uso industrial de HCl > 25% até 35% em solução aquosa como produto intermédio a temperatura 
ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Uso como Intermédio; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: industrial 
SU4: Indústrias alimentares 
SU8: Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU11: Fabrico de artigos de borracha 
SU12: Fabrico de produtos de plástico, incluindo a operação de mistura e 
transformação 
SU13: Fabrico de outros produtos minerais não metálicos, por exemplo 
gesso, cimento 
SU19: Indústria da construção 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
Intermedio para a produção de produtos químicos em grande escala, 
produtos químicos finos, sabões e detergentes; produtos farmacêuticos; 
alimentos e rações; cosméticos; produtos fitofarmacêuticos, etc 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos 
recipientes (linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial 

  Categorias de Emissões Ambientais:   
ERC6a: Utilização de substâncias intermédias 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Uso de HCl como intermédio ou processo químico ou agente de 
extração. Inclui reciclagem/recuperação, transferência de produto, 
armazenagem, amostragem e atividades laboratoriais associadas.  

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
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DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 
categoria 3 (H335) 
       
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico 
para a reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como 
muito persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl >25% - 35% HCl: 0.5 - 10 kPa. 
Classe de pressão de vapor: moderada a temperatura ambiente. 

Concentração da Substância no 
Produto 

>25% até 35% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferênicas de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da utilização Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) 
[G2] 

Fatores humanos não influenciados 
pela gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Pressupõe a implementação de um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se que os trabalhadores estão treinados para minimizar a 
exposição [EI119]. 
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Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17].  
Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de 
controlo indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a 
libertação, 2. Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de 
organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais (sistemas 
fechados) [CS15]. Processo 
contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39] 

PROC2 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1].  
Processo contínuo [CS54].  
Processo automático com sistema 
(semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto 
e outras aberturas [E82] (eficiência: 90%). Ou 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 
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PROC3: Exposições Gerais [CS1]. 
Uso em processos de lote contidos 
[CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou:  
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Processo em lote 
[CS55]. (sistemas abertos) [CS108] 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
  
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-
granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15].  

PROC9 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Instalação dedicada 
[CS81]. Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto [CS3]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de 
exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] 
(eficiência: 90%). Mais  

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
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 Ou: 
o  Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E 

ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-
granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15]. 

PROC15: Exposições gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais [CS36].  
Pequena escala [CS61]. Manual 
[CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%).  
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento 
e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da utilização 360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização que afectem a exposição 
ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], 
Processo otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], 
compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas 
[OOC18], Emissões de águas residuais geradas pela limpeza de 
equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
descargas, emissões aéreas ou 

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas 
residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
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descargas para o solo O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas 
de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos 
[S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a partir 
do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas 
de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
 

Condições e medidas relacionadas 
com uma unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com 
legislação local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas relacionadas 
com a reutilização externa de lixos  

NR 

Outras medidas adicionais de 
controlo ambiental 

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
  Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4 Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
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estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 
Qualquer utilização envolvendo emissões directas para o ar/superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural.  

Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH 

Controlo da Exposição dos Trabalhadores   
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com 

resistência química (de acordo com a norma EN374) em 
combinação com formação específica [PPE17] e proteção ocular 
adequada [PPE26]. 

 
Uso de equipamento de proteção individual 
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e 
máscaras respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à 
resistência química da luva. Ter também em conta o mecanismo 
de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-
descartáveis após utilização e guardar numa caixa e área limpa. 
Prestar atenção à capacidade do filtro. Mudar o filtro no tempo 
adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental   
Seleção das principais frases de medidas de 
gestão de risco relevantes 

Não aplicável 
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CE2.3: Uso industrial de HCl 35% - 40% em solução aquosa como intermédio a temperatura ambiente 

Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Uso como Intermédio; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: industrial 
SU4: Indústrias alimentares 
SU8: Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo 
produtos petrolíferos) 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU11: Fabrico de artigos de borracha 
SU12: Fabrico de produtos de plástico, incluindo a operação de mistura e 
transformação 
SU13: Fabrico de outros produtos minerais não metálicos, por exemplo 
gesso, cimento 
SU19: Indústria da construção 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
Intermedio para a produção de produtos químicos em grande escala, 
produtos químicos finos, sabões e detergentes; produtos farmacêuticos; 
alimentos e rações; cosméticos; produtos fitofarmacêuticos, etc 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos 
recipientes (linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial 

  Categorias de Emissões Ambientais:   
ERC6a: Utilização de substâncias intermédias 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Uso de HCl como intermédio ou processo químico ou agente de 
extração. Inclui reciclagem/recuperação, transferência de produto, 
armazenagem, amostragem e atividades laboratoriais associadas.  

Critérios de Exposição Trabalhador 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
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Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 
categoria 3 (H335) 
       
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico 
para a reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como 
muito persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl >35% - 40% HCl: > 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Elevada a temperatura ambiente. 

Concentração da Substância no 
Produto 

35% até 40% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferênicas de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da utilização Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) 
[G2] 

Fatores humanos não influenciados 
pela gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Pressupõe a implementação de um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se que os trabalhadores estão treinados para minimizar a 
exposição [EI119]. 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17].  
Interior [OC8]. Exterior [OC9] 
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Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de 
controlo indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a 
libertação, 2. Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de 
organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais (sistemas 
fechados) [CS15]. Processo 
contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39] 

PROC2 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1].  
Processo contínuo [CS54].  
Processo automático com sistema 
(semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. Mais: 

o Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de 
produto e outras aberturas [E82] (eficiência: 90%). Ou: 

o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 
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PROC3: Exposições Gerais [CS1]. 
Uso em processos de lote contidos 
[CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema 
de exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões 
[E54] (eficiência: 90%) E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11] Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Processo em lote 
[CS55]. (sistemas abertos) [CS108] 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema 
de exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões 
[E54] (eficiência: 90%). Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 

Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E 

ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

  
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-002 

 
Revisão: 14-02-2020 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 14-11-2019) 

Ácido Clorídrico 
 

Impressão não Verificada                                                                                  Data de Atualização: 14-02-2020                                                                                      Data de Impressão:   06-04-20 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 

 Página: 51/160  

 

semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15].  

 
PROC9 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. Instalação dedicada 
[CS81]. Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto [CS3]. 
 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema 
de exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer emissões 
[E54] (eficiência: 90%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 
com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do 
equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15]. 

PROC15: Exposições gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais [CS36].  
Pequena escala [CS61]. Manual 
[CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Evite 
realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento 
e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 
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Duração e frequência da utilização 360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização que afectem a exposição 
ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], 
Processo otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], 
compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas 
[OOC18], Emissões de águas residuais geradas pela limpeza de 
equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
descargas, emissões aéreas ou 
descargas para o solo 

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas 
residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos 
[S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a partir 
do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
 

Condições e medidas relacionadas 
com uma unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com 
legislação local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas relacionadas 
com a reutilização externa de lixos  

NR 

Outras medidas adicionais de 
controlo ambiental 

NR 

Secção 3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
  Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. [G29]. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar 
pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
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Secção 4 Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar 
pela estação de tratamento de esgotos a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 
Qualquer utilização envolvendo emissões directas para o ar/superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural.  

Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de 
segurança química REACH 

Controlo da Exposição dos Trabalhadores   
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com 

resistência química (de acordo com a norma EN374) em 
combinação com formação específica [PPE17] e proteção ocular 
adequada [PPE26]. 

 
Uso de equipamento de proteção individual 
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e 
máscaras respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à 
resistência química da luva. Ter também em conta o mecanismo 
de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-
descartáveis após utilização e guardar numa caixa e área limpa. 
Prestar atenção à capacidade do filtro. Mudar o filtro no tempo 
adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental   
Seleção das principais frases de medidas de 
gestão de risco relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 3 
Cenário de exposição 3a 

Formulação e (re)embalagem pela indústria 
 

CE3a.1: Formulação e reembalagem industrial de HCl ≤ 25% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos 
significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações não 
dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações 
dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
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Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
     ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl até 25%: < 0.5 kPa. 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente 

Concentração da Substância no 
Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 25% [G12]. 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-002 

 
Revisão: 14-02-2020 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 14-11-2019) 

Ácido Clorídrico 
 

Impressão não Verificada                                                                                  Data de Atualização: 14-02-2020                                                                                      Data de Impressão:   06-04-20 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 

 Página: 56/160  

 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições Gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Processo contínuo 
[CS54]. Processo automático 
com sistema (semi) fechado 
[CS93]. 

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3: Exposições Gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
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Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4(Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Processo em lote 
[CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC5 (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Operações de 
mistura (sistemas abertos) 
[CS30]. Processo em lote [CS55]. 
  
 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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PROC8a(Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada [CS82]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8b (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  Exposições 
gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto [CS3]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
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 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 
Quantidade utilizada  NR 
Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais 
de Utilização passíveis de 
afectar a Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
descargas, emissões aéreas e 
para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas 
residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos 
[S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma unidade 
municipal de tratamento de 
esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
externo de lixos para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a reutilização 
externa de lixos  

NR 
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Outras Condições Operacionais 
de Utilização que afectem a 
exposição ambiental  

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
Proteção respiratória: 
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Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 

CE3a.2: Formulação e reembalagem industrial de HCl > 25% - ≤ 35% em solução aquosa a temperatura 
ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos 
significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações não 
dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) 
de/para navios/contentores de grandes dimensões em instalações 
dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura 
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Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl > 25% - 35%:0.5 – 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Moderada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância no 
Produto 

> 25% até 35% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-002 

 
Revisão: 14-02-2020 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 14-11-2019) 

Ácido Clorídrico 
 

Impressão não Verificada                                                                                  Data de Atualização: 14-02-2020                                                                                      Data de Impressão:   06-04-20 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 

 Página: 63/160  

 

material) [OC13] 
Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Processo contínuo 
[CS54]. Processo automático 
com sistema (semi) fechado 
[CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e 
outras aberturas [E82] (eficiência: 90%). Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
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Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Industrial): Exposições 
Gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Processo em lote 
[CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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PROC5 (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. Operações de 
mistura (sistemas abertos) 
[CS30]. Processo em lote [CS55]. 
  
 
 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção 

ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de 
ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Industrial): Exposições 
gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada [CS82]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção 

ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de 
ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
Ou: 

o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E 
ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
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limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8b (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção 

ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de 
ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 

Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  Exposições 
gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto [CS3]. 
 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção 

ou ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de 
ar nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
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Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais 
de Utilização passíveis de 
afectar a Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
descargas, emissões aéreas e 
para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o 
efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas 
residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos 
[S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma unidade 
municipal de tratamento de 
esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
externo de lixos para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 
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Condições e medidas 
relacionadas com a reutilização 
externa de lixos  

NR 

Outras Condições Operacionais 
de Utilização que afectem a 
exposição ambiental  

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
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Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE3a.3: Formulação e reembalagem industrial de HCl > 35% - 40% em solução aquosa a temperatura 
ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
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Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 35% - 40% HCl: > 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Elevada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

35% até 40% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 
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Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] mais: 

o Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de 
produto e outras aberturas [E82] (eficiência: 90%). Ou: 

o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 
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PROC3 (Industrial): 
Exposições Gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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PROC5 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. 
Processo em lote [CS55]. 
  
 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Evite realizar 
a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara respiratória 
conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10).    
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
   
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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PROC8b (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto 
[CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
 Minimizar exposição por compartimento parcial da operação e 

equipamento e fornecer extração de ar nas aberturas [E60]. Aplicar 
dentro de uma cabine ventilada com ar filtrado sob pressão positiva e 
com fator de proteção > 20. (eficiência: 95%) [E70] Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] Ou: 
o Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 

máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto 
[CS3]. 
 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) E use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 
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Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental  

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. [G29] 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
 
Secção 5 

Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química 
REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
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luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 4 
Cenário de exposição 3b  

Formulação e (re)embalagem por profissionais 
 

CE3b.1: Formulação e reembalagem profissional de HCl ≤ 25% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de uso: Profissional 
SU10: Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo 
ligas). 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura (modificação) 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 
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Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
       ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl até 25%: < 0.5 kPa. 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 25% [G12]. 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 
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Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e 
outras aberturas [E82] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 
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PROC3: Exposições gerais 
[CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
 
Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC5 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. 
Processo em lote [CS55]. 
  
 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
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Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10). 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8b (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto 
[CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
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Transferência de produto 
[CS3]. 
 
 

Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 
Quantidade utilizada  NR 
Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 
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Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental  

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas.[G29] 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
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em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE3b.2: Formulação e reembalagem profissional de HCl > 25% - ≤ 35% em solução aquosa a temperatura 
ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de uso: Profissional 
SU10: Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo 
ligas). 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura (modificação) 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
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Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 25% - 35%:0.5 – 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Moderada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

> 25% até 35% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 
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Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Professional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e 
outras aberturas [E82] (eficiência: 80%). Ou: Evite realizar a operação durante 
mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Profissional): 
Exposições Gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
  Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
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 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   

 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC5 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. 
Processo em lote [CS55]. 
  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   
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Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8b (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
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Transferência de produto 
[CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto 
[CS3]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
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imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 
Quantidade utilizada  NR 
Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental  

NR 
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Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas.[G29] 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
 
Secção 5 

Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química 
REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
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Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE3b.3: Formulação e reembalagem profissional de HCl > 35% - 40% em solução aquosa a temperatura 
ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Formulação e (re)embalagem de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de uso: Profissional 
SU10: Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo 
ligas). 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

 Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC5: A mistura ou combinação em processos de lotes para formulação de 
preparações (misturas) e artigos (vários estágios e/ou contactos significativos)  
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC8b: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações dedicadas  
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 

  

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC2: Formulação numa mistura (modificação) 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Formulação, embalagem e reembalagem (incluindo tambores e pequenas 
embalagens) da substância e das suas misturas em operações de lote ou 
contínuas, incluindo armazenagem, transferências de materiais, mistura, 
embalagem em pequena e grande escala e amostragem. 

Critérios de Exposição Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
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Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 35% - 40% HCl: > 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Elevada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

35% até 40% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 
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Cenários Contributivos 

Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados) [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
 Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de 

produto e outras aberturas [E82] (eficiência: 80%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10).  Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 
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PROC3 (Profissional): 
Exposições Gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10). Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar 
a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E: Use máscara respiratória 
conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC5 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
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(sistemas abertos) [CS30]. 
Processo em lote [CS55]. 
  
 
 
 

pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar 
a operação durante mais que 1 hora [OC11].  E Use máscara respiratória de 
cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
95%; APF =20).    
 
Exterior 
Uso inseguro. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar 
a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara respiratória de 
cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
95%; APF =20). 
   
Exterior 
Uso inseguro. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC8b (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Transferência de produto 
[CS3]. 
Limpeza e manutenção de 
equipamentos [CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Evite realizar 
a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara respiratória 
conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use máscara 
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respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto 
[CS3]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%) E Evite realizar a 
operação durante mais que 4 horas [OC12]. E use máscara respiratória de 
cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
95%; APF =20). 
  
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 
Quantidade utilizada  NR 
Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 
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Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de esgotos a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 
para deposição  

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental  

NR 

Secção 3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
 Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 
da ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas.[G29] 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
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indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
 
Secção 5 

Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química 
REACH   

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
 
Limpeza [CS47] 

Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 
química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 5 
Cenário de exposição 4 
Utilização pela Indústria 

 
CE4.1: Utilização pela indústria de HCl ≤ 25% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Industrial  
SU2a: Indústrias extrativas (incluindo as indústrias offshore) 
SU2b: Indústrias offshore 
SU4: Indústrias alimentares 
SU5: Fabrico de têxteis, artigos de couro e peles 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU14: Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas 
SU15: Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos 
SU16: Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e 
eletrónicos e equipamentos elétricos 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, 
precipitantes, agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos 
recipientes (linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente 
com PPE disponível 
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  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC4: Utilização de auxiliares de processamento não reativos em 
instalações industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de 
artigos) 
ERC6b: Utilização de auxiliares de processamento reativos em 
instalações industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de 
artigos) 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas  

Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações de formulações 
não pulverizantes, incluindo a receção, armazenamento, preparação e 
transferência de material, aplicação por rolo e escova, limpeza, 
imersão, limpeza de equipamentos, manutenção e atividades 
laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitativa do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
       ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 
categoria 3 (H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico 
para a reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações 
consultar secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como 
muito persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
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Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do Produto Solução aquosa. 

Pressão parcial de vapor HCl até 25%: < 0.5 kPa. 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente 

Concentração da Substância no 
Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 25% [G12]. 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências 
de material) [OC13] 

Duração e frequência da utilização Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) 
[[G2]. 

Fatores humanos não influenciados 
pela gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar 
exposições [EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto 
se indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de 
controlo indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar 
a libertação, 2. Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas 
de organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais (sistemas 
fechados [CS15]. Processo contínuo 
[CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento 
[E39]. 
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PROC2 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com sistema 
(semi) fechado [CS93]. 

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento 
[E39]. 

PROC3: Exposições gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote contidos 
[CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
 
Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento 
[E55]. Limpe as linhas de transferência antes do desacoplamento 
[E39]. 

PROC4 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção 
do equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. 
Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  Exposições gerais 
[CS1]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
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Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e pequenos 
recipientes [CS6]. Transferência de 
produto [CS3]. 
 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção 
do equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. 
Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC10 (Industrial): Exposições gerais 
(sistemas abertos) [CS16].  Rolo, 
Trincha [CS51]. 
Manutenção e Limpeza de 
Equipamentos [CS39].  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção 
do equipamento [E55]. Use ferramentas de cabo longo sempre que 
possível [E50]. Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente 
[C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos 
[C&H15]. 

PROC13: Exposições gerais (sistemas 
abertos) [CS16].   Banho, imersão e 
vazamento [CS4]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção 
do equipamento [E55]. Utilize sistemas de manuseamento a granel ou 
semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. 
Evitar salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais [CS36].  
Pequena escala [CS61]. Manual 
[CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%)  
Ou: Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os 
derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC19 (Industrial): Exposições gerais 
[CS1]. Operações de mistura (sistemas 
abertos) [CS30]. Manual [CS34]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine 
completamente e limpe o sistema antes da retirada ou manutenção 
do equipamento [E55]. Limpe o equipamento e área de trabalho 
diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. 
Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da utilização 360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização passíveis de afectar a 
Exposição ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], 
Processo otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], 
compostos voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-002 

 
Revisão: 14-02-2020 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 14-11-2019) 

Ácido Clorídrico 
 

Impressão não Verificada                                                                                  Data de Atualização: 14-02-2020                                                                                      Data de Impressão:   06-04-20 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 

 Página: 110/160  

 

[OOC18], Emissões de águas residuais geradas pela limpeza de 
equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e medidas 
para reduzir ou limitar descargas, 
emissões aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é 
o efeito do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de 
águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos 
vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a partir do 
local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que 
medidas de segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de 
derrames esporádicos. [W2] 

Condições e medidas relacionadas 
com uma unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas relacionadas 
com o tratamento externo de lixos 
para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com 
legislação local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas relacionadas 
com a reutilização externa de lixos  

NR 

Outras Condições Operacionais de 
Utilização que afectem a exposição 
ambiental 

NR 

Secção  3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção  4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
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4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
Secção  5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de 

segurança química REACH  
Controlo da Exposição dos Trabalhadores 

Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com 
resistência química (de acordo com a norma EN374) em combinação 
com formação específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de proteção 
individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência 
química da luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da 
luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-
descartáveis após utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar 
atenção à capacidade do filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não 
usar máscara respiratória além do tempo de utilização máximo 
permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases de 
medidas de gestão de risco relevantes 

Não aplicável 
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CE4.2: Utilização pela indústria de HCl > 25% - ≤ 35% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Industrial  
SU2a: Indústrias extrativas (incluindo as indústrias offshore) 
SU2b: Indústrias offshore 
SU4: Indústrias alimentares 
SU5: Fabrico de têxteis, artigos de couro e peles 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU14: Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas 
SU15: Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 
SU16: Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e 
equipamentos elétricos 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente com PPE 
disponível 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC4: Utilização de auxiliares de processamento não reativos em instalações 
industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos) 
ERC6b: Utilização de auxiliares de processamento reativos em instalações 
industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos) 

Processos, tarefas, atividades Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações de formulações não 
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abrangidas  pulverizantes, incluindo a receção, armazenamento, preparação e 
transferência de material, aplicação por rolo e escova, limpeza, imersão, 
limpeza de equipamentos, manutenção e atividades laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 25% - 35%:0.5 – 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Moderada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

> 25% até 35% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) [[G2]. 
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Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e 
outras aberturas [E82] (eficiência: 90%).  
 
Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
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Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 

Interior 
o Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob 
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Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto 
[CS3]. 
 

contenção ou ventilação de extração [E66]. Aplique um 
sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam ocorrer 
emissões [E54] (eficiência: 90%). Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC10 (Industrial): 
Exposições gerais (sistemas 
abertos) [CS16].  Rolo, Trincha 
[CS51]. 
Manutenção e Limpeza de 
Equipamentos [CS39].  

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 

Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Use 
ferramentas de cabo longo sempre que possível [E50]. Limpe o equipamento 
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e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente 
[C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC13 (Industrial): 
Exposições Gerais (sistemas 
abertos) [CS16].   Banho, 
imersão e vazamento [CS4]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições gerais 
[CS1]. 
 Atividades laboratoriais 
[CS36].  
Pequena escala [CS61]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%)  
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e 
área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente 
[C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC19 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 
o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
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 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 

Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os 
derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 
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para deposição 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental 

NR 

Secção  3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção  4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 

Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH  

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 

química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 
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Uso de equipamento de 
proteção individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases 
de medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE4.3: Utilização pela indústria de HCl > 35% - 40% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Industrial  
SU2a: Indústrias extrativas (incluindo as indústrias offshore) 
SU2b: Indústrias offshore 
SU4: Indústrias alimentares 
SU5: Fabrico de têxteis, artigos de couro e peles 
SU9: Fabrico de produtos químicos finos 
SU14: Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas 
SU15: Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 
SU16: Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e 
equipamentos elétricos 
SU0: Outras: SU3: Utilizações industriais 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, 
agentes de neutralização 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a 
oportunidade de exposição 
PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente com PPE 
disponível 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC4: Utilização de auxiliares de processamento não reativos em instalações 
industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos) 
ERC6b: Utilização de auxiliares de processamento reativos em instalações 
industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos) 
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Processos, tarefas, atividades 
abrangidas  

Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações de formulações não 
pulverizantes, incluindo a receção, armazenamento, preparação e 
transferência de material, aplicação por rolo e escova, limpeza, imersão, 
limpeza de equipamentos, manutenção e atividades laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 35% - 40% HCl: > 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Elevada a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

35% até 40% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de 
material) [OC13] 
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Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão de 
risco 

Não aplicável 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene 
ocupacional [G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições 
[EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo 
indicada no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. 
Medidas técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. 
Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições gerais 
(sistemas fechados [CS15]. 
Processo contínuo [CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo [CS54]. 
Processo automático com 
sistema (semi) fechado [CS93]. 

Interior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12], Mais: 

 Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de 
produto e outras aberturas [E82] (eficiência: 90%). Ou 

 Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
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=10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Utilize em processos de lote 
contidos [CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 

Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro 
tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as 
linhas de transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote [CS55]. 
(sistema aberto) [CS108] 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). 
Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use 

máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC9 (Industrial):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação dedicada [CS81]; 
Enchimento de Tambores e 
pequenos recipientes [CS6]. 
Transferência de produto 
[CS3]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar 
nos pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).   

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use 
máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com 
filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC10 (Industrial): 
Exposições gerais (sistemas 
abertos) [CS16].  Rolo, Trincha 
[CS51]. 
Manutenção e Limpeza de 
Equipamentos [CS39].  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os 
derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC13 (Industrial): 
Exposições Gerais (sistemas 
abertos) [CS16].   Banho, 
imersão e vazamento [CS4]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Use máscara 
respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF 
=10).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Utilize sistemas de manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições gerais 
[CS1]. 
 Atividades laboratoriais 
[CS36].  
Pequena escala [CS61]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%) E Evite realizar a 
operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e 
área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente 
[C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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PROC19 (Industrial): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) [CS30]. 
Manual [CS34]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 
ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e 
limpe o sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. 
Limpe o equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os 
derrames imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização 
passíveis de afectar a 
Exposição ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo 
otimizado para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos 
voláteis sujeitos a controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de 
águas residuais geradas pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou 
limitar descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito 
do pH, portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a 
exposição é considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas Organizacionais para 
prevenir/limitar emissões a 
partir do local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames 
esporádicos. [W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 
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tratamento de esgotos  

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de lixos 
para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação 
local e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de Utilização que 
afectem a exposição 
ambiental 

NR 

Secção 3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção 4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
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Secção 5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança 
química REACH  

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência 

química (de acordo com a norma EN374) em combinação com formação 
específica [PPE17] e proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de 
proteção individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras 
respiratórias de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da 
luva. Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa 
em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do 
filtro. Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além 
do tempo de utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais frases 
de medidas de gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 6 
Cenário de exposição 5 

Utilização por profissionais 
 

CE5.1: Utilização profissional de HCl ≤ 25% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Profissional  
SU20: Serviços de saúde 
SU23: Eletricidade, vapor, gás, abastecimento de água e tratamento de esgotos 
SU0: Outras SU22: Utilizações profissionais; domínio público 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de 
neutralização 
PC21: Produtos químicos de laboratório 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a oportunidade 
de exposição. 
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC11: Não pulverize industrialmente 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente com PPE 
disponível 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC8a: Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8b: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8e: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores) 
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Processos, tarefas, 
atividades abrangidas  

Abrange o uso de produtos de pulverização formulados incluindo pesagem, 
operações de transferência e aplicações de pulverização automatizadas e manuais. 
Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações, incluindo a receção de 
material, armazenamento, preparação e transferência, aplicação por rolo e escova, 
limpeza, imersão, pulverização, limpeza de equipamentos, manutenção e atividades 
laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
     ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 (H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do 
Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl até 25%: < 0.5 kPa. 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente 

Concentração da 
Substância no Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 25% [G12]. 
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Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de material) 
[OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) [[G2]. 

Fatores humanos não 
influenciados pela 
gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições 
Operativas afectando a 
Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene ocupacional 
[G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições [EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se indicado o 
contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo indicada 
no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. Medidas 
técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições 
gerais (sistemas 
fechados [CS15]. 
Processo contínuo 
[CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo 
[CS54]. Processo 
automático com 
sistema (semi) fechado 
[CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e outras 
aberturas [E82] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
  
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 



 

Ficha de Dados de Segurança 
de acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 e demais emendas 

Sistema de Gestão Integrado 

Documento Informatizado
FS-84-002 

 
Revisão: 14-02-2020 

Versão: 16 
(Substitui a Versão 15 de 14-11-2019) 

Ácido Clorídrico 
 

Impressão não Verificada                                                                                  Data de Atualização: 14-02-2020                                                                                      Data de Impressão:   06-04-20 
BONDALTI CHEMICALS, S.A. 
Rua do Amoníaco Português, nº 10, Beduído, 3860-680 Estarreja  
VERSÃO: 16 

TEL: 234 810 300 - Fax: 234 810 361 
E-MAIL: fds@bondalti.com;  

www.bondalti.com 

 Página: 133/160  

 

antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3: Exposições 
gerais [CS1]. 
Utilização em processos 
de lote contidos [CS37]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; 
 
Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote 
[CS55]. 
(sistema aberto) 
[CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10). 
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC10 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Rolo, Trincha 
[CS51]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39].  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize 
ferramentas de manuseamento longo sempre que possível [E50]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC11 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Pulverização 
[CS10]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória de cobertura 
facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC13: Exposições 
gerais (sistemas 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
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abertos) [CS16].   
Banho, imersão e 
vazamento [CS4]. 
 

extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições 
gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais 
[CS36].  
Pequena escala [CS61]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%)  
Ou: Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC19 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) 
[CS30]. Manual [CS34]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10). 
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 
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Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do 
Produto 

A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de 
Utilização passíveis de 
afectar a Exposição 
ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo otimizado 
para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos voláteis sujeitos a 
controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de águas residuais geradas 
pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no 
local e medidas para 
reduzir ou limitar 
descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito do pH, 
portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é 
considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas 
Organizacionais para 
prevenir/limitar 
emissões a partir do 
local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de 
lixos para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação local 
e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de 
lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de 
Utilização que afectem 
a exposição ambiental 

NR 
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Secção  3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção  4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 

Secção  5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH  

Controlo da Exposição dos Trabalhadores 
Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência química (de 

acordo com a norma EN374) em combinação com formação específica [PPE17] e 
proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de 
proteção individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras respiratórias 
de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da luva. 
Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do filtro. 
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Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 
 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais 
frases de medidas de 
gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE5.2: Utilização profissional de HCl > 25% - ≤ 35% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  

Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Profissional  
SU20: Serviços de saúde 
SU23: Eletricidade, vapor, gás, abastecimento de água e tratamento de esgotos 
SU0: Outras SU22: Utilizações profissionais; domínio público 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de 
neutralização 
PC21: Produtos químicos de laboratório 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a oportunidade 
de exposição. 
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC11: Não pulverize industrialmente 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente com PPE 
disponível 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC8a: Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8b: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8e: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores) 

Processos, tarefas, 
atividades abrangidas  

Abrange o uso de produtos de pulverização formulados incluindo pesagem, 
operações de transferência e aplicações de pulverização automatizadas e manuais. 
Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações, incluindo a receção de 
material, armazenamento, preparação e transferência, aplicação por rolo e escova, 
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limpeza, imersão, pulverização, limpeza de equipamentos, manutenção e atividades 
laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 (H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do 
Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 25% - 35%:0.5 – 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Moderada a temperatura ambiente 

Concentração da 
Substância no Produto 

> 25% até 35% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de material) 
[OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) [[G2]. 
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Fatores humanos não 
influenciados pela 
gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições 
Operativas afectando a 
Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene ocupacional 
[G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições [EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se indicado o 
contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo indicada 
no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. Medidas 
técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições 
gerais (sistemas 
fechados [CS15]. 
Processo contínuo 
[CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo 
[CS54]. Processo 
automático com 
sistema (semi) fechado 
[CS93]. 

Interior 
Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e outras 
aberturas [E82] (eficiência: 90%). E Evite realizar a operação durante mais que 1 
hora [OC11]. 
 
Ou: 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10).   
 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10).   
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Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Utilize em processos de 
lote contidos [CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; E Use máscara 

respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; 
APF =10).   

 
Exterior 
Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
90%; APF =10).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote 
[CS55]. 
(sistema aberto) 
[CS108] 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 90%). Mais: 

o Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; Ou: 
o Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 

melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; E Use máscara 

respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E 
ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
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sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC8a (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]; E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

PROC10 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Rolo, Trincha 
[CS51]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39].  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize 
ferramentas de manuseamento longo sempre que possível [E50].  Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC11 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Pulverização 
[CS10]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11]. E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 
Exterior 
Uso inseguro. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC13 (Profissional): 
Exposições Gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].   Banho, imersão 
e vazamento [CS4]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória 
de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
95%; APF =20). 
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
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trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições 
gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais 
[CS36].  
Pequena escala [CS61]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%)  
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

 
PROC19 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) 
[CS30]. Manual [CS34]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10). 
Ou: 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do 
Produto 

A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de 

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo otimizado 
para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos voláteis sujeitos a 
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Utilização passíveis de 
afectar a Exposição 
ambiental  

controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de águas residuais geradas 
pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no 
local e medidas para 
reduzir ou limitar 
descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito do pH, 
portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é 
considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] 
Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas 
Organizacionais para 
prevenir/limitar 
emissões a partir do 
local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 

Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de 
lixos para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação local 
e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de 
lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de 
Utilização que afectem 
a exposição ambiental 

NR 

Secção  3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. [G29]. 
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A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção  4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
Secção  5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança 

química REACH  
Controlo da Exposição dos Trabalhadores 

Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência química (de 
acordo com a norma EN374) em combinação com formação específica [PPE17] e 
proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de 
proteção individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras respiratórias 
de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da luva. 
Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do filtro. 
Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 
 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais 
frases de medidas de 
gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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CE5.3: Utilização profissional de HCl > 35% - 40% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  

Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Profissional  
SU20: Serviços de saúde 
SU23: Eletricidade, vapor, gás, abastecimento de água e tratamento de esgotos 
SU0: Outras SU22: Utilizações profissionais; domínio público 

 Categoria de Produto: 
PC20: Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de 
neutralização 
PC21: Produtos químicos de laboratório 
PC35: Produto de lavagem e de limpeza 
PC37: Produtos químicos para tratamento de águas 

  Categorias do Processo:   
PROC1: Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2: Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada 
PROC3: Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a oportunidade 
de exposição. 
PROC8a: Transferência da substância ou preparação (carga/descarga) de/para 
navios/contentores de grandes dimensões em instalações não dedicadas  
PROC10: Aplicação a rolo ou trincha 
PROC11: Não pulverize industrialmente 
PROC13: Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 
PROC15: Utilização como reagente laboratorial  
PROC19: Mistura manual com contacto muito próximo e sòmente com PPE 
disponível 

  Categorias de Emissões Ambientais:  
ERC8a: Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8b: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) 
ERC8e: Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem 
inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores) 

Processos, tarefas, 
atividades abrangidas  

Abrange o uso de produtos de pulverização formulados incluindo pesagem, 
operações de transferência e aplicações de pulverização automatizadas e manuais. 
Abrange a utilização em todos os tipos de aplicações, incluindo a receção de 
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material, armazenamento, preparação e transferência, aplicação por rolo e escova, 
limpeza, imersão, pulverização, limpeza de equipamentos, manutenção e atividades 
laboratoriais. 

Critério de Exposição 
 

Trabalhador 
 
Análise quantitative do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
Análise qualitativa do risco: 
 
Corrosão cutânea categoria 1A e Lesões oculares graves 1 (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 (H335) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar secção 
8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Riscos  
Básico: 
Fornecer um bom padrão de ventilação geral. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Ventilação controlada significa que que o ar é fornecido ou removido por um ventilador. [E1] 
Secção 2.1 Controlo da Exposição dos Trabalhadores  
Características do 
Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl > 35% - 40% HCl: > 10 kPa 
Classe de pressão de vapor: Elevada a temperatura ambiente 

Concentração da 
Substância no Produto 

35% até 40% 

Quantidade utilizada  Varia entre mililitros (amostragem) e metros cúbicos (transferências de material) 
[OC13] 

Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 8 horas (salvo indicação em contrário)) [[G2]. 
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Fatores humanos não 
influenciados pela 
gestão de risco 

Não aplicável 

Outras Condições 
Operativas afectando a 
Exposição de 
Trabalhadores  

Assume-se que foi implementado um bom modelo básico de higiene ocupacional 
[G1].  
Certifique-se da existência de agentes treinados para minimizar exposições [EI119] 
Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se indicado o 
contrário) [G17]. Interior [OC8]. Exterior [OC9] 

Cenários Contributivos Medidas de Gestão de Risco 
Nota: listar as frases-padrão RMM de acordo com a hierarquia de controlo indicada 
no modelo da ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar a libertação, 2. Medidas 
técnicas para evitar a dispersão, 3. Medidas de organização, 4. Proteção pessoal 

Devido às propriedades corrosivas para pele e olhos da substância: 
Usar proteção ocular adequada [PPE26] e luvas quimicamente resistentes (testadas de acordo com EN374) em 
combinação com treino específico [PPE17]; 
Usar proteção respiratória quando possa ocorrer exposição a vapores de HCl. Esteja ciente da capacidade 
filtrante do dispositivo e limitação do tempo de uso. Ver secção 5. 
Usar sempre filtro tipo E na máscara respiratória. Pode ser utilizada máscara respiratória de cobertura facial 
total em vez de semimáscara e óculos. 
PROC1: Exposições 
gerais (sistemas 
fechados [CS15]. 
Processo contínuo 
[CS54].  

Interior/Exterior 
Não foram identificadas medidas especificas [El18]. 
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC2 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo contínuo 
[CS54]. Processo 
automático com 
sistema (semi) fechado 
[CS93]. 

Interior 
 Forneça sistema de exaustão de ar a pontos de transferência de produto e 

outras aberturas [E82] (eficiência: 80%). E Use máscara respiratória 
conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 90%; APF =10).  Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12] E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E 
ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
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antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC3 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Utilize em processos de 
lote contidos [CS37]. 
 

Interior 
 Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou 

ventilação de extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos 
pontos onde possam ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Use 
máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 90%; APF =10).  Ou: 

 Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11].E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 95%; APF =20). 
 

Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 4 horas [OC12]; E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Certifique-se que o sistema está fechado. Elimine completamente e limpe o sistema 
antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe as linhas de 
transferência antes do desacoplamento [E39]. 

PROC4 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Processo em lote 
[CS55]. 
(sistema aberto) 
[CS108] 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória conforme EN140 com filtro tipo E ou 
melhor. (eficiência: 90%; APF =10).   
 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória 
de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 
95%; APF =20).   
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 
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PROC8a (Profissional):  
Exposições gerais [CS1]. 
Instalação não dedicada 
[CS82]; Transferência de 
produto [CS3]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Exterior 
Uso inseguro. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 
 

PROC10 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Rolo, Trincha 
[CS51]. 
Manutenção e Limpeza 
de Equipamentos 
[CS39].  

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Exterior 
Uso inseguro. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC11 (Profissional): 
Exposições gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].  Pulverização 
[CS10]. 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11] E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
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Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Limpe o 
equipamento e área de trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames 
imediatamente [C&H13]. Evitar salpicos [C&H15]. 

PROC13 (Profissional): 
Exposições Gerais 
(sistemas abertos) 
[CS16].   Banho, imersão 
e vazamento [CS4]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 4 horas [OC12] E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   

 
Exterior 
Evite realizar a operação durante mais que 1 hora [OC11]. E Use máscara 
respiratória de cobertura facial total conforme EN140 com filtro tipo E ou melhor. 
(eficiência: 95%; APF =20). 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Elimine completamente e limpe o 
sistema antes da retirada ou manutenção do equipamento [E55]. Utilize sistemas de 
manuseamento a granel ou semi-granel [E43]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15].  

PROC15: Exposições 
gerais [CS1]. 
 Atividades laboratoriais 
[CS36].  
Pequena escala [CS61]. 
Manual [CS34]. 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%) E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11]. 
 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 
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PROC19 (Profissional): 
Exposições gerais [CS1]. 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) 
[CS30]. Manual [CS34]. 
 
 

Interior 
Certifique-se que a transferência de produto ocorre sob contenção ou ventilação de 
extração [E66]. Aplique um sistema de exaustão de ar nos pontos onde possam 
ocorrer emissões [E54] (eficiência: 80%). E Evite realizar a operação durante mais 
que 1 hora [OC11]. E Use máscara respiratória de cobertura facial total conforme 
EN140 com filtro tipo E ou melhor. (eficiência: 95%; APF =20).   
 
Exterior 
Uso inseguro. 
Recomendação: 
Manipule a substância em sistema fechado [E47]. Limpe o equipamento e área de 
trabalho diariamente [C&H3]. Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Evitar 
salpicos [C&H15]. 

Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do 
Produto 

A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b], 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano [FD2] 

Outras Condições 
Operacionais de 
Utilização passíveis de 
afectar a Exposição 
ambiental  

Uso Interior/Exterior [OOC3], Processo à base de água [OOC12], Processo otimizado 
para uso eficiente das matérias primas [OOC16], compostos voláteis sujeitos a 
controlo de emissões atmosféricas [OOC18], Emissões de águas residuais geradas 
pela limpeza de equipamento com água [OOC22]. 

Condições técnicas no 
local e medidas para 
reduzir ou limitar 
descargas, emissões 
aéreas e para o solo  

A substância irá dissociar-se em contato com a água, o único efeito é o efeito do pH, 
portanto após passar pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é 
considerada insignificante e sem riscos. 
O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] Prevenir vazamentos e poluição de água/solo causada pelos vazamentos [S4] 

Medidas 
Organizacionais para 
prevenir/limitar 
emissões a partir do 
local  

O local deve ter um plano contra derrames tal que assegure que medidas de 
segurança estão disponíveis para minimizar o impacto de derrames esporádicos. 
[W2] 

Condições e medidas 
relacionadas com uma 
unidade municipal de 
tratamento de esgotos  

Necessário tratamento de águas residuais no local [TCR13]. 
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Condições e medidas 
relacionadas com o 
tratamento externo de 
lixos para deposição 

Tratamento externo e eliminação de resíduos deve cumprir com legislação local 
e/ou nacional [ETW3]. 

Condições e medidas 
relacionadas com a 
reutilização externa de 
lixos  

NR 

Outras Condições 
Operacionais de 
Utilização que afectem 
a exposição ambiental 

NR 

Secção  3 Estimativas de Exposição  
3.1. Saúde 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas [G29]. 
3.2. Ambiente 
Não se espera que as exposições previstas excedam os limites de exposição aplicáveis (indicados na secção 8 da 
ficha de dados de segurança) quando as condições operacionais/medidas de gestão de risco indicadas na 
secção 2 forem implementadas. 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
Secção  4  Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
A ferramenta EcetocTra versão 3.0 foi utilizada para estimar a exposição no local de trabalho exceto quando 
indicado [G21] 
4.1.1 Saúde – Utilizações Desaconselhadas 
- Qualquer utilização envolvendo a formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm, onde os 
trabalhadores são expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
A substância irá dissociar-se em contacto com a água, o único efeito é o efeito do pH, portanto após passar pela 
estação de tratamento de águas residuais a exposição é considerada insignificante e sem qualquer risco. 
4.2.1 Ambiente – Utilizações Desaconselhadas 

Qualquer utilização envolvendo emissões diretas para o ar / superfície da água que não possam ser 
amortecidas por sistemas naturais para manter o pH a um nível natural. 
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Secção  5 Conselhos adicionais de boas práticas para além da avaliação de segurança química REACH  
Controlo da Exposição dos Trabalhadores 

Limpeza [CS47] Limpe os derrames imediatamente [C&H13]. Utilize luvas com resistência química (de 
acordo com a norma EN374) em combinação com formação específica [PPE17] e 
proteção ocular adequada [PPE26]. 

Uso de equipamento de 
proteção individual  
 

Treinar os colaboradores como colocar, usar e retirar luvas e máscaras respiratórias 
de forma adequada. Além disso: 
 
Proteção da pele: 
Luvas: ter atenção ao tempo de rutura da substância e à resistência química da luva. 
Ter também em conta o mecanismo de resistência da luva para a tarefa em causa. 
 
Proteção respiratória: 
Máscaras respiratórias: limpar as máscaras respiratórias não-descartáveis após 
utilização e guardar numa caixa e área limpa. Prestar atenção à capacidade do filtro. 
Mudar o filtro no tempo adequado. Não usar máscara respiratória além do tempo de 
utilização máximo permitido. 

Controlo de Exposição Ambiental 
Seleção das principais 
frases de medidas de 
gestão de risco 
relevantes 

Não aplicável 
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Anexo 7 
Cenário de exposição 6 
Uso por consumidores 

 

 CE6: Utilização por consumidores de HCl < 20% em solução aquosa a temperatura ambiente 
Secção 1 Título do Cenário de Exposição  
Título Utilização de HCl; CAS: 7647-01-0 

Descritores de Uso Sector de Uso: Residências Particulares 
SU21: Utilizações pelos consumidores  

  Categorias do Processo:  
PC20: Produtos como reguladores de pH, floculantes, precipitantes, agentes 
de neutralização  
PC21: Produtos químicos de Laboratório 
PC35: Produtos de Lavagem e de Limpeza (incluindo produtos à base de 
solventes) 
PC37: Produtos químicos para tratamento de água 
PC38: Produtos de soldadura 

  Categorias de Emissões Ambientais:   
ERC8b: Amplo uso interno dispersivo de substâncias reactivas em sistemas 
abertos 
ERC8e: Amplo uso externo dispersivo de substâncias reactivas em sistemas 
abertos 

Processos, tarefas, atividades 
abrangidas 

Utilização de uma solução de HCl a uma concentração máxima de 20% para os 
fins mencionados no âmbito das categorias de produtos (PC’s) 

Critério de Exposição 
 

Análise quantitativa do risco: 
DNEL (inalação, local a longo prazo): 5 ppm (8 mg/m3) 
DNEL (inalação, local a curto prazo): 10 ppm (15 mg/m3) 
DNEL (dérmico sistémico): n.a. (corrosivo para pele) 
 
     ≥10% - < 25%: Corrosão cutânea categoria 1A (H314) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única categoria 3 
(H335) 
      ≥1% - <10%: Lesões oculares graves 1 (H318) 
 
Não classificado como carcinogénico, mutagénico 1 ou 2 e/ou tóxico para a 
reprodução (CMR) 
 
PNEC Ambiental 
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Não foram calculados valores de PNEC (para mais informações consultar 
secção 8.1.1 da FDS). 
 
Não classificado como persistente, bioacumulável e tóxico, nem como muito 
persistente e muito bioacumulável (PBT/vPvB). 

Secção 2 Condições Operacionais e Medidas de Gestão de Risco 
Básico: 
Fornecer boa ventilação natural. Ventilação natural de janelas e portas etc. 
Secção 2.1 Controlo da Exposição do Consumidor  
Características do Produto  
Apresentação Física do 
Produto 

Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl até 20%: < 25 Pa. 
Classe de pressão de vapor: Baixa a temperatura ambiente 

Concentração da Substância 
no Produto 

Abrange a percentagem da substância no produto até 20% (salvo indicação 
em contrário) [G13]. 

Quantidade utilizada  Max. 500 ml por atividade 
Duração e frequência da 
utilização 

Abrange exposições diárias até 4 horas (salvo indicação em contrário) [G2]; 
até 5 vezes/ano 

Outras Condições Operativas 
afectando a Exposição de 
Trabalhadores  

Assume que as atividades decorrem a temperatura ambiente (exceto se 
indicado o contrário) [G17]. 

Cenários Contributivos 
Medidas de Gestão de Risco 

 
Siga sempre as instruções dadas no rótulo do produto antes de usar! Aplique o o Equipamento de Proteção 
Individual como prescrito. 
Evite o contato com a pele e olhos. Não inalar fumos ou aerossóis que possam evoluir da utilização do 
produto. 
Assegurar uma boa ventilação. 
Limpe imediatamente as ferramentas e objectos contaminados. Limpe a área de trabalho após o uso 
Secção 2.2  Controlo de Exposição Ambiental 

Características do Produto A substância é uma estrutura única [PrC1], não-hidrofóbica [PrC4b]. 
Solução aquosa. 
Pressão parcial de vapor HCl até 20%: < 25 Pa 

Quantidade utilizada  NR 

Duração e frequência da 
utilização 

360 dias por ano  

Condições e medidas 
relacionadas com a unidade 

A maior parte das utilizações dispersivas generalizadas da substância pelos 
consumidores são geralmente emitidas para uma Estação de Tratamento de 
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municipal de tratamento de 
esgotos  

águas residuais municipal, onde a substância é neutralizada; portanto após 
passar pela estação de tratamento de águas residuais a exposição é 
considerada insignificante e sem riscos. 

Secção  3 Estimativa de Exposição  
3.1. Saúde 
Método de avaliação da exposição: 
 
Dérmica: 
Não é esperada exposição porque, dependendo da concentração de HCl, tem de ser usada proteção de pele 
e/ou olhos (luvas e/ou óculos). 
 
Inalação: 
L.C.H. Prud’homme de Lodder and H.J. Bremer (RIVM report 320104003/2006: Cleaning Products Fact Sheet 
to assess the risks for the consumer) descreve valores padrão para 36 categorias de produto de produtos de 
limpeza para avaliar a exposição de compostos com a ConsExpo, designadamente «produtos de limpeza 
líquidos para uso geral» para «mistura e carga» e «limpeza». Esta ficha informativa é considerada como uma 
abordagem razoável do "pior caso" para todas as aplicações do consumidor de HCl. 
 
As avaliações do risco de exposição ao gás HCl (por evaporação a partir de soluções aquosas) baseiam-se em: 

 Carregamento e mistura: 
o Pressão parcial de vapor da solução concentrada (<20%) 
o Exposição perto da área (1 m3) 
o TWA (15min) de 15 mg/m3 

 Limpeza: 
o Pressão parcial de vapor da diluição (<10%) 
o TWA (8h) de 8 mg/m3 

 
Resultados: 
 

Ação Concentraçã
o 

(%) 

Pressão 
parcial de 
vapor HCl 
(Pa) 

Exposição 
por ação 
(mg/m3) 

exposição 
8h- TWA 
* (mg/m3) 

exposição 
15-min 
TWA 
** (mg/m3) 

RCR# 
8h 

RCR# 
15 min 

Carregament
o/Mistura 

10 0.12 1.58  0.22  0.01 
15 1.76 23.2  1.30  0.08 
20 22 290  14.6  0.98 

Limpeza 5 0.01 0.15 0.08  < 0.01  
10 0.12 1.8 1.36  0.17  

*: exposição baseda em 15 minutos de exposição em carga/mistura (20%) + 240 minutos de exposição em 
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limpeza 
**: exposição baseada em ações de 45 segundos de carga/ concentração de mistura + ação de 855 segundos de 
limpeza com HCl 5%  
#: RCR: Razão da caracterização de risco (concentração de exposição divida por DNEL 8h (8 mg/m3) ou DNEL 15 
min (15 mg/m3) 
3.2. Ambiente 
Água: O único efeito é o do pH. A maior parte das utilizações dispersivas generalizadas da substância pelos 
consumidores são geralmente emitidas para uma ETAR Municipal, onde a substância é neutralizada; portanto, 
após passar por uma ETAR a exposição ambiental é considerada insignificante e sem risco. Para a substância 
que entra no ambiente sem passar por Estação de Tratamento de águas residuais, presume-se que a diluição 
com efluentes e águas superficiais em conjunto com a sua reserva alcalina (propriedades tampão do pH) é 
suficiente para proteger os ecossistemas aquáticos. 
 
Solo: A substância é neutralizada no local por compostos orgânicos e inorgânicos naturais no solo, 
caracterizada pela reserva alcalina, pelo que a exposição é considerada insignificante e sem risco. 
Secção 4 Guia para Verificar Consonância com o Cenário de Exposição  
4.1. Saúde 
 ConsExpo 4.1 
4.1.1 Saúde – Usos desaconselhados 
Qualquer utilização que envolva formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm em que os 
trabalhadores estejam expostos sem proteção respiratória. 
4.2. Ambiente 
Avaliação Qualitativa de Riscos 
4.2.1 Ambiente - Usos desaconselhados 

Qualquer utilização que envolva formação de aerossóis ou libertação de vapor superior a 10 ppm em que os 
trabalhadores estejam expostos sem proteção respiratória. 

 
 
 



 SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto

Identificação da substância Solução de hipoclorito de sódio 12 % Cl, técnico

Número do artigo 9062

Número de registo (REACH) não pertinente (mistura)

Número de índice no anexo VI do Regulamento
CRE

[ 017-011-00-1 ]

Número CE [ 231-668-3 ]

Número CAS [ 7681-52-9 ]

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas relevantes: Produto químico de laboratório
Utilização laboratorial e analítica

Utilizações desaconselhadas: Não utilizar para pulverizar ou injectar. Não utili-
zar para produtos que entrem em contacto direc-
to com a pele. Não utilizar para produtos que são
destinados a contacto com alimentos. Não utili-
zar para fins particulares (domésticos).

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Alemanha

Telefone:+49 (0) 721 - 56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Sítio da internet: www.carlroth.de

Pessoa competente responsável pela ficha de
dados de segurança:

:Department Health, Safety and Environment

e-mail (pessoa competente): sicherheit@carlroth.de

Fornecedor (importador): BetaLab Lda.
Rua Sérgio Soares, 12-A Pendao
2745-051 Queluz
+351 21 4358437
+351 21 4358439
betalab@sapo.pt
-

1.4 Número de telefone de emergência

Nome Rua Código
postal/ci-

dade

Telefone Sítio da inter-
net

Centro de Informação Antivene-
nos

Rua Almirante Barroso, 36 1000-013
Lisboa

808 250 143

Ficha de Dados de Segurança
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH)

Solução de hipoclorito de sódio 12 % Cl, técnico

número do artigo: 9062
Versão: 5.0 pt
Substitui a versão de: 10.06.2020
Versão: (4)

data de elaboração: 14.07.2016
Revisão: 09.09.2021
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1.5 Importador
BetaLab Lda.
Rua Sérgio Soares, 12-A Pendao
2745-051  Queluz
Portugal

Telefone: +351 21 4358437
Telefax: +351 21 4358439
e-Mail: betalab@sapo.pt
Sítio da internet: -

 SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 (CRE)

Secção Classe de perigo Catego-
ria

Classe e categoria
de perigo

Advertência
de perigo

2.16 Substância ou mistura corrosiva para os metais 1 Met. Corr. 1 H290

3.2 Corrosão/irritação cutânea 1B Skin Corr. 1B H314

3.3 Lesões oculares graves/irritação ocular 1 Eye Dam. 1 H318

4.1A Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo 1 Aquatic Acute 1 H400

4.1C Perigoso para o ambiente aquático - perigo crónico 2 Aquatic Chronic 2 H411

Informação suplementar de perigo

Código Informação suplementar de perigo

EUH031 em contacto com ácidos liberta gases tóxicos

Para aceder ao texto completo das abreviaturas: ver SECÇÃO 16

Os principais efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os
efeitos para a saúde humana e para o ambiente
A corrosão cutânea produz danos irreversíveis na pele, nomeadamente, necrose visível em toda a epi-
derme e atingindo a derme. O derrame e a água de combate a incêndios podem provocar poluição
de cursos de água.

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº. 1272/2008 (CRE)

Palavra-sinal Perigo

Pictogramas

GHS05, GHS09

 

Advertências de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Ficha de Dados de Segurança
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Solução de hipoclorito de sódio 12 % Cl, técnico
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Advertências de prudência

Recomendações de prudência - prevenção
P273 Evitar a libertação para o ambiente
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção faci-

al

Recomendações de prudência - resposta
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): Retirar imediatamente to-

da a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou 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 possí-
vel. Continue a enxaguar

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico

Informação suplementar de perigo
EUH031 Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

Ingredientes perigosos para rotulagem: Hipoclorito de sódio, solução … % Cl activo, Hidró-
xido de sódio

Rotulagem de pacotes cujo conteúdo não ultrapasse 125 ml
Palavra-sinal: Perigo

Símbolo(s)

 
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

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): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. En-

xaguar a pele com água ou 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. Continue a enxaguar.
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

EUH031 Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.
contém: Hipoclorito de sódio, solução … % Cl activo, Hidróxido de sódio

2.3 Outros perigos

Resultados da avaliação PBT e mPmB
Esta mistura não contém quaisquer substâncias avaliadas como PBT ou mPmB.

 SECÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes
3.1 Substâncias

não pertinente (mistura)

3.2 Misturas
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Descrição da mistura

Nome da substân-
cia

Identificador Wt% Classificação de acor-
do com GHS

Pictogramas Notas

Hipoclorito de sódio,
solução … % Cl activo

Nº CAS
7681-52-9

Nº CE
231-668-3

Nº de índice
017-011-00-1

Nº de registo RE-
ACH

01-2119488154-
34-xxxx

5 – 15 Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318

Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 1 / H410

EUH031

 

B(a)
GHS-HC

Hidróxido de sódio Nº CAS
1310-73-2

Nº CE
215-185-5

Nº de índice
011-002-00-6

Nº de registo RE-
ACH

01-2119457892-
27-xxxx

1 – < 2 Met. Corr. 1 / H290
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318

GHS-HC

Notas
B(a): A classificação refere-se a uma solução aquosa
GHS-HC: Classificação harmonizada (a classificação da substância correspondente à posição na lista de acordo com 1272/2008/

CE, Anexo VI)

Nome da
substância

Identifica-
dor

Limites de concentração es-
pecíficos

Factores-M ATE Via de exposi-
ção

Hipoclorito de
sódio, solução …

% Cl activo

Nº CAS
7681-52-9

Nº CE
231-668-3

Nº de índice
017-011-00-1

- Factor-M
(agudo) =

10.0

1.100 mg/kg oral

Hidróxido de só-
dio

Nº CAS
1310-73-2

Nº CE
215-185-5

Nº de índice
011-002-00-6

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %
Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

- -

Para aceder ao texto completo das abreviaturas: ver SECÇÃO 16
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 SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Notas gerais
Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Auto-protecção do socorrista.

Após inalação
Proporcionar ar fresco. Se surgirem queixas ou em caso de persistência dos sintomas, consultar um
médico.

Após contacto com a pele
Após contacto com a pele lavar imediata e abundantemente com água. É necessário tratamento mé-
dico imediato, uma vez que as queimaduras químicas podem levar a feridas de cura difícil.

Após contacto com os olhos
Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pál-
pebras abertas e consultar um oftalmologista. Proteger o olho não atingido.

Após ingestão
Enxaguar imediatamente a boca e beber muita água. Contacte imediatamente o médico. Em caso de
ingestão, existe risco de perfuração do esófago e do estômago (efeito corrosivo forte).

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Corrosão, Perfuração do estômago, Risco de lesões oculares graves, Risco de cegueira, Tosse, Dificul-
dade respiratória

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
nenhum

 SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção
coordenar as medidas de combate a incêndios com o ambiente do incêndio
água pulverizada, espuma resistente ao álcool, pó seco para extinção de incêndios, pó BC, dióxido de
carbono (CO₂)
Meios inadequados de extinção
jacto de água

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Não combustível.

Produtos de combustão perigosos
Em caso de incendio podem formar-se: Cloreto de hidrogénio (HCl), Cloro (CI₂)
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5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. Não permitir que a água de combate a in-
cêndios entre em esgotos ou cursos de água. Combater o incêndio tomando as precauções normais e
a partir de uma distância razoável. Use equipamento de respiração autónomo. Usar vestuário de pro-
tecção de químicos.

 SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência
Usar o equipamento de protecção individual exigido/proteção auditiva. Evitar o contacto com a pele,
os olhos e o vestuário. Não respirar os vapores/aerossóis.

6.2 Precauções a nível ambiental
Manter afastado dos esgotos, das águas superficiais e subterrâneas. Reter a água de lavagem conta-
minada e eliminá-la.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recomendações sobre como confinar um derrame
Limpeza com material absorvente (por exemplo: tecido, lã).

Recomendações sobre como proceder à limpeza de um derrame
Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinan-
te universal).

Outras informações relacionadas com a actuação em caso de derrames ou emissões
Colocar em recipientes adequados para eliminação. Ventilar a área afectada.

6.4 Remissão para outras secções
Produtos de combustão perigosos: ver secção 5. Equipamento de protecção individual: ver secção 8.
Materiais incompatíveis: ver secção 10. Condições relativas à eliminação: ver secção 13.

 SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Manipular e abrir o recipiente com prudência. Prover de uma ventilação suficiente. Limpar cuidadosa-
mente as superfícies contaminadas.

Medidas de protecção do ambiente
Evitar a libertação para o ambiente.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho
Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho. Manter afastado de alimentos e bebidas inclu-
indo os dos animais.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Manter ao abrigo da luz solar. Conservar unicamente no recipiente de origem.

Substâncias ou misturas incompatíveis
Ter em conta as indicações sobre o armazenamento compatível de produtos químicos.
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Ter em conta outros conselhos:

Concepção especial de compartimentos ou recipientes de armazenagem
Não fechar o recipiente hermeticamente.
Temperatura de armazenagem recomendada: 15 – 25 °C

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)
Não existe informação disponível.

 SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
8.1 Parâmetros de controlo

Valores-limite nacionais

Valores limite de exposição profissional (limites de exposição no local de trabalho)
Não estão disponíveis dados. Não estão disponíveis dados.

DNEL de componentes da mistura relevantes

Nome da subs-
tância

Nº CAS Parâ-
metro
de pe-
rigo

Nível li-
mite

Objectivo de
protecção, via
de exposição

Utilizado em Tempo de expo-
sição

Hipoclorito de só-
dio, solução … % Cl

activo

7681-52-9 DNEL 1,55 mg/
m³

humana, inalató-
ria

trabalhador (in-
dústria)

crónicos - efeitos
sistémicos

Hipoclorito de só-
dio, solução … % Cl

activo

7681-52-9 DNEL 3,1 mg/m³ humana, inalató-
ria

trabalhador (in-
dústria)

agudos - efeitos
sistémicos

Hipoclorito de só-
dio, solução … % Cl

activo

7681-52-9 DNEL 1,55 mg/
m³

humana, inalató-
ria

trabalhador (in-
dústria)

crónicos - efeitos
locais

Hipoclorito de só-
dio, solução … % Cl

activo

7681-52-9 DNEL 3,1 mg/m³ humana, inalató-
ria

trabalhador (in-
dústria)

agudos - efeitos
locais

Hidróxido de sódio 1310-73-2 DNEL 1 mg/m³ humana, inalató-
ria

trabalhador (in-
dústria)

crónicos - efeitos
sistémicos

Hidróxido de sódio 1310-73-2 DNEL 1 mg/m³ humana, inalató-
ria

trabalhador (in-
dústria)

crónicos - efeitos
locais

PNEC de componentes da mistura relevantes

Nome da subs-
tância

Nº CAS Parâ-
metro
de pe-
rigo

Nível li-
mite

Organismo Compartimen-
to ambiental

Tempo de expo-
sição

Hipoclorito de só-
dio, solução … % Cl

activo

7681-52-9 PNEC 0,21 µg/l organismos
aquáticos

água doce curto-prazo (expo-
sição única)

Hipoclorito de só-
dio, solução … % Cl

activo

7681-52-9 PNEC 0,042 µg/l organismos
aquáticos

água do mar curto-prazo (expo-
sição única)

Hipoclorito de só-
dio, solução … % Cl

activo

7681-52-9 PNEC 4,69 mg/l organismos
aquáticos

estação de trata-
mento de águas
residuais (ETAR)

curto-prazo (expo-
sição única)
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8.2 Controlo da exposição

Medidas de protecção individual (equipamentos de protecção individual)

Protecção ocular/facial

Usar óculos de segurança com protecção lateral. Usar protecção facial.

Protecção da pele

• protecção das mãos
Usar luvas adequadas. As luvas de protecção química adequadas, se testadas de acordo com a NE
374. Verificar a estanqueidade/impermeabilidade antes de usar. Para fins específicos, é recomenda-
do verificar a resistência a produtos químicos das luvas de protecção mencionadas acima, bem como
o fornecedor das luvas. Os tempos são valores aproximados de medições a 22 ° C e contato perma-
nente. Temperaturas aumentadas devido a substâncias aquecidas, calor corporal, etc. e uma redu-
ção da espessura efetiva da camada por estiramento podem levar a uma redução considerável do
tempo de penetração. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante. Com uma espessura de
camada de aproximadamente 1,5 vezes maior / menor, o respectivo tempo de penetração é duplica-
do / reduzido pela metade. Os dados aplicam-se apenas à substância pura. Quando transferidos para
misturas de substâncias, eles só podem ser considerados como um guia.

• tipo de material
Borracha de butilo

• espessura do material
0,5 mm

• duração do material das luvas
> 480 minutos (permeação: nível 6)

• Protecção contra salpicos - Luvas de protecção
• tipo de material: NBR (Borracha de nitrilo)
• espessura do
material:

>0,11 mm

• duração do material das luvas: > 60 minutos (permeação: nível 3)

• outras medidas de protecção
Fazer períodos de recuperação para a regeneração da pele. É recomendável a protecção preventiva
da pele (cremes/pomadas de protecção).

Protecção respiratória

É necessária protecção respiratória quando: Formação de aerossol ou névoa. Tipo: B-P2 (filtros mis-
tos para gases ácidos e partículas, código de cores: Cinzento/Branco).

Controlo da exposição ambiental
Manter afastado dos esgotos, das águas superficiais e subterrâneas.
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 SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico líquido

Cor amarelo claro - verde claro

Odor como: - cloro

Ponto de fusão/ponto de congelação -25 °C

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e
intervalo de ebulição

98 °C (decomposição lenta)

Inflamabilidade não combustível

Limite superior e inferior de explosividade não determinado

Ponto de inflamação não determinado

Temperatura de autoignição não determinado

Temperatura de decomposição >111 °C

pH (valor) 12 – 13 (20 °C)

Viscosidade cinemática 2,222 mm²/s a 20 °C

 
Solubilidade(s)

Solubilidade em água miscível em qualquer proporção

 
Coeficiente de partição

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor
logarítmico):

-3,42 (20 °C) não relevante (inorgânico)

 

Pressão de vapor 23 hPa

 

Densidade 1,22 – 1,26 g/cm³ a 20 °C

Densidade relativa do vapor não está disponível informação relativa a esta
propriedade

 

Características das partículas não relevante (líquido)

 
Outros parâmetros de segurança

Propriedades comburentes nenhum

9.2 Outras informações

Informações relativas às classes de perigo físico:

Corrosivos para os metais categoria 1: corrosivo para os metais

Outras características de segurança:

Miscibilidade totalmente miscível em água
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 SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
10.1 Reactividade

Substância ou mistura corrosiva para os metais.

10.2 Estabilidade química
Sob a acção prolongada da luz, pode ocorrer decomposição.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Reage violentamente com: muito comburente, Ácido fórmico, Aminas, Amoníaco, Hidreto de ácido
acético, Metanol, Agentes redutores, Ácido forte, Cianetos,
Perigoso/reacções perigosas com:  Ácidos => Libertação de um gás com toxicidade aguda:  Cloro

10.4 Condições a evitar
Manter afastado do calor.  Decomposição a temperaturas a partir de: >111 °C.

10.5 Materiais incompatíveis
diferentes metais

Libertação de materiais inflamáveis com
Metais, Metais leves (devido à libertação de hidrogénio em meio ácido/alcalino)

Libertação de materiais tóxicos com
Ácidos.

10.6 Produtos de decomposição perigosos
Produtos de combustão perigosos: ver secção 5.

 SECÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Não existem dados de ensaios respeitantes à mistura completa.

Procedimento de classificação
O método de classificação da mistura é baseado em ingredientes da mistura (fórmula de aditividade).

Classificação de acordo com o GHS (1272/2008/CE, CRE)

Toxicidade aguda
Não deve ser classificado como gravemente tóxico.

Estimativa da toxicidade aguda (ATE) dos componentes da mistura

Nome da substância Nº CAS Via de exposição ATE

Hipoclorito de sódio, solução … % Cl activo 7681-52-9 oral 1.100 mg/kg

Toxicidade aguda de componentes da mistura

Nome da substância Nº CAS Via de ex-
posição

Parâmetro
de perigo

Valor Espécies

Hipoclorito de sódio, solução … % Cl
activo

7681-52-9 oral LD50 1.100 mg/kg rato

Hipoclorito de sódio, solução … % Cl
activo

7681-52-9 cutânea LD50 >20.000 mg/kg coelho
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Corrosão/irritação cutânea
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Lesões oculares graves/irritação ocular
Provoca lesões oculares graves.

Sensibilização respiratória ou cutânea
Não deve ser classificado como sensibilizante respiratório ou cutâneo.

Mutagenicidade para as células germinais
Não deve ser classificado como mutagénico para as células germinais.

Carcinogenicidade
Não deve ser classificado como cancerígeno.

Toxicidade reprodutiva
Não deve ser classificado como tóxico reprodutivo.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única
Não deve ser classificado como tóxico para órgãos-alvo específicos (exposição única).

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida
Não deve ser classificado como tóxico para órgãos-alvo específicos (exposição repetida).

Perigo de aspiração
Não deve ser classificado como apresentando perigo de aspiração.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

• Em caso de ingestão
Em caso de ingestão, existe risco de perfuração do esófago e do estômago (efeito corrosivo forte)

• Se entrar em contacto com os olhos
provoca queimaduras, Provoca lesões oculares graves, risco de cegueira

• Em caso de inalação
tosse, Dificuldade respiratória

• Se entrar em contacto com a pele
provoca queimaduras graves, provoca feridas de regeneração deficiente

• Outras informações
nenhum

11.2 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Nenhum dos ingredientes é referido.

11.3 Informações sobre outros perigos
Não existe informação adicional.
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 SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1 Toxicidade

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
.

Toxicidade (aguda) dos componentes da mistura para o meio aquático

Nome da substân-
cia

Nº CAS Parâmetro de
perigo

Valor Espécies Tempo de
exposição

Hipoclorito de sódio,
solução … % Cl activo

7681-52-9 EC50 35 µg/l invertebrado aquático 48 h

Hipoclorito de sódio,
solução … % Cl activo

7681-52-9 ErC50 0,036 mg/l alga 72 h

Hidróxido de sódio 1310-73-2 EC50 40,4 mg/l pulga de água (dáfnia) 48 h

Biodegradação
Os métodos para determinação da degradabilidade biológica não são aplicáveis a substâncias inorgâ-
nicas.

12.2 Processo de degradabilidade
Não estão disponíveis dados.

12.3 Potencial de bioacumulação
Não se acumula significativamente nos organismos.

Potencial de bioacumulação dos componentes da mistura

Nome da substância Nº CAS BCF Log KOW CBO5/CQO

Hipoclorito de sódio, solução … %
Cl activo

7681-52-9 -3,42 (valor do pH: 12,5, 20 °C)

12.4 Mobilidade no solo
Não estão disponíveis dados.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
Não estão disponíveis dados.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Nenhum dos ingredientes é referido.

12.7 Outros efeitos adversos
Não estão disponíveis dados.

 SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos. Eliminar o conteúdo/
recipiente conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.
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Informações relevantes relativas à descarga através das águas residuais
Não deitar os resíduos no esgoto. Evitar a libertação para o ambiente obter instruções específicas/fi-
chas de segurança.

Tratamento de resíduos de contentores/embalagens
É um resíduo perigoso; só podem ser utilizadas embalagens que tenham sido aprovadas (por exem-
plo, de acordo com ADR).

13.2 Disposições pertinentes em matéria de resíduos
A atribuição de códigos de resíduos/classificação de resíduos específicos do ramo e do processo deve
ocorrer de acordo com o regulamento para a classificação de resíduos segundo o CER (Catálogo Eu-
ropeu de Resíduos). Portaria referente à lista de resíduos (Alemanha).

13.3 Observações
Deve fazer-se a triagem dos resíduos em categorias que possam ser tratadas separadamente pelas
instalações, locais ou nacionais, de tratamento de resíduos. Tenha em conta a legislação nacional ou
regional pertinente em vigor.

 SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
14.1 Número ONU ou número de ID

ADR/RID/ADN ONU 1791

Código IMDG ONU 1791

OACI-IT ONU 1791

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADR/RID/ADN HIPOCLORITO EM SOLUÇÃO

Código IMDG HYPOCHLORITE SOLUTION

OACI-IT Hypochlorite solution

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID/ADN 8

Código IMDG 8

OACI-IT 8

14.4 Grupo de embalagem

ADR/RID/ADN II

Código IMDG II

OACI-IT II

14.5 Perigos para o ambiente perigoso para o ambiente aquático

Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente
(ambiente aquático):

Hipoclorito de sódio, solução … % Cl activo

14.6 Precauções especiais para o utilizador
As disposições relativas às mercadorias perigosas (ADR) também devem ser cumpridos no interior
das instalações.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
A carga não será transportada como carga a granel.
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14.8 Informações para cada um dos regulamentos-tipo da ONU

Transporte de mercadorias perigosas por estrada, por caminho-de-ferro ou por via navegável
(ADR/RID/ADN) - Informações suplementares

Designação oficial de transporte HIPOCLORITO EM SOLUÇÃO

Menções no documento de transporte UN1791, HIPOCLORITO EM SOLUÇÃO, 8, II, (E),
perigoso para o ambiente

Código de classificação C9

Rótulo(s) de perigo 8, "Peixe e árvore"

 

Perigos para o ambiente sim (perigoso para o ambiente aquático)

Disposições especiais (DE) 521

Quantidades exceptuadas (QE) E2

Quantidades limitadas (QL) 1 L

Categoria de transporte (CT) 2

Código de restrição em túneis (CRT) E

Número de identificação de perigo 80

Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG) - Informações suplementares

Designação oficial de transporte HYPOCHLORITE SOLUTION

Menções a inscrever na declaração do expedidor UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTION, (contains:
Sodium hypochlorite, solution … % Cl active, So-
dium hydroxide), 8, II, MARINE POLLUTANT

Poluente marinho sim (P) (perigoso para o ambiente aquático), (Sodium hy-
pochlorite, solution … % Cl active)

Rótulo(s) de perigo 8, "Peixe e árvore"

 

Disposições especiais (DE) 274, 900

Quantidades exceptuadas (QE) E2

Quantidades limitadas (QL) 1 L

EmS F-A, S-B

Categoria de acondicionamento B

Grupo de segregação 8 - Hipocloritos

Organização da Aviação Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - Informações suplementares

Designação oficial de transporte Hypochlorite solution

Menções a inscrever na declaração do expedidor UN1791, Hypochlorite solution, 8, II

Perigos para o ambiente sim (perigoso para o ambiente aquático)

Rótulo(s) de perigo 8
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Disposições especiais (DE) A3

Quantidades exceptuadas (QE) E2

Quantidades limitadas (QL) 0,5 L

 SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde,

segurança e ambiente

Disposições pertinentes da União Europeia (UE)

Restrições de acordo com REACH, Apêndice XVII

Substâncias perigosas com restrições (REACH, Anexo XVII)

Nome da substância Nome, de acordo com o inven-
tário

Nº CAS Restrição Nº

Solução de hipoclorito de sódio este produto cumpre os critérios de
classificação em conformidade com o

Regulamento nº 1272/2008/CE

R3 3

Legenda
R3 1. Não podem ser utilizadas em:

- objectos decorativos destinados à produção de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por
exemplo em candeeiros decorativos e cinzeiros,
- máscaras e partidas,
- jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspec-
tos decorativos.
2. Os objectos que não cumpram o disposto no ponto 1 não podem ser colocados no mercado.
3. Não podem ser colocadas no mercado se contiverem corantes, a menos que tal seja exigido por motivos fiscais,
perfumes, ou ambos, e se:
— puderem ser utilizadas como combustível em lamparinas decorativas destinadas ao público em geral, e
— apresentarem um risco por aspiração e estiverem rotuladas com a frase H304.
4. As lamparinas decorativas destinadas ao público em geral apenas serão colocadas no mercado se cumprirem a
Norma Europeia relativa a lamparinas decorativas (EN 14059), adoptada pelo Comité Europeu de Normalização (CEN).
5. Sem prejuízo da aplicação de outras disposições da UE relativas à classificação, rotulagem e embalagem de subs-
tâncias e misturas, os fornecedores devem garantir, antes da colocação no mercado, o cumprimento dos seguintes
requisitos:
a) O petróleo de iluminação, rotulado com a frase H304, destinado ao público em geral deve conter a seguinte men-
ção, inscrita de forma visível, legível e indelével: «Manter as lamparinas que contêm este líquido fora do alcance das
crianças»; e, a partir de 1 de dezembro de 2010, «A ingestão, mesmo de pequenas quantidades, de petróleo de ilumi-
nação — ou a simples sucção do pavio da lamparina — pode originar danos pulmonares potencialmente letais»;
b) Os líquidos de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao público em geral devem
conter, a partir de 1 de dezembro de 2010, a seguinte menção, inscrita de forma visível, legível e indelével: «A inges-
tão, mesmo de pequenas quantidades, de líquidos de acendalha para grelhadores pode originar danos pulmonares
potencialmente letais»;
c) O petróleo de iluminação e o líquido de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao pú-
blico em geral são embalados, a partir de 1 de dezembro de 2010, em recipientes pretos opacos de capacidade não
superior a 1 litro.

Lista das substâncias sujeitas a autorização (REACH, Apêndice XIV)/SVHC - lista de substâncias
candidatas
Nenhum dos ingredientes é referido.  (Ou Concentração da substância na mistura: <0.1 % Concentra-
ção de massa)

Directiva Seveso
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2012/18/UE (Seveso III)

Nº Substância perigosa/categorias de perigo Quantidades-limiar (em toneladas) pa-
ra a aplicação de requisitos de nível in-

ferior e superior

Notas

E1 perigos para o ambiente (perigoso para o ambiente
aquático, Cat. 1)

100 200 56)

Notação
56) Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1

Directiva Tintas Decorativas (Deco-Paints)

Teor de COV 0 %
, -0 g/l

Industrial Emissions Directive (IED) (Directiva Emissões Industriais)

Teor de COV 0 %

Teor de COV
O teor de água foi descontado

-0 g/l

Directiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos
eléctricos e electrónicos (RoHS)
nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo à criação do Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes
(PRTR)
nenhum dos ingredientes é referido

Diretiva‑Quadro Água (WFD)

Lista de poluentes (WFD)

Nome da substância Nome, de acordo com o in-
ventário

Nº CAS Listada
na/no(s)

Observações

Hidróxido de sódio Metais e respectivos compostos A)

Hipoclorito de sódio, solução … %
Cl activo

Metais e respectivos compostos A)

Legenda
A) Lista indicativa dos principais poluentes

Regulamento sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos
nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo aos precursores de drogas
nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono
nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos (PIC)
nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo a poluentes orgânicos persistentes (POP)
nenhum dos ingredientes é referido
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Outras informações
Directiva 94/33/CE relativa à protecção dos jovens no trabalho. Respeitar as restrições à ocupação de
mulheres grávidas e lactantes, de acordo com a directiva regulamentar 92/85/CEE (relativa a medi-
das destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas).

Inventários nacionais

País Inventário Estatuto

AU AICS todos os ingredientes estão referidos

CA DSL todos os ingredientes estão referidos

CN IECSC todos os ingredientes estão referidos

EU ECSI todos os ingredientes estão referidos

EU REACH Reg. todos os ingredientes estão referidos

JP CSCL-ENCS todos os ingredientes estão referidos

KR KECI todos os ingredientes estão referidos

MX INSQ todos os ingredientes estão referidos

NZ NZIoC todos os ingredientes estão referidos

PH PICCS todos os ingredientes estão referidos

TR CICR nem todos os ingredientes estão referidos

TW TCSI todos os ingredientes estão referidos

US TSCA todos os ingredientes estão referidos

Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI Inventário CE de substâncias (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH substâncias registadas
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Avaliação da segurança química
Não foram efectuadas avaliações de segurança química para as substâncias constituintes desta mis-
tura.

 SECÇÃO 16: Outras informações
Indicação de alterações (ficha de dados de segurança revista)
Alinhamento com o regulamento: Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE

Reestruturação: secção 9, secção 14
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Secção Registo anterior (texto/valor) Registo actual (texto/valor) Rele-
vante

em ter-
mos de
segu-
rança

2.1 Classificação em conformidade com o Regula-
mento (CE) nº 1272/2008 (CRE):

alteração na lista (quadro)

sim

2.1 Informação suplementar de perigo:
alteração na lista (quadro)

sim

2.1 Os principais efeitos adversos decorrentes das
propriedades físico-químicas assim como os

efeitos para a saúde humana e para o ambien-
te:

A corrosão cutânea produz danos irreversíveis
na pele, nomeadamente, necrose visível em to-
da a epiderme e atingindo a derme. O derrame
e a água de combate a incêndios podem provo-

car poluição de cursos de água.

sim

2.3 Outros perigos:
Não existe informação adicional.

Outros perigos sim

2.3 Resultados da avaliação PBT e mPmB:
Esta mistura não contém quaisquer substânci-

as avaliadas como PBT ou mPmB.

sim

Abreviaturas e acrónimos

Abrev. Descrição das abreviaturas utilizadas

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via na-

vegável interior)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (Acordo relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada)

ADR/RID/ADN Acordos europeus referentes ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada/Cami-
nhos de Ferro/Vias navegáveis interiores (ADR/RID/ADN)

Aquatic Acute Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo

Aquatic Chronic Perigoso para o ambiente aquático - perigo crónico

ATE Estimativa de Toxicidade Aguda

BCF Factor de bioconcentração

CAS Chemical Abstracts Service (serviço que mantém a lista mais completa de substâncias químicas)

CBO Carência Bioquímica de Oxigénio

código IMDG Código marítimo internacional de mercadorias perigosas

COV Compostos Orgânicos Voláteis

CQO Carência Química de Oxigénio (CQO)

CRE Regulamento (CE) nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e mistu-
ras

DGR Regulamentação referente a Mercadorias Perigosas (ver IATA/DGR)

DNEL Nível derivado de exposição sem efeitos
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Abrev. Descrição das abreviaturas utilizadas

EC50 Effective Concentration 50 % (concentraçãoe fectiva 50 %). A EC50 corresponde à concentração de uma
substância testada que provoca 50 % de alterações na resposta (por exemplo, no crescimento) durante

um intervalo de tempo específico

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventário europeu das substâncias
químicas existentes no mercado)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances  (lista europeia das substâncias químicas notificadas)

EmS Horário de emergência

ErC50 ≡ CE50: de acordo com este método é a concentração da substância de ensaio que provoca uma redução
de 50 % quer no crescimento (CbE50) quer na taxa de crescimento (CrE50) em relação ao controlo

Eye Dam. Susceptível de provocar lesões oculares graves

Eye Irrit. Irritante ocular

Factor-M Um factor multiplicador. Este factor é aplicado à concentração das substâncias classificadas como perigo-
sas para o ambiente aquático de «toxicidade aguda da categoria 1» ou «toxicidade crónica da categoria

1» e é utilizado para determinar, pelo método da soma, a classificação das misturas em que tais substân-
cias estejam presentes

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema Mundial Harmoniza-
do de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos" desenvolvido pelas Nações Unidas

IATA Associação Internacional do Transporte Aéreo

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentação referente a Mercadori-
as Perigosas para o transporte aéreo)

IMDG International Maritime Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas)

LD50 Dose Letal 50 %: a DL50 corresponde à dose de uma substância submetida a ensaio, que provoca 50 % de
mortalidade durante um intervalo de tempo específico

log KOW n-Octanol/água

Met. Corr. Substância ou mistura corrosiva para os metais

mPmB Muito persistente e muito bioacumulável

NLP Ex-polímero

nº CE O Inventário CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) é a fonte do número CE composto por sete dígitos que iden-
tifica as substâncias comercialmente disponíveis na UE (União Europeia)

nº de índice O número de índice é o código de identificação atribuído à substância na parte 3 do anexo VI do Regula-
mento (CE) nº 1272/2008

OACI Organização da Aviação Civil Internacional

OACI-IT Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Instruções Técnicas para a Segu-
rança no Transporte de Materiais Perigosos por Via Aérea)

PBT Persistente, Bioacumulável e Tóxico

PNEC Concentração Previsivelmente Sem Efeitos

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliação, Autorização e
Restrição de Substâncias Químicas)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Acordo Eu-
ropeu relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas)

Skin Corr. Corrosivo cutâneo

Skin Irrit. Irritante cutâneo

SVHC Substance of Very High Concern (Substância que Suscita Elevada Preocupação)
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Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados
Regulamento (CE) nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e
misturas. Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE.
Transporte de mercadorias perigosas por estrada, por caminho-de-ferro ou por via navegável (ADR/
RID/ADN). Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG). Dangerous Goods Regu-
lations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentação referente a Mercadorias Perigosas para o
transporte aéreo).

Procedimento de classificação
Propriedades físico-químicas. A classificação é baseada em misturas ensaiadas.
Perigos para a saúde. Perigos para o ambiente. O método de classificação da mistura é baseado em
ingredientes da mistura (fórmula de aditividade).

Frases relevantes (código e texto integral, como indicado no capítulo 2 e 3)

Código Texto

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declarações de exoneração de responsabilidade
Estas informações baseiam-se no actual estado do nosso conhecimento. Esta FDS foi elaborada e des-
tina-se apenas a este produto.
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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

 
1.1. Identificador do produto 

 
Nome da substância: Cal Viva 

 

Sinónimos: cal, cal gorda, cal viva, cal virgem 

Nome químico e Fórmula: Óxido de Cálcio - CaO 

Nome Comercial: Cal Viva 

Nº CAS: 1305-78-8 
 

Nº EINECS: 215-138-9 
 

Peso molecular: 56,08 g/mole 
 

Número de registo REACH: 01-2119475325-36-0159 
 
 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas 

 
A substância é apropriada para a seguinte lista não exaustiva de utilizações: Indústria de 
construção Civil, Materiais de Construção, Indústria química, Agricultura, Biocida, Proteção 
ambiental (tratamento de águas residuais e esgotos), Tratamento de água potável, Indústria de 
alimentação e farmacêutica, Indústria de papel e pintura, indústria do vidro 
 
1.2.1 Utilizações aconselhadas 
 

Todas as utilizações constantes da Tabela 1 do Anexo desta Ficha são utilizações identificadas. 
 
1.2.1 Utilizações aconselhadas 
 

Nenhuma utilização identificada na Tabela 1 do Anexo a esta Ficha é não recomendada. 
 

 
1.3 Identificação do fornecedor da Ficha de Dados de Segurança 

 
Nome: MAXICAL - Soc. Ind. E Comercial de Cal da Maxieira, LDA 
Morada: Estrada dos fornos, s/n, Maxieira, 2495-641 Fátima 
Telefone: (+351) 249 521 326 
Contacto do Responsável de Vendas: Abílio Guerra (+351 916 164 532) 

E-mail: geral@maxical.pt
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1.4 Número de telefone de emergência 
 

Nº Europeu de emergência: 112 
 

Nº Centro de Informação Antivenenos: +351 808 250 143 
 

Disponível 24h por dia 
 

Idioma: Português 
 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
 

2.1 Classificação da substância ou mistura 
 

2.1.1 Classificação de acordo como Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
 

STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos  – exposição única, Categoria 3 (via de 

exposição: inalação) – Advertência H315 

Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea, Categoria 2 – Advertência H318 
 

Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1 – Advertência H335 
 
 
 

2.1.2 Classificação de acordo com a Diretiva n.º 67/548/CEE 
 
 

Xi – Irritante: R37, R38, R41 
 
 

 

2.1.3 Informação adicional 
 
 

Para o texto integral de H- declarações e R-frases: ver item 16 
 
 

2.2 Elementos do Rótulo 
 

2.2.1 Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
 
 
 

Pictogramas de Perigo 

Palavra-sinal: Perigo                      
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Advertências de Perigo: 

 

 
H315: Provoca irritação cutânea 

 

H318: Provoca lesões oculares graves 
 

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 
 
 
 

Recomendações de prudência - prevenção: 
 

 
P102: Manter fora do alcance das crianças 

 

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial 
 

P305+P351+P338: Se entrar em contacto com os olhos: lavar abundantemente com água 

durante alguns minutos. Se utilizar lentes de contacto, retire-as, se for possível. Continua a 

enxaguar. Contacte imediatamente o Centro de Informação antivenenos ou um médico 

P302+P352: Se entrar em contacto com a pele: Lavar abundantemente com água. Em caso de 
irritação ou erupção cutânea consultar o médico. 
 

P310: Consultar de imediato um médico ou o Centro de Informação Antivenenos. 
 

P261: Evitar respirar as poeiras, névoas e aerossóis. 
 

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. Caso sinta indisposição contacte o Centro 

de Informação Antivenenos ou o médico. 

P501: Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com o regulamento regional, nacional e 
 

internacional 
 
 
 
 
 

2.3 Outros Perigos 
 

A substância não satisfaz os critérios de substâncias PBT ou vPvB. 

Não foram identificados outros perigos. 



 
 

             Ficha de Dados de Segurança 
 

Nome do produto: Óxido de Cálcio (Cal Viva) 

Versão: 1.2 Data de Revisão: Janeiro 2020 Data de Impressão: 19/02/2020 

Página 4 de 20 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 

3.1 Substâncias 
 

Constituintes Principais: 
 
 

Número CAS: 1305-78-8 
 

Número EC: 215-138-9 
 

Número de registo: 01-2119475325-36-0159 
 

Nome: Óxido de cálcio 
 

Teor: > 90% 
 

Classificação conforme 67/548/EEC: Xi: R37, R38, R41 
 

Classificação conforme Regulamento (EC) nº 1272/2008: 
 Afetação ocular 1 H318 
 Irritação de pele 2 H315 
 STOT SE 3 (inalação) H335 

 
 
 
 

4. PRIMEIROS SOCORROS 
 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 
 

Conselho geral: Não são conhecidos efeitos a longo prazo. Consultar um médico em caso de 

exposição, exceto em casos menores. 

Contacto  com  os  olhos:  Lavar  os  olhos  imediatamente  com  água  abundante  e  procurar 

assistência médica. 

Inalação: Remover a fonte de poeira ou a vítima para uma zona de ar livre. Procurar cuidados 
 

médicos imediatamente em caso grave. 
 

Ingestão:  Bochechar  com  água  e  beber  em  seguida  muita  água.  Não  provocar  o  vómito. 

Procurar cuidados médicos. 

Contacto com a pele: Sacudir cuidadosa e suavemente a parte do corpo afetada, de forma a 
 

remover todos os vestígios do produto. Lavar imediata e abundantemente com água fresca 

a zona afetada. Remover a roupa contaminada. Se necessário consultar um médico. 
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4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardado 
 

O óxido de cálcio não apresenta toxicidade aguda por ingestão, inalação ou contacto. A 

substância é classificada como irritante para a pele e respiração, e envolve um sério risco de 

afetação ocular. Não há preocupações de efeitos sistémicos adversos uma vez que os efeitos 

locais (efeito pH) é o maior risco para a saúde. 

 
 

4.3 Indicações de cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
 

Seguir os conselhos indicados na secção 4.1 
 
 
 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

5.1 Meios de Extinção 
 

5.1.1 Meios de extinção adequados 
 

O produto não é combustível. Utilizar extintores de pó químico ou de CO2 para combater 
incêndios circundantes. 

 

Utilizar meios de extinção adequados às circunstâncias locais e ao ambiente circundante. 
 
 
 

5.1.2 Meios de extinção não adequados 
 

Não utilizar água. Evite a humidade. 
 
 
 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
 

O óxido  de  cálcio  reage  com  a  água  libertando  calor.  Isto pode  constituir um  risco  para 

matérias inflamáveis com os quais esteja em contacto. 

 
 
 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
 

Evitar a formação de poeiras. Usar equipamento de proteção respiratório. Usar meios de 

extinção adequados às circunstâncias locais e ao meio envolvente. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
 

6.1.1 Para pessoal não envolvido na resposta à emergência 
 

Assegurar uma ventilação adequada. 

Evitar/minimizar a dispersão de poeiras. 

Manter afastadas as pessoas que não estejam protegidas devidamente. 
 

Evitar o contacto com a pele, olhos e roupa – usar equipamento de proteção adequado (ver 

secção 8). 

Evitar  a  inalação  de  poeiras  –  assegurar  que  tem  ventilação  suficiente  e  usar  proteção 

respiratória adequada e vestuário de proteção (ver secção 8). 

Evitar a humidificação. 
 
 
 

6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 
 

Evitar/minimizar a dispersão de poeiras. 

Assegurar uma ventilação adequada. 

Manter afastadas as pessoas que não estejam protegidas devidamente. 
 

Evitar o contacto com a pele, olhos e roupa – usar equipamento protetor (ver secção 8). 

Evite a humidificação 

Evitar  a  inalação  de  poeiras  –  assegurar  que  tem  ventilação  suficiente  e  usar  proteção 

respiratória adequada e vestuário de proteção (ver secção 8). 
 

 
6.2 Precauções a nível ambiental 

 
Evitar as descargas. Manter o produto seco, se possível. Cobrir a zona se possível, para evitar a 

dispersão  de  poeiras.  Evitar  descargas  não  controladas  para  cursos  de  água  ou drenagens 

(aumento do pH). Em caso de grande derrame para cursos de água, alertar as autoridades 

ambientais ou outros órgãos reguladores. 
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6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza 
 

Em qualquer caso evitar a formação de poeiras. 

Manter o produto seco, tanto quanto possível. 

Recolher o produto mecanicamente de forma seca. 
 

Usar uma unidade aspiração ou recolher para sacos. 
 
 

6.4 Remissão a outras secções 
 

Para mais informação sobre controlo de exposição / proteção pessoal ou considerações 

relativas à eliminação, por favor verificar nas secções 8 e 13 e anexos da presente Ficha de 

Dados de Segurança. 

 
 
 
 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
 

7.1.1 Medidas de proteção 
 

Evitar o contacto com a pele e olhos. Usar equipamento de proteção (ver secção 8). Não usar 

lentes de contacto quando manusear o produto. É aconselhável ter um equipamento 

individual de lavagem dos olhos. Manter os níveis de pulverulência no mínimo. Minimizar a 

produção de poeiras. Confinar as fontes de poeira, utilizar exaustão com filtros nos locais de 

manuseamento. Manusear preferencialmente em locais fechados/confinados. No 

manuseamento de sacos deve-se adotar precauções para os riscos para os trabalhadores, 

conforme descrito na Diretiva n.º 90/269/EEC. 

 
 
 

7.1.2 Recomendações de higiene no trabalho 
 

Evitar  a  inalação,  ingestão  e  contacto  com  a  pele  e  olhos.  As  medidas  de  higiene  são 

necessárias para assegurar um manuseamento seguro do produto. Estas medidas envolvem 
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boa higiene pessoal, não beber, comer ou fumar no local de manuseamento. Tomar banho 

e mudar de roupa no fim do trabalho. Não usar roupas contaminadas em casa. 

 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
 

Armazenar em condições secas. Minimizar o contacto com o ar e a humidade. O 

armazenamento  da  carga  a granel  deve ser feito em  silos  adequados.  Manter o  produto 

afastado  de  ácidos,  quantidades  significativas  de  papel,  palha  e  componentes  de  azoto. 

Manter fora do alcance das crianças. Não utilizar equipamentos de alumínio para o transporte 

e armazenamento caso exista o risco de contacto com a água. 
 
 
 
 

8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

8.1 Parâmetros de controlo 
 
 
 

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) 
 

Trabalhador DNEL, Efeito agudo local – inalação – 4mg/m3
 

 

Trabalhador DNEL, Efeito crónico local – inalação – 1mg/m3
 

 

Consumidor DNEL, Efeito agudo local – inalação – 4mg/m3
 

 

Consumidor DNEL, Efeito crónico local – inalação – 1mg/m3
 

 
 
 
 
Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) 

 

              PNEC água fresca = 0,49 mg/l  

              PNEC água do mar = 0,32 mg/l  

PNEC microrganismos no tratamento de esgotos = 3 mg/l 

PNEC solo (agricultura) = 1080 mg/Kg 
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8.2 Controlo de Exposição 
 

Para controlar a exposição potencial, a formação de poeiras deve ser evitada. É recomendado 

a utilização de equipamentos de proteção apropriados. O equipamento de proteção ocular 

deve ser usado, a não ser que o  risco de contacto com os olhos  possa ser excluído pela 

natureza e tipo de aplicação (processo fechado/confinado). Adicionalmente, o equipamento 

de proteção, como o vestuário e calçado de segurança devem ser usados quando apropriados. 
 

Ver os cenários de exposição no anexo a esta Ficha. 

 
 

8.2.1 Controlos Técnicos adequados 
 

Se as operações do utilizador gerarem poeiras devem ser realizadas em locais fechados com 

exaustão ou outras opções técnicas que permitam manter o nível de empoeiramento do ar 

abaixo dos limites de exposição recomendados. 

 
 

8.2.2 Medidas de proteção individual, tais como equipamento de proteção individual 
 
 

8.2.2.1 Proteção dos olhos/face 
 
 

Usar viseira ou óculos de proteção fechados e bem ajustados. 
 

Não usar lentes de contacto quando se manusear o produto. É aconselhável um frasco de soro 

fisiológico individual de bolso. 

 
8.2.2.2 Proteção da pele 

 
Como o óxido de cálcio é classificado de irritante para a pele, a exposição cutânea deve ser 

minimizada. Usar vestuário que cubra completamente a pele, luvas protetoras (nitrilo), fatos 

completos, uniformes, vestuário de mangas compridas ajustado nas aberturas. Calçado de 

proteção que evite a entrada de poeiras e sejam resistentes a produtos cáusticos. 

 

8.2.2.3 Proteção respiratória 
 

Recomendado ventilação local para manter os níveis abaixo dos valores limite estabelecidos. É 

recomendada a utilização de máscara de proteção com filtros de partículas adequados, 

dependendo dos níveis de exposição esperados (ver cenários de exposição no Anexo) 
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8.2.3 Controlo de exposição ambiental 
 

Todos os sistemas de ventilação devem ser filtrados antes de libertarem as emissões para a 

atmosfera. 

Evitar a libertação de partículas para o ambiente. 
 

Evitar a descarga. Qualquer grande derrame para cursos de água devem ser alertadas as 
 

Autoridades ambientais e outros órgãos reguladores. 
 

Para obter informações mais detalhadas, consulte o apêndice desta FDS. 
 
 
 
 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
 

Aspeto: Cor branca ou bege, material sólido com vários tamanhos. 

Odor: Sem cheiro 

pH: 12,3 (solução saturada a 20°C) 
 

Ponto de Fusão: > 450°C (resultado de estudo, método EU A.1) 
 

Ponto de Ebulição: Não se aplica (sólido com ponto de fusão > 450°C) 

Ponto de Inflamação: Não se aplica (sólido com ponto de fusão > 450°C) 

Taxa de evaporação: Não se aplica (sólido com ponto de fusão > 450°C) 

Inflamabilidade: Não inflamável (resultado de estudo, método EU A.10) 

Propriedades explosivas: Não explosivo (livre de estruturas químicas normalmente associadas 

a propriedades explosivas) 

Pressão do Vapor: Não se aplica (sólido com ponto de fusão > 450°C) 
 

Densidade do Vapor: Não se aplica 
 

Densidade relativa: 3,31 (resultado de estudo, método EU A.3) 

Solubilidade na água: 1337,6 mg/l (resultado de estudo, método EU A.6) 

Coeficiente de Partição: Não se aplica (substância inorgânica) 

Temperatura  de  autoignição:  não  existe  autoignição  a  temperaturas  abaixo  de  400ºC 

(resultado de estudo, método EU A.16) 

Temperatura de decomposição: Não se aplica 
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Viscosidade: Não se aplica (sólido com ponto de fusão > 450°C) 
 

Propriedades explosivas: Não aplicável 
 

Propriedades comburentes: não tem propriedades comburentes (com base na estrutura 

química, a substancia não contém  excesso de oxigénio ou  grupo  estrutural  conhecido,  que 

se possa correlacionar com a tendência de reagir exotermicamente com materiais 

combustíveis). 

 

 

9.2 Outras Informações  
 

Não disponível. 

 

 

 
10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 

 
 

10.1 Reatividade 
 

O óxido de cálcio reage exotermicamente com a água para formar hidróxido de cálcio. 
 
 

10.2 Estabilidade química 
 

Em condições normais de uso e armazenamento (condições secas) o óxido de cálcio é estável. 
 
 

10.3 Possibilidade de Reações de Perigosas 
 

O óxido de cálcio reage exotermicamente com ácidos formando sais de cálcio. 
 
 
 

10.4 Condições a evitar 
 

Minimizar a exposição ao ar e à humidade para evitar a sua degradação.
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10.5 Materiais incompatíveis 

 
O óxido de cálcio reage exotermicamente com água para formar hidróxido de cálcio: 

 
CaO + H₂O → Ca(OH)₂  + 1155 kj/kg CaO 

 
O óxido de cálcio reage exotermicamente com ácidos formando sais de cálcio. 

 
O  óxido  de  cálcio  reage  ao  alumínio  e  o bronze  na  presença  de  humidade  dando  
origem  à produção de hidrogénio: 

 
CaO + 2 Al + 7 H₂O → Ca(Al (OH)₄)₂ + 3 H₂ 

 
 

10.6 Produto de decomposição perigosos 
 

Nenhum. 
 

O óxido de cálcio absorve humidade e dióxido de carbono formando carbonato de cálcio que é 

um material comum na natureza. 

 
 
 
 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 
 

Toxicidade aguda 
 

Oral: LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, rato) 
 

Dermatológica: LD50  > 2500 mg/kg bw (dihidróxido de cálcio OECD 402, coelho), estes 

resultados são também aplicáveis ao óxido de cálcio, visto que em contacto com humidade 

forma-se o hidróxido de cálcio. 

Inalação: não há dados disponíveis 
 

O óxido de cálcio não é altamente tóxico 
 

Classificação para toxicidade aguda não é garantida. 
 
 

Irritação/corrosão da pele 
 

O óxido de cálcio é irritante para a pele (in vivo, coelho). 
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Com base em resultados experimentais, o óxido de cálcio é classificado como irritante para a 

pele [(R38, irritante para a pele; irritante para a pele 2); (H315 – Causa irritação na pele)]. 

 
Lesões oculares graves/Irritação ocular 

 
O óxido de cálcio apresenta um risco sério de lesões oculares (estudos de irritação ocular (in 

vivo, coelho) 

Com base em resultados experimentais, o óxido de cálcio é classificado como fortemente 

irritante para os olhos [(R41, risco de forte afetação ocular; Afetação dos olhos 1) ; (H318 – 

Causa forte afetação ocular)]. 

 
Sensibilidade respiratória ou cutânea 

 
Sem dados disponíveis 

 

O óxido de cálcio não é considerado um sensibilizante cutâneo, com base na sua natureza 
 

(alteração do pH) e na necessidade essencial de cálcio na nutrição humana. 

Classificação como sensibilizante não garantida. 

 
Mutagenicidade em células germinativas 

 
Ensaio de mutação bacterial reversível (teste de Ames, OCDE 471): Negativo Tendo em conta a 

permanente presença de Ca e da não relevância fisiológica da alteração do pH induzido pelo 

óxido de cálcio em meio aquoso, CaO está obviamente isento de qualquer genotoxidade 

potencial incluindo a Mutagenicidade de células germinativas. 

 
Carcinogenicidade 

 
O Cálcio (administrado como lactato de Cálcio) não é carcinogénico (resultado experimental, 

rato). O efeito-pH do óxido de cálcio não aumenta o risco carcinogénico. 

Com base em dados epidemiológicos realizados em humanos o óxido de cálcio não é suspeito 
 

de ação carcinogénica. 
 

Classificação relativa à Carcinogenicidade não é garantida. 
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Toxicidade Reprodutiva 
 

O  cálcio  (administrado  como  carbonato de cálcio)  não  é  tóxico  para  a  reprodução  

(resultado experimental, ratos). 

O efeito-pH não aumenta o risco na reprodução. 
 

Os dados de epidemiológicos realizados em humanos revelaram ausência de propriedades 

toxicológicas para a reprodução. 

Estudos clínicos humanos e estudos animais, a vários sais de cálcio, demonstraram não haver 
 

efeitos na reprodução e no desenvolvimento embrionário do ciclo reprodutivo. Consultar o 
 

Comité Cientifico da Alimentação (secção 16.6). 
 

O óxido de cálcio não tem efeitos tóxicos no desenvolvimento dos seres humanos. 
 

Não é necessária classificação de toxicidade na reprodução de acordo com o Regulamento (CE) 
 

1272/2008. 
 
 

STOT – exposição individual única 
 

Através de dados obtidos em humanos conclui-se que o óxido de cálcio é irritante para as vias 

respiratórias. 

Como resumido e avaliado na recomendação SCOEL (Anonymus, 2008), baseado em dados 

humanos, o óxido de cálcio classifica-se como irritante para o aparelho respiratório [(R37, 

Irritante para o sistema respiratório; STOT SE 3); (H335 – Pode provocar irritação das vias 

respiratórias)]. 

 
STOT – exposição repetida 

 
A toxicidade do cálcio por via oral é determinada pelo Nível Máximo de Ingestão Tolerável (UL) 

 

para adultos, determinado pelo Comité Científico da Alimentação Humana (CCAH), sendo UL = 
 

2500 mg/d, correspondente a 36 mg/kg bw/d (pessoa de 70 kg) para o cálcio. 
 

A  toxicidade do  CaO  por  via dérmica não é considerada relevante  devido  à insignificante 

absorção prevista através da pele e devido a irritação local como efeito de saúde primário 

(alteração de pH) 
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A Toxicidade do CaO por inalação (efeito local, irritação das membranas mucosas) é obtida por 

um VLE-MP de a 8-h estabelecido pelo Comité Científico dos Limites de Exposição Ocupacional 

(SCOEL) de 1 mg/m3 de poeira respirável (ver secção 8.1). 

Deste modo, não é necessária classificação do CaO após exposição prolongada. 
 
 

Perigo de aspiração 
 

Não existe conhecimento de risco na aspiração do óxido de cálcio. 
 
 
 
 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
 

12.1 Toxicidade 
 

12.1.1 Toxicidade aguda/prolongada em peixes 
 

LC₅₀ (96 horas) para peixes de água doce: 50,6mg/l (dihidróxido de cálcio) 
 

LC₅₀ (96 horas) para peixes de água salgada: 457 mg/l (dihidróxido de cálcio) 
 
 

12.1.2 Toxicidade aguda/prolongada em invertebrados aquáticos 
 

EC₅₀ (48 horas) para invertebrados de água doce: 49,1 mg/l (dihidróxido de cálcio) 
 

EC₅₀ (96 horas) para invertebrados de água salgada: 158 mg/l (dihidróxido de cálcio) 
 
 

12.1.3 Toxicidade aguda/prolongada em plantas aquáticas 
 

EC₅₀ (72 horas) para algas de água doce: 184,57 mg/l (dihidróxido de cálcio) 

NOEC (72 horas) para algas de água salgada: 48 mg/l (dihidróxido de cálcio) 

 
12.1.4 Toxicidade em microorganismos (ex. Bactéria) 

 
Em concentrações elevadas e pela subida do pH e temperatura, o hidróxido de cálcio é usado 

para desinfeção de lamas de esgotos. 

 
12.1.5 Toxicidade crónica em organismos aquáticos 

 
NOEC (14 dias) para invertebrados de água salgada: 32 mg/l (dihidróxido de cálcio) 
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12.1.6 Toxicidade em organismos que habitam no solo 
 

EC10/LC10 ou NOEC para macroorganismos terrestres: 2000 mg/kg de solo dw (dihidróxido 

de cálcio) 

EC10/LC10 ou NOEC para microorganismos terrestres: 12000 mg/kg de solo dw (dihidróxido 
 

de cálcio) 
 
 

12.1.7 Toxicidade em plantas terrestres 
 

NOEC (21d) para plantas terrestres: 1080 mg/kg (dihidróxido de cálcio) 
 
 

12.1.8 Efeito geral 
 

Efeito-pH agudo. Apesar do produto ser usado na correção da acidez da água, um excesso 
superior a 1g/l pode ser prejudicial à vida aquática.  O valor de pH > 12 irá rapidamente 
diminuir em resultado da diluição da carbonatação. 

 
12.1.9 Informação adicional 

 
Os  resultados  são  também  aplicáveis  ao  óxido  de  cálcio,  visto  que  em  contacto  com  a 

humidade forma-se o hidróxido de cálcio. 

 
 

12.2 Persistência e degradabilidade 
 

Não relevante em substâncias inorgânicas 
 
 
 

12.3 Potencial da bioacumulação 
 

Não relevante em substâncias inorgânicas 
 
 
 

12.4 Mobilidade no solo 
 

O óxido de cálcio reage com a água e/ou dióxido de carbono para formar respetivamente 
dihidróxido de cálcio e/ou carbonato de cálcio, os quais são pouco solúveis e apresentam uma 
mobilidade reduzida na maioria dos solos. 
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12.5 Resultados da avaliação de PBT e vPvB 
 

Não relevante em substâncias inorgânicas 
 
 
 

12.6 Outros efeitos adversos 
 

Não foram identificados outros efeitos adversos 
 
 
 

12.7 Informações complementares 
 

Não aplicável 

 

13.CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
 

13.1 Métodos de Tratamento de resíduos 
 

Eliminação do óxido de cálcio deve ser feito em conformidade com a legislação nacional. 
Processamento, utilização ou contaminação deste produto pode mudar as opções de gestão de 
resíduos. 
Eliminação em contentores e conteúdos não utilizados conforme regulamentação nacional. 
As embalagens usadas só devem servir para embalar este produto; não devem ser utilizadas 
para outros fins. Depois de usada, esvaziar a embalagem completamente. 
 

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 

O óxido de cálcio não é considerado como perigoso para transporte (ADR – Estrada, RID – 
Comboio, ADN – Fluvial, IMDG – Mar). Contudo, o óxido de cálcio está classificado como 
perigoso para transporte aéreo (ICAO / IATA). 

 
 

14.1 Número ONU 
 

UN 1910 
 
 

14.2 Designação oficial de transporte da ONU 
 

Óxido de cálcio 
 
 

14.3 Classes de Perigo para efeitos de Transporte 
 

Classe 8 (ICAO / IATA)
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14.4 Grupo de embalagem 
 

Grupo III (transporte aéreo – ICAO/IATA) 
 
 

14.5 Perigos para o ambiente 
 

Nenhum 
 
 

14.6 Precauções Especiais para o utilizador 
 

Evitar qualquer libertação de poeira durante o transporte, da utilização de cisternas ou 

contentores fechados. 

 
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o 
Código IBC 

 
Não regulamentado 

 
 
 
 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 

15.1 Regulamentação/Legislação específica para a substância ou mistura em matéria de 
saúde, segurança e ambiente 

 
Autorizações: Não necessárias 
Restrições de uso: nenhumas 
Outros regulamentos EU: O óxido de cálcio não é uma substância SEVESO, não é uma substância 
que ataque o ozono e não é um poluente orgânico persistente. 

 
 

15.2 Avaliação de segurança química 
 

Foi realizada uma avaliação de segurança química para esta substância. 
 
 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Os dados são baseados nos conhecimentos mais recentes mas não constituem uma garantia 
de quaisquer características específicas do produto e não estabelecem uma relação contratual. 
Esta ficha de dados de segurança foi desenvolvida em conformidade com o ANEXO II – Guia para 
a elaboração de fichas de dados de segurança do regulamento (EC) Nº 1907/2006 (Regulamento 
(EU) Nº 2015/830) 
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16.1 Advertências de perigo 

 
 

H315: Provoca irritação cutânea 
 

H318: Provoca lesões oculares graves 
 

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 
 
 

16.2 Advertências de precaução 
 

P102: Manter fora do alcance das crianças 
 

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial 
 

P305+P351+P338: Se entrar em contacto com os olhos: lavar abundantemente com água 

durante alguns minutos. Se utilizar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 

P302+P352: Se entrar em contacto com a pele: Lavar com água abundante 
 

P261: Evitar respirar as poeiras 
 

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. Caso sinta alguma indisposição contacte 

o Centro de Informação Antivenenos 

P501: Eliminar o conteúdo / recipiente ( e m b a l a g e m )  e m  i n s t a l a ç ã o  d e  e l i m i n a ç ã o  
d e  r e s í d u o s  d e  a c o r d o  c o m  a  l e g i s l a ç ã o  n a c i o n a l .  

 

 
16.3 Frases de Risco 

 
R37: Irritante para o sistema respiratório 

 

R38: Irritante para a pele 
 

R41: Riscos sérios de lesões nos olhos 
 
 

16.4 Frases de Segurança 
 

S2: Manter fora do alcance das crianças 
 

S25: Evitar o contacto com os olhos 
 

S26: Em caso  de  contacto  com  os  olhos,  lavar  imediatamente  com  água  abundante  e 

consultar um especialista 

S37: Usar luvas adequadas 
 

S39: Usar um equipamento protetor para a vista/face 
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16.5 Abreviações 
 

EC₅₀: concentração efetiva média 

LC₅₀: concentração letal média 

ED₅₀: dose letal média 

NOEC: concentração sem efeito observado 
 

OEL: Limite de exposição ocupacional 
 

PBT: Químico tóxico persistente e bioacumulativo 
 

PNEC: concentração previsivelmente sem efeito 
 

STEL: limite de exposição de custa duração 
 

vPvB: Químico muito persistente e muito bioacumulativo 
 

TWA: Tempo médio ponderado 
 

 
16.6 Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afetem as medidas de gestão de 
risco 

 
Não Relevante 

 

 
 
 
 

CLÁUSULA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
As informações constantes desta ficha são baseadas nos nossos melhores conhecimentos até à 
data de publicação, e são prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia, não 
constituindo garantia, uma vez que as operações como o produto não estão sob nosso controlo, 
não assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes. 
Estas informações não dispensam, em nenhum caso, ao utilizador do produto de cumprir e 
respeitar a legislação e regulamentos aplicáveis ao produto, à segurança, à higiene e à proteção 
da saúde do Homem e do meio ambiente, e de efetuar suficiente verificação e teste processual 
de eficácia. Os trabalhadores envolvidos e responsáveis pela área de segurança deverão ter 
acesso às informações constantes desta ficha de forma a garantir a segurança na armazenagem, 
manuseamento e transporte deste produto. 

 
 
 

Esta versão de Ficha de Dados de Segurança substitui a versão anterior. 
 

ANEXO - Apêndice: Cenários de Exposição.        



 SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto

Identificação da substância Sulfato de alumínio e amónio dodecahidrata-
do

Número do artigo X862

Número de registo (REACH) Não é necessária a indicação dos usos identifica-
dos, uma vez que a substância não necessita ser
registada de acordo com o regulamento REACH
(< 1 t/a)

Número CE 232-055-3

Número CAS 7784-26-1

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas: produto químico de laboratório
utilização laboratorial e analítica

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Alemanha

Telefone: +49 (0) 721 - 56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Sítio da internet: www.carlroth.de

Pessoa competente responsável pela ficha de
dados de segurança:

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (pessoa competente): sicherheit@carlroth.de

1.4 Número de telefone de emergência

Nome Rua Código pos-
tal/cidade

Telefone Sítio da internet

Centro de Informação
Antivenenos

Rua Almirante Bar-
roso, 36

1000-013 Lis-
boa

808 250 143

1.5 Importador

Telefone:
Telefax:
Sítio da internet:

Informações de segurança voluntárias em conformidade
com o formato da ficha de dados de segurança segundo o
regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Sulfato de alumínio e amónio dodecahidratado  ≥98 %, p.a., ACS

número do artigo: X862
Versão: 1.0 pt

data de elaboração: 29.07.2020
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 SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 (CRE)
Esta substância não cumpre os critérios para a sua classificação de acordo com o Regulamento nº
1272/2008/CE.

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº. 1272/2008 (CRE)
não é necessário

Palavra-sinal não é necessário

2.3 Outros perigos
Não existe informação adicional.

 SECÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes
3.1 Substâncias

Nome da substância Sulfato de alumínio e amónio dodecahidratado

Número CE 232-055-3

Número CAS 7784-26-1

Fórmula molecular AlH₄NO₈S₂ * 12 H₂O

Massa molar 453,3 g/mol

 SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Notas gerais
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação
Proporcionar ar fresco. Se surgirem queixas ou em caso de persistência dos sintomas, consultar um
médico.

Após contacto com a pele
Enxaguar a pele com água/tomar uma ducha. Se surgirem queixas ou em caso de persistência dos
sintomas, consultar um médico.

Após contacto com os olhos
Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se surgirem queixas ou em caso de
persistência dos sintomas, consultar um médico.

Após ingestão
Enxaguar a boca. Caso sinta indisposição contacte um médico.

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
formato da ficha de dados de segurança segundo o
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4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Até ao momento, não são conhecidos os sintomas e efeitos

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
nenhum

 SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção
Adequar as medidas de extinção ao local
água pulverizada, espuma, pó seco para extinção de incêndios, dióxido de carbono (CO₂)
Meios inadequados de extinção
jacto de água

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Não combustível.

Produtos de combustão perigosos
Em caso de incendio podem formar-se: óxidos de azoto (NOx), óxidos de enxofre (SOx)

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de uma distância razoável. Use equi-
pamento de respiração autónomo.

 SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência
Não são necessárias medidas expeciais.

6.2 Precauções a nível ambiental
Manter afastado dos esgotos, das águas superficiais e subterrâneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recomendações sobre como confinar um derrame
Limpeza com material absorvente (por exemplo: tecido, lã).

Recomendações sobre como proceder à limpeza de um derrame
Remover utilizando meios mecânicos.

Outras informações relacionadas com a actuação em caso de derrames ou emissões
Colocar em recipientes adequados para eliminação.

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
formato da ficha de dados de segurança segundo o
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6.4 Remissão para outras secções
Produtos de combustão perigosos: ver secção 5. Equipamento de protecção individual: ver secção 8.
Materiais incompatíveis: ver secção 10. Condições relativas à eliminação: ver secção 13.

 SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Não são necessárias medias especiais.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar em local seco.

Substâncias ou misturas incompatíveis
Ter em conta as indicações sobre o armazenamento compatível de produtos químicos.

Ter em conta outros conselhos

• Requisitos em termos de ventilação
Utilizar ventilação geral e local.

• Concepção especial de compartimentos ou recipientes de armazenagem
Temperatura de armazenamento recomendada: 15 – 25 °C.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)
Não existe informação disponível.

 SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
8.1 Parâmetros de controlo

Valores-limite nacionais

Valores limite de exposição profissional (limites de exposição no local de trabalho)
Não estão disponíveis dados.

8.2 Controlo da exposição

Medidas de protecção individual (equipamentos de protecção individual)

Protecção ocular/facial

Usar óculos de segurança com protecção lateral.

Protecção da pele

• protecção das mãos
Usar luvas adequadas. As luvas de protecção química adequadas, se testadas de acordo com a NE
374.

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
formato da ficha de dados de segurança segundo o
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•  tipo de material
NBR (Borracha de nitrilo)

• espessura do material
>0,11 mm

• duração do material das luvas
> 480 minutos (permeação: nível 6)

• outras medidas de protecção
Fazer períodos de recuperação para a regeneração da pele. É recomendável a protecção preventiva
da pele (cremes/pomadas de protecção).

Protecção respiratória

É necessária protecção respiratória quando: Desenvolvimento de poeiras. Dispositivo filtrador de par-
tículas (NE 143). P1 (filtra pelo menos 80% das partículas em suspensão, código de cores: Branco).

Controlo da exposição ambiental
Manter afastado dos esgotos, das águas superficiais e subterrâneas.

 SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto

Estado físico sólido

Cor branco

Odor sem odor

Limiar olfactivo Sem dados disponíveis

Outros parâmetros físico-químicos

pH (valor)  2,6 (água: 100 g/l, 25 °C)

Ponto de fusão/ponto de congelação 94,5 °C

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição  280 °C

Ponto de inflamação não aplicável

Taxa de evaporação sem dados disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás) Estas informações não estão disponíveis

Limites de explosividade

• limite inferior de explosão (LEL) esta informação não está disponível

• limite superior de explosão (UEL) esta informação não está disponível

Limites de explosão de nuvens de poeiras estas informações não estão disponíveis

Pressão de vapor Esta informação não está disponível.

Densidade 1.643 kg/m³ a 25 °C

Densidade de vapor Esta informação não está disponível.

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
formato da ficha de dados de segurança segundo o
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Densidade aparente ~ 700 – 800 kg/m³

Densidade relativa Não está disponível informação relativa a esta
propriedade.

Solubilidade(s)

Solubilidade em água 142 g/l

Coeficiente de partição

n-octanol/água (log KOW) Esta informação não está disponível.

Temperatura de auto-ignição Não está disponível informação relativa a esta
propriedade.

Temperatura de decomposição >280 °C (ECHA)

Viscosidade não relevante  (matéria sólida)

Propriedades explosivas não deve ser classificada como explosiva

Propriedades comburentes nenhum

9.2 Outras informações
Não existe informação adicional.

Tamanho das partículas 537,7 µm

 SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
10.1 Reactividade

Este material não é reactivo em condições ambientais normais.

10.2 Estabilidade química
O material é estável em condições ambientais normais e nas condições previsíveis de temperatura e
pressão durante a armazenagem e o manuseamento.

10.3 Possibilidade de reações perigosas
Reage violentamente com: Muito comburente

10.4 Condições a evitar
Manter afastado do calor.  Decomposição a temperaturas a partir de: >280 °C.

10.5 Materiais incompatíveis
Não existe informação adicional.

10.6 Produtos de decomposição perigosos
Produtos de combustão perigosos: ver secção 5.

 SECÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda
Não deve ser classificado como gravemente tóxico.

Corrosão/irritação cutânea
Não deve ser classificado como corrosivo/irritante cutâneo.

Lesões oculares graves/irritação ocular
Não deve ser classificado como susceptível de provocar lesões oculares graves ou irritante ocular.

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
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Sensibilização respiratória ou cutânea
Não deve ser classificado como sensibilizante respiratório ou cutâneo.

Resumo da avaliação das propriedades CMR
Não deve ser classificado como mutagénico para as células germinativas, cancerígeno ou tóxico re-
produtivo

• Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única
Não deve ser classificado como tóxico para órgãos-alvo específicos (exposição única).

• Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida
Não deve ser classificado como tóxico para órgãos-alvo específicos (exposição repetida).

Perigo de aspiração
Não deve ser classificado como apresentando perigo de aspiração.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

• Em caso de ingestão
A exposição prolongada ou repetida por ingestão pode provocar danos hepáticos

• Se entrar em contacto com os olhos
levemente irritante, mas não relevante para classificação

• Em caso de inalação
levemente irritante, mas não relevante para classificação

• Se entrar em contacto com a pele
O contacto frequente e prolongado com a pele pode causar iritação

Outras informações
Não existem informações disponíveis sobre a toxicidade aguda por via cutânea ou por via inalatória,
Estas informações baseiam-se no actual estado do nosso conhecimento

 SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1 Toxicidade

de acordo com 1272/2008/CE: Não deve ser classificado como perigoso para o ambiente aquático.

12.2 Processo de degradabilidade
Os métodos para determinação da degradabilidade biológica não são aplicáveis a substâncias inorgâ-
nicas.

12.3 Potencial de bioacumulação
Não estão disponíveis dados.

12.4 Mobilidade no solo
Não estão disponíveis dados.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
Não estão disponíveis dados.

12.6 Outros efeitos adversos
Não estão disponíveis dados.

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
formato da ficha de dados de segurança segundo o
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 SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Para o tratamento dos resíduos, contactar a entidade responsável e autorizada para o tratamento.

Informações relevantes relativas à descarga através das águas residuais
Não deitar os resíduos no esgoto.

13.2 Disposições pertinentes em matéria de resíduos
A atribuição de códigos de resíduos/classificação de resíduos específicos do ramo e do processo deve
ocorrer de acordo com o regulamento para a classificação de resíduos segundo o CER (Catálogo Eu-
ropeu de Resíduos).

13.3 Observações
Deve fazer-se a triagem dos resíduos em categorias que possam ser tratadas separadamente pelas
instalações, locais ou nacionais, de tratamento de resíduos. Tenha em conta a legislação nacional ou
regional pertinente em vigor.

 SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
14.1 Número ONU (não são submetidas a prescrições de transporte)

14.2 Designação oficial de transporte da ONU não relevante

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte não relevante

Classe -

14.4 Grupo de embalagem não relevante não foi atribuído grupo de embala-
gem

14.5 Perigos para o ambiente nenhum (não é perigoso para o ambiente de acordo com os
regulamentos relativos a mercadorias perigosas)

14.6 Precauções especiais para o utilizador
Não existe informação adicional.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC
A carga não será transportada como carga a granel.

14.8 Informações para cada um dos regulamentos-tipo da ONU

• Transporte de mercadorias perigosas por estrada, por caminho-de-ferro ou por via navegável
(ADR/RID/ADN)
Não submetido ao ADR, RID ou ADN.

• Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG)
Não submetido ao IMDG.

• Organização da Aviação Civil Internacional (OACI-IATA/DGR)
Não submetido ao OACI-IATA.

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
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 SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde,

segurança e ambiente

Disposições pertinentes da União Europeia (UE)

• Regulamento 649/2012/UE relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos
(PIC)
Não referido.

• Regulamento 1005/2009/CE relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono
Não referido.

• Regulamento 850/2004/CE relativo a poluentes orgânicos persistentes (POP)
Não referido.

• Restrições de acordo com REACH, Apêndice XVII
não referido

Nome, de acordo com o inven-
tário

Nº CAS Wt% Listada na/no(s) Observações

Metals and their compounds 100 A)

Legenda
A) Lista indicativa dos principais poluentes

• Restrições de acordo com REACH, Título VIII
Nenhum.

• Lista das substâncias sujeitas a autorização (REACH, Apêndice XIV)/SVHC - lista de substâncias
candidatas
não referido

• Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nº Substância perigosa/categorias de perigo Quantidades-limiar (em toneladas) pa-
ra a aplicação de requisitos de nível in-

ferior e superior

Notas

não atribuído

• Directiva 75/324/CEE, respeitante às embalagens aerossóis

Lote de produção
Directiva europeia referente às Tintas Decorativas (2004/42/CE)

Teor de COV 0 %
0 g/l

Directiva relativa às emissões industriais (COVs, 2010/75/UE)

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
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Teor de COV 0 %

Teor de COV 0 g/l

Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em
equipamentos eléctricos e electrónicos (RoHS) - Anexo II
não referido

Regulamento 166/2006/CE relativo à criação do Registo Europeu das Emissões e Transferências
de Poluentes (PRTR)
não referido

Directiva 2000/60/CE que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da
água

Nome, de acordo com o inventário Nº CAS Listada na/
no(s)

Observações

Metals and their compounds A)

Legenda
A) Lista indicativa dos principais poluentes

Regulamento 98/2013/UE sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos
não referido

Regulamento 111/2005/CE que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de
drogas entre a Comunidade e países terceiros
não referido

Inventários nacionais
A substância está listada nos seguintes inventários nacionais:

País Inventários nacionais Estatuto

AU AICS a substância está listada

CA DSL a substância está listada

CN IECSC a substância está listada

EU ECSI a substância está listada

EU REACH Reg. a substância está listada

KR KECI a substância está listada

NZ NZIoC a substância está listada

PH PICCS a substância está listada

TW TCSI a substância está listada

US TSCA a substância está listada

Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI Inventário CE de substâncias (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH substâncias registadas
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
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15.2 Avaliação da segurança química
Não se efectuou nenhuma avaliação da segurança química para esta substância.

 SECÇÃO 16: Outras informações
Abreviaturas e acrónimos

Abrev. Descrição das abreviaturas utilizadas

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegá-
vel interior)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada)

CAS Chemical Abstracts Service (serviço que mantém a lista mais completa de substâncias químicas)

CMR cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução

COV Compostos Orgânicos Voláteis

CRE Regulamento (CE) nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas

DGR regulamentação referente a Mercadorias Perigosas (ver IATA/DGR)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventário europeu das substâncias quí-
micas existentes no mercado)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances  (lista europeia das substâncias químicas notificadas)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema Mundial Harmonizado
de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos" desenvolvido pelas Nações Unidas

IATA Associação Internacional do Transporte Aéreo

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentação referente a Mercadorias
Perigosas para o transporte aéreo)

IMDG International Maritime Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas)

MARPOL Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (abrev. de "poluente marinho")

mPmB muito persistente e muito bioacumulável

NLP ex-polímero

OACI Organização da Aviação Civil Internacional

PBT Persistente, Bioacumulável e Tóxico

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliação, Autorização e Res-
trição de Substâncias Químicas)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Acordo Euro-
peu relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas)

SVHC Substance of Very High Concern (Substância que Suscita Elevada Preocupação)

Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados
- Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2015/830/UE
- Regulamento (CE) nº 1272/2008 (CRE, GHS UE)
- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentação referente a Mer-

cadorias Perigosas para o transporte aéreo)
- Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG)

Frases relevantes (código e texto integral, como indicado no capítulo 2 e 3)
não relevante.

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
formato da ficha de dados de segurança segundo o
regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Sulfato de alumínio e amónio dodecahidratado  ≥98 %, p.a., ACS

número do artigo: X862
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Declarações de exoneração de responsabilidade
A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações
devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste fo-
lheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transpor-
te e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser mistu-
rado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre
segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.

Informações de segurança voluntárias em conformidade com o
formato da ficha de dados de segurança segundo o
regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)
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SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 
 
1.1 Identificador do Produto 
 

Nome químico: Hidróxido de Sódio 
Nº CE: 215-185-5 
Nº CAS: 1310-73-2 
Nº de Índice: 011-002-00-6 
Nº de registo: 01-2119457892-27-0066 
Caracterização química: Substância inorgânica mono-constituinte – em solução  

 
1.2 Utilizações Identificadas Relevantes da Substância ou Mistura e Utilizações Desaconselhadas 

 
Utilizações Relevantes identificadas:  
Na indústria pode ser utilizada, por exemplo, para ajustar o pH, para produzir biodiesel a partir de 
óleos vegetais, para limpar garrafas (indústria alimentar), para flotação (indústria de pasta e papel), 
secar o ar, extrair alumina (indústria de alumínio), mercerizar algodão (indústria têxtil), curtir couro, 
descascar vegetais, fabricar produtos químicos (uso intermédio), regenerar resinas ou amaciar a 
água. Os consumidores usam-na por exemplo para decapar ou desentupir a canalização.  

 
Para mais informações, consulte o Cenário de Exposição correspondente anexo a esta Ficha de 
dados de Segurança. 
 
Utilizações desaconselhadas: Não há utilizações desaconselhadas 

 
1.3 Identificação do Fornecedor da Ficha de Dados de Segurança 
 

Empresa: BONDALTI CHEMICALS, SA  
Rua do Amoníaco Português, nº 10 
Quinta da Indústria, Beduído 
3860-680 Estarreja - Portugal 

Telefone: 
Fax:  
Página web: 

+351 234 810 300   
+351 234 810 361     
www.bondalti.com 

Pessoa de contacto:  Maria José Alves 
E- mail:  fds@bondalti.com 
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1.4 Número de Telefone de Emergência 
 

BONDALTI CHEMICALS, SA  
Telefone: 

Fax: 

 
+351 234 810 300 (24 horas/dia-7dias/semana) 
+351 234 810 361     

Nrº Nacional de Emergência (INEM) 112     
Centro de Informação Anti-venenos (CIAV) +351 800 250 250 (24 horas) 

 
 
SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
2.1 Classificação da Substância ou Mistura 
 

Auto-Classificação do Hidróxido de Sódio de acordo com os critérios do CLP (Regulamento (CE) nº 
1272/2008) 
 

Classe de perigo Categoria de 
perigo Frases de Advertência de Perigo 

Corrosão cutânea  Skin Corr. 1A H314: Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves 

Substância Corrosiva 
para  metais  

Met. Corr. 1 H290: Pode ser corrosivo para os metais 

 
Informação adicional 
 
Limites de concentração específicos  
 

Concentração % Classificação 
C ≥ 5 % Corrosão cutânea: Skin Corr. 1A; H314 - Provoca queimaduras na pele e 

lesões oculares graves 
2 % ≤ C < 5 % Corrosão cutânea: Skin Corr. 1B; H314 - Provoca queimaduras na pele e 

lesões oculares graves 
0,5 % ≤ C < 2 % Irritação cutânea: Skin Irrit. 2; H315 - Provoca irritação cutânea 
0,5 % ≤ C < 2 % Irritação ocular: Eye Irrit. 2; H319 - Provoca irritação ocular grave 
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2.2 Elementos do Rótulo  
 

Regulamento (CE) Nº 1272/2008 
Pictograma de perigo: 

 
 

  
GHS05: corrosão 

  
Palavra - sinal: Perigo 
Advertências de Perigo: H290: Pode ser corrosivo para os metais 

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares grave 
 

Recomendações de 
Prudência: 

P260: Não respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / 
aerossóis. 
P280: Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção 
ocular / proteção facial 
P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico  
P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (OU O 
CABELO): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 
Enxaguar a pele com água/tomar 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. 

  
Recomendações de 
Prudência para o 
Consumidor Final: 

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo 
P102: Manter fora do alcance das crianças 
P103: Ler o rótulo antes da utilização 

 
Quando a substância é vendida para o público em geral a uma concentração de 0.2% ou superior, é 
obrigatório o seguinte: 

- As embalagens devem ser fornecidas com um selo de segurança para crianças.  
- O rótulo traz sempre uma indicação de perigo detectável ao toque. 

A embalagem do produto deve ter:   
- Um selo único para abertura. 
- N.º CE.  
- Indicação de "Rotulagem CE”. 
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2.3 Outros Perigos 
 
      A substância não é classificada como PBT nem como mPmB. 
 
 
SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/ INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
3.1 Substâncias 
 

Substâncias perigosas 
 

Nome químico N.º CAS N.º CE N.º REACH Concentração 

Hidróxido de Sódio 1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27-0066 30% < C < 50% 

 
 

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
4.1 Descrição das Medidas dos Primeiros Socorros 
 

Se inalado: 
 

- Remover o(s) acidentado(s) para o ar fresco.  
- Se necessário administre oxigénio ou respiração artificial.  
- Deite a vítima numa posição de recuperação e mantenha-a quente.  
- Chame o médico imediatamente.  

Em caso de contacto 
com a pele: 

- Retire imediatamente a roupa contaminada e os sapatos. 
- Lave imediata e abundantemente com água. 
- Mantenha quente e num local tranquilo. 
- Chame um médico ou contacte o SOS VENENOS (INEM) imediatamente. 
- Lave a roupa contaminada antes de a voltar a usar.  

Em caso de contacto 
com os olhos: 
 

- Lave imediata e abundantemente com água, também sob as pálpebras, 
durante pelo menos 15 minutos. 
- Chame um médico ou contacte o SOS VENENOS (INEM) imediatamente. 
- Leve o sinistrado para o hospital com urgência. 

Se ingerido: - Chame um médico ou contacte o SOS VENENOS (INEM) imediatamente. 
- Leve o sinistrado para o hospital com urgência. 
- Se ingerido, lave a boca com água (apenas se o sinistrado estiver 
consciente). 
- NÃO induza o vómito. 
- Respiração artificial e/ou oxigénio podem ser necessários. 
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Autoproteção do socorrista 
 

Proteção respiratória: - No caso de poeiras ou formação de aerossóis utilize máscara com filtro 
apropriado. 
- Tipo de filtro recomendado: P2. 

Proteção das mãos: - Use luvas impermeáveis. 
- Material adequado:- PVC, Neoprene, Borracha natural ou butílica, duração 
mínima: > 480 min 
- Material desadequado: Couro. 

Proteção dos olhos: - Devem ser usados óculos resistentes a produtos químicos.  
 

 
4.2 Sintomas e Efeitos Mais Importantes, Tanto Agudos Como Retardados 
 
4.2.1 Inalação 
 

- Corrosivo para o sistema respiratório. 
- Sintomas: Dificuldade em respirar, tosse, pneumonia química e edema pulmonar. 

 
4.2.2 Contacto com a pele 
 

- Provoca queimaduras graves. 
- Sintomas: Vermelhidão, tumefação dos tecidos e queimadura. 

 
4.2.3. Contacto com os olhos 
 

- Provoca queimaduras graves. 
- As pequenas quantidades salpicadas para os olhos podem causar danos irreversíveis e cegueira. 
- Sintomas: vermelhidão, lacrimação, tumefação dos tecidos e queimadura. 

 
4.2.4. Ingestão  
 

- Se for ingerido provoca queimaduras graves da boca e da garganta assim como perigo de 
perfuração do esófago e do estômago.  
- Sintomas: Nauseas, dor abdominal, vómito com sangue, diarreia, sufocação, tosse e deficiência 
respiratória. 
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4.3 Indicações Sobre Cuidados Médicos Urgentes e Tratamentos Especiais Necessários 
 

- Contacto com olhos: Lavar imediatamente com água durante 15 minutos. No caso de dificuldade 
em abrir as pálpebras, administrar colírio analgésico (oxibuprocaína). 

- Contacto com a pele: Retirar a roupa e lavar abundantemente com água.  
- Ingestão: Lavar a boca com água. Não induzir vómito, dar leite. Respiração artificial e/ou oxigénio 

podem ser necessários. 
 

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
5.1 Meios de Extinção 
 

Meios de extinção adequados:  Use meios de extinção que sejam adequados às 
circunstâncias locais e ambiente envolvente (por exemplo: 
Pó químico e CO2). 

Meios de extinção desadequados: Água pode ser ineficaz. 
 
 
5.2 Perigos Especiais Decorrentes da Substância ou Mistura 
 

- O produto não é inflamável nem combustível. 
- Reage exotermicamente com água. 
- Liberta hidrogénio ao reagir com metais. 
 

5.3 Recomendações para o Pessoal de Combate a Incêndios 
 

- Em caso de incêndio, utilize um aparelho de respiração autónomo. 
- Utilize equipamento de proteção pessoal. 
- Use fato completo resistente a produtos químicos. 
- Arrefeça os recipientes / tanques pulverizando com água. 
 

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 
6.1 Precauções Individuais, Equipamento de Proteção e Procedimentos de Emergência 

 
6.1.1 Para o Pessoal não envolvido na resposta à emergência 

 
- Previna derrames adicionais, se o puder fazer com segurança. 
- Mantenha afastado de produtos incompatíveis.  
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6.1.2 Para o Pessoal responsável pela resposta à emergência 

- Usar equipamento de proteção individual adequado (p.ex: fato de proteção química; óculos; 
calçado de proteção, luvas e equipamento de proteção respiratória adequado) 
- Evacuar o pessoal para áreas de segurança. 
- Mantenha as pessoas afastadas do derrame e contra o vento. 
- Ventile a área. 
 

6.2 Precauções a Nível Ambiental 
- Não deve ser lançado para o meio ambiente. 
- Não descarregue para cursos de água superficiais ou no sistema de esgoto sanitário. 
- Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos, informe as autoridades competentes. 
 

6.3 Métodos e Materiais de Confinamento e Limpeza 
 
6.3.1 - Confinar o derrame com barreiras de proteção.  

- Tapar as saídas para os esgotos. 
6.3.2 - Utilizar material absorvente. 

- Recolher os materiais residuais em recipientes adequados a esta substância. 
- Manter os residuos em recipientes devidamente rotulados. 

6.3.3 - Não utilizar água sobre derrames deste produto. 
 
6.4 Remissão para Outras Secções 

- Ver secções 7 e 8 para as medidas de proteção. 
- Ver secção 13 sobre tratamento de resíduos. 
 
 

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 
7.1 Precauções para um Manuseamento Seguro 

- Para evitar decomposição térmica, não sobreaqueça a substância. 
- Ao diluir, junte o produto à água. Nunca acrescente água ao produto. 
- Utilizar o produto em sistemas fechados. 
- Utilize somente equipamento e materiais que sejam compatíveis com o produto. 
- Mantenha afastado de produtos incompatíveis, tal como, ácidos. 
- De preferência transfira por bomba ou por gravidade.  
- Não comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho. 
- Lavar as mãos depois da utilização. 
- Retirar vestuário contaminado e o equipamento de proteção antes de entrar nas zonas de refeição. 
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7.2 Condições de Armazenagem Segura, Incluindo Eventuais Incompatibilidades 

- Armazene no recipiente original. 
- Mantenha num local bem ventilado. 
- Mantenha num local seco. 
- Mantenha em recipientes devidamente rotulados. 
- Mantenha o recipiente fechado. 
- Evite a formação de poeira. 
- Mantenha afastado de produtos incompatíveis (ácidos). 
- Material adequado: Aço inoxidável e Polietileno.  
 

7.3 Utilizações Finais Específicas 
 

O NaOH é utilizado durante a fase de produção de vários produtos de limpeza, embora na maior 
parte dos casos as quantidades usadas nos produtos finais sejam limitadas.  
A caracterização do produto para produtos de limpeza profissional com NaOH livre após formulação 
é a de decapantes para o chão, desengordurantes para os fornos e para o chão, desentupidores, 
lavagem de loiças e desengraxantes.  
 
 

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
8.1 Parâmetros de controlo 
 
8.1.1 Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho  
 

Componentes Nº CAS Valor Parâmetros de 
controlo Base legal 

Hidróxido de Sódio 1310-73-2 2 mg/m3 (*) VLE – CD - CM NP 1796: 2014 

(*) Para o Hidróxido de Sódio, no estado sólido. 
 
 
8.1.2 Valor(es) DNEL/PNEC 
 

Valor(es)DNEL 
- DNEL para o Hidróxido de Sódio, inalação a longo prazo, Efeito local, trabalhadores = 1,0 mg/m³ 
- DNEL para o Hidróxido de Sódio, inalação a longo prazo, Efeito local, população em geral = 1,0 mg/m³ 
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Valor(es) PNEC 
PNEC (Água) 
A toxicidade do NaOH pode ser atribuída ao aumento do pH devido à adição de OH-, uma vez que as 
concentrações de sódio são muito baixas para explicar os efeitos observados em estudos de toxicidade 
aguda. Uma PNEC genérica não pode ser derivada de dados de toxicidade de uma única espécie para 
NaOH, pois o pH das águas naturais e efeito tampão das águas naturais apresentam diferenças 
consideráveis e os organismos/ecossistemas aquáticos adaptam-se a estas condições naturais 
específicas, resultando em diferentes pH ótimos e intervalos de pH que são tolerados (EU RAR, 2007, 
secção 3.2.1.1.4, pág. 30). 
 
PNEC (sedimento) 
A alta solubilidade em água e a pressão de vapor muito baixa indicam que NaOH será encontrada 
predominantemente na água. Em água (incluindo terra ou espaços entre sedimentos), NaOH está 
presente como o ião sódio (Na +) e ião hidroxila (OH-), como NaOH dissolve-se rapidamente e dissocia-
se na água (EU RAR, 2007, secção 3.1.3, pág. 24). Se emitida para a água da superfícial, a absorção em 
material particulado e sedimento será insignificante e, portanto, não se acumulará nos tecidos vivos. 
A toxicidade do NaOH pode ser atribuída ao aumento do pH devido à adição de OH-, uma vez que as 
concentrações de sódio são muito baixas para explicar os efeitos agudos observados em estudos de 
toxicidade. Como a capacidade tampão, o pH e a flutuação do pH são muito específicos para um 
determinado ecossistema, não foi considerado útil derivar uma PNEC. 
 
PNEC (oral) 
De acordo com a EU RAR (2007), a bioacumulação em organismos não é relevante para NaOH. Com 
base nisso, não há necessidade de realizar avaliação de risco para envenenamento secundário. 
 
PNEC (Solo) 
O compartimento terrestre não foi considerado como objetivo na avaliação do risco (EU RAR 2007, 
secção 3.1.3.3, pág. 26) porque não é considerado relevante para a soda desde que emitida para o 
solo, a absorção às partículas do solo serão negligenciáveis. 
 
PNEC (STP) 
A toxicidade do NaOH pode ser atribuída ao aumento do pH devido à adição de OH-, uma vez que as 
concentrações de sódio são muito baixas para explicar os efeitos agudos observados em estudos de 
toxicidade. Não foi calculado PNEC geral para STP para efluente (EU RAR 2007, secção 3.2.1.5.1, pág. 
33). 
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8.2 Controlo de Exposição 
 
8.2.1 Controlos Técnicos Adequados 

- Assegure ventilação adequada. 
- Aplique as medidas técnicas para cumprir com os limites de exposição ocupacional.  
 

8.2.2 Medidas de Proteção Individual, Nomeadamente Equipamentos de Proteção Individual 
 

Proteção respiratória: - No caso de poeiras ou formação de aerossóis utilize máscara com 
filtro apropriado. 
- Tipo de filtro recomendado: P2. 

Proteção das mãos: - Use luvas impermeáveis. 
- Material adequado:- PVC, Neoprene, Borracha natural ou butílica, 
duração mínima: > 480 min 
- Material desadequado: Couro. 

Proteção dos olhos: - Devem ser usados óculos resistentes a produtos químicos.  
Proteção do corpo e da 
pele: 

- Em caso de poeiras devem ser usados botas e avental em PVC ou 
neoprene resistentes a produtos químicos.  

Medidas de higiene: - Instalações de lava-olhos devem estar disponíveis de acordo com 
as normas aplicáveis. 
- Retire imediatamente a roupa contaminada e os sapatos. 
- Manuseie de acordo com as boas práticas de segurança e higiene 
industrial. 

 
8.2.3 Controlo de Exposição Ambiental 
 

Eliminar a água de lavagem em conformidade com a regulamentação aplicável: 
 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
- Decreto – Lei n.º 178/2006 – Aprova o regime geral da gestão de resíduos e posteriores alterações. 
 
- Decreto – Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho – Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes 
jurídicos na área dos resíduos; 
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- Portaria n.º 289/2015,de 18 de Dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e 
registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º 
do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de setembro, e revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro. 
 
- Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de 
acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER). 
 
 

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
9.1 Informação Sobre Propriedades Físicas e Químicas de base 
 

a) Aspecto: 
Cor: 

Líquido viscoso 
Incolor 

b) Odor: Inodoro 
c) Limiar olfactivo: Não disponível (*) 
d) pH: >13 
e) Ponto de fusão/ponto de congelação: 323ºC a 101 325 Pa 
f) Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 1 388ºC a 101 325 Pa 

g) Ponto de inflamação: 
De acordo com o Regulamento REACH, não é 
exigido estudo se a substância for 
inorgânica. (Anexo VII, coluna 2 - adaptação) 

h)Taxa de evaporação: Não disponível (*) 

I) Inflamabilidade (sólido, gás): 

Os óxidos inorgânicos em que o elemento 
inorgânico está no seu estado de oxidação 
mais elevado são incapazes de uma reação 
adicional com oxigênio e podem assim 
serem designados como não-inflamáveis 
(capítulo R. 7A da orientação específica do 
valor-limite, página 123). Removendo 
elétrons de NaOH não é óbvio, e nenhuma 
informação foi encontrada que se possa 
produzir uma molécula estável. Os iões de 
sódio e hidróxido são bastante estáveis em 
solução 

j) Limites superior/inferior de inflamabilidade ou 
explosividade: O produto não é inflamável nem explosivo 
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k) Pressão de vapor: 

De acordo com o Regulamento REACH, não é 
exigido estudo se o ponto de fusão for 
superior a 300°C. (Anexo VII, coluna 2 - 
adaptação) 

l) Densidade de vapor: Não disponível (*) 
m) Densidade relativa: 1,33 a 1,53 
n) Solubilidade(s): Totalmente solúvel na água a 25ºC 

o) Coeficiente de partição n-octanol/água: 
De acordo com o Regulamento REACH, não é 
exigido estudo se a substância for 
inorgânica. (Anexo VII, coluna 2 - adaptação) 

p) Temperatura de auto-ignição: 

De acordo com o Regulamento REACH, não é 
exigido estudo se resultados preliminares 
excluírem o auto-aquecimento da substância 
até aos 400 °C (Anexo VII, coluna 2 - 
adaptação) 

q) Temperatura de decomposição: Não disponível (*) 
r) Viscosidade: 12 a 120 mPa.s, a 20ºC 
s) Propriedades explosivas: Não explosivo 
t) Propriedades comburentes: Não oxidante 

(*) Não são conhecidas fontes de dados de confiança para estes dados 
 
9.2 Outras informações: 
 

Constante de dissociação: O Hidróxido de Sódio dissocia-se completamente em água, Na+ e OH-. 

- O NaOH é uma base forte que se dissocia em água no ião de sódio (Na+) e no ião hidroxilo (OH-). A 
dissolução/dissociação em água é fortemente exotérmica. 
 

 
SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
10.1 Reatividade 
 

- Potencial perigo exotérmico; 
- Pode ser corrosivo para os metais. 
 

10.2 Estabilidade Química 
 

- Estável, se armazenado nas condições recomendadas.  
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10.3 Possibilidade de Reações Perigosas 
- Liberta hidrogénio na reacção com metais. 
- Reacção exotérmica com ácidos fortes. 
- Risco de reacção violenta. 
- Risco de explosão. 
- Reage violentamente com a água. 
 

10.4 Condições a Evitar 
- Mantenha afastado da luz solar directa. 
- Para evitar decomposição térmica, não sobreaqueça. 
- Não submeta o produto a temperaturas ambientais baixas (risco de congelamento). 
 

10.5 Materiais incompatíveis 
- Metais, Ácidos, agentes oxidantes, alumínio e outros metais leves e suas ligas. 
 

10.6 Produtos de Decomposição Perigosos 
- Hidrogénio (por contacto com metais). 
 

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Informação Sobre os Efeitos Toxicológicos 

O maior perigo para a saúde humana (e o modo de acção) de NaOH é a irritação local e/ou corrosão. 
Quando existe exposição dérmica de humanos a baixas concentrações (não-irritantes), a absorção de 
NaOH deverá ser relativamente baixa devido à baixa absorção de iões. Por esta razão é expectável que, 
em condições normais de utilização e manuseamento, a assimilação de NaOH seja limitada. Nestas 
condições, a absorção de OH-, via exposição ao NaOH, não deverá alterar o pH no sangue. Além disso, 
nestas condições, a absorção de sódio por exposição ao NaOH, é muito menor do que a assimilação do 
sódio através dos alimentos. Por esta razão não é expectável que o NaOH esteja sistémicamente 
disponível no corpo nas condições normais de utilização e manuseamento (EU RAR, 2007). 
 

Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 
Toxicidade aguda: Não há estudos fiáveis disponíveis para 

toxicidade aguda para NaOH. 
De acordo com o Regulamento REACH, 
geralmente não é exigido estudo se a 
substância for classificada como corrosiva 
para a pele (Anexo VII, coluna 2 - 
adaptação). NaOH é uma substância 
corrosiva e por esta razão não são 
necessários testes de toxicidade aguda 
complementares. 

Relatório de Segurança 
Química 
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Corrosão/ Irritação 
cutânea:  

Irritante para 61% dos voluntários 
humanos (0,5% NaOH; para exposição até 
1 hora). 

Cobertura: fragmento – 
25 mm câmara Hill Top 
contendo um toalhete 
Webril (exposição 
fechada); York et al. 
1996). Griffiths et 
al.(1997). 
 

 Estudo in vitro sobre o tecido da pele; 
Resultado: corrosivo (500 μL de uma 
formulação à base de água com Hidróxido 
de Sódio; tempo de ruptura de 13,16 min ± 
0,06). 

Stobbe et al. (2003). 

Lesões oculares 
graves/Irritação ocular: 

No Coelho Branco (Nova Zelandia): 
- Não irritante (1% solução de NaOH). 
- Irritante (2% solução de NaOH). 

Jacobs (1992). 

Irritação respiratória: NOEL =1 mg/m3 Névoa de Hidróxido de 
Sódio (irritação respiratória em humanos). 

Fritschi et al. (2001). 

Sensibilização cutânea: A NaOH não é considerada um 
sensibilizante da pele. 

Relatório de Segurança 
Química  
(EU RAR, 2007; secção 
4.1.2.4, página 70) 

Mutagenicidade em células 
germinativas: 

Testes de toxicidade genética in vitro e in 
vivo não indicaram evidência de atividade 
mutagénica. 

Relatório de Segurança 
Química  
(EU RAR, 2007; secção 
4.1.2.6, página 72) 

Carcinogenicidade: Ausência de dados positivos de 
mutagenicidade in vitro e in vivo não 
suportam classificação para a 
carcinogenicidade e não suporta ensaios 
adicionais em animais para avaliar a 
carcinogenicidade. 

Relatório de Segurança 
Química 

Toxicidade Reprodutiva: A classificação para toxicidade reprodutiva 
ou de desenvolvimento não é necessária, 
uma vez que não se espera que o NaOH 
esteja sistemicamente disponível no corpo 
em condições normais de manuseio e uso e 
a substância não atingirá o feto nem 
atingirá os órgãos reprodutivos masculino 
e feminino. 

Relatório de Segurança 
Química 
(EU RAR, 2007; secção 
4.1.2.8, página 73) 

STOT – SE: Sem dados. Relatório de Segurança 
Química 
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STOT- RE: Sem dados. Relatório de Segurança 
Química 

Perigo de aspiração: Sem dados. Relatório de Segurança 
Química 

 
 
SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidade 

A alta solubilidade em água e uma pressão de vapor muito baixa indicam que o NaOH será 
predominantemente encontrado em água.  
Na água (incluindo o solo ou água intersticial de sedimento), o NaOH está presente como ião de sódio 
(Na+) e ião de hidróxilo (OH-). Enquanto sólido, o NaOH dissolve-se rapidamente e subsequentemente 
dissocia-se em água (EU RAR, 2007).  
Se emitido para a atmosfera como um aerossol em água, o NaOH será rapidamente neutralizado como 
resultado da sua reacção com CO2 (ou outros ácidos), da seguinte forma: NaOH + CO2 -> HCO3- + Na+. 
Subsequentemente, os sais (e.g. sódio (bi) carbonato) serão dissipados da atmosfera (US EPA, 1989; 
OECD, 2002).  
Assim, as emissões atmosféricas de NaOH neutralizado vão terminar em grande parte no solo e na água. 
Se emitido para o solo, a absorção de partículas do solo será insignificante (EU RAR, 2007). Dependendo 
da capacidade tampão do solo, o OH- será neutralizado em água no solo poroso ou o pH pode aumentar. 

 
Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 

Toxicidade aguda e 
grave para os peixes 

Não estão disponíveis estudos fiáveis 
para a toxicidade nos peixes 

Relatório de Segurança Química 

Toxicidade aguda para 
invertebrados aquáticos 

EC50 (48 h): 40,4 mg/l (nominal) com 
base em: Imobilidade (Ceriodaphnia 
sp.).  

Teste de imobilização agudo de 
48h de acordo com a 
Environment Protection 
Authority; Warne et al. (1999). 

Toxicidade crónica para 
invertebrados aquáticos 

Na água (incluindo solo ou espaços 
entre sedimentos), NaOH está 
presente como ião de sódio (Na+) e ião 
de hidroxila (OH-), o NaOH sólido 
dissolve-se rapidamente e dissocia-se 
na água. Portanto, o único efeito 
possível resultaria do efeito do pH. No 
entanto, o pH permanecerá dentro 
dos intervalos ambientalmente 
esperados. 

Relatório de Segurança Química 
(EU RAR, 2007; secção 3.1.3, 
página 24) 

Toxicidade em algas 
/cianobacteria: Não há dados. 

Relatório de Segurança Química 
(EU RAR 2007; secção 3.2.1.1.1, 
página 29) 
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Classe de Perigo Descritor de dose Método/referência 

Organismos dos 
sedimentos 

A alta solubilidade em água e a 
pressão de vapor muito baixa indicam 
que o NaOH será encontrado 
predominantemente na água. Na água 
(incluindo solo ou espaços entre 
sedimentos),  NaOH está presente 
como ião de sódio (Na+) e ião de 
hidroxila (OH-), NaOH sólido dissolve-
se rapidamente e dissocia-se na água). 
Se emitida para a água da superfície, a 
absorção de partículas e sedimentos 
será insignificante e, portanto, não se 
acumulará nos tecidos vivos. 

Relatório de Segurança Química 
(EU RAR, 2007; seção 3.1.3, 
página 24) 

 
12.2 Persistência e Degradabilidade 
 
Biodegradabilidade: De acordo com o Regulamento REACH, não é exigido estudo se a substância for 

inorgânica (Anexo VII, coluna 2 - adaptação) 
 
Degradação abiótica: Na água (incluindo solo ou espaços entre sedimentos), NaOH está presente como ião 

de sódio (Na+) e ião de hidroxila (OH-), NaOH sólido dissolve-se rapidamente e dissocia-
se na água (EU RAR, 2007; seção 3.1.3, página 24). 

 
12.3 Potencial de Bioacumulação 

A alta solubilidade em água e a pressão de vapor muito baixa indicam que o NaOH será encontrado 
predominantemente na água. (EU RAR, 2007; seção 3.1.3, página 24).  
De acordo com o EU RAR 2007, seção 3.1.3.5, página 26, a bioacumulação em organismos não é 
relevante para o NaOH. 
 

12.4 Mobilidade no Solo 
- Informação inexistente. 
 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 
 

O NaOH, não preenche os critérios de persistência, bioacumulação e toxicidade. Por isso o NaOH não é 
considerado uma substância PBT ou mPmB (EU RAR, 2007, secção 3.3.1.2., página 34). 

 
12.6 Outros Efeitos Adversos 

 
Não aplicável. 
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SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
 
 
13.1 Métodos de Tratamento de Resíduos 
 

Processos de destruição dos resíduos: 
- Não é aconselhável a descarga de resíduos de soda caústica através das águas residuais. 
- Soluções com pH alto devem ser neutralizadas com ácidos inorgânicos antes do seu envio para 
eliminação. 
- Código LER 06 02 04(*) – Hidróxido de Sódio 
 
Tratamento de embalagens: 
- Sempre que possível, a reciclagem das embalagens é preferível à eliminação ou incineração. 
- Lave os recipientes com água e neutralize as águas obtidas 
- Elimine como produto não utilizado. 
- Código LER 15 01 10(*) – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 
perigosas. 
 
Regulamentação aplicável: 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
- Decreto – Lei n.º 178/2006 – Aprova o regime geral da gestão de resíduos e posteriores alterações. 
 
- Decreto – Lei n.º 73/2011, de 17 de junho – Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes 
jurídicos na área dos resíduos; 
 
- Portaria n.º 289/2015,de 18 de dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e 
registo bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 
46.º do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, e revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro. 
 
- Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de 
acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER). 
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SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 

  ADR IATA IMDG RID 

14.1 Número ONU: 1824 
(líquido) 

1824 (líquido) 
1824 

(líquido) 
1824 (líquido) 

14.2 Designação oficial de transporte da 
ONU: 

Hidróxido 
de Sódio 

em solução 
Hidróxido de Sódio em solução 

Hidróxido de 
Sódio em 
solução 

Hidróxido de 
Sódio em 
solução 

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de 
transporte: 

8 8 8 8 

Etiquetas: 8 Corrosivo (ICAO) 8 - Corrosivo 8 

Instrução de Embalagem: P001  
IBC02 

  
P001  
IBC02 

  

Instrução de Embalagem (avião de carga):   855/Quant liq Max/Emb: 30 L     

Instrução de Embalagem (avião de 
passageiros): 

  851/Quant liq Max/Emb: 1 L     

Instrução de embalagem (LQ): 1 L 
Y840/Quant liq Max/Emb: 0,5 

L  
5 L   

Instrução de embalagem (EQ): E2 E2 E2   

14.4 Grupo de embalagem: II II II II 

14.5 Perigos para o ambiente: Não Não Não Não 

14.6 Precauções especiais para o utilizador:         

Código de restrição em túneis: (E)       

EmS:     F-A; S-B   

HI: 80     80 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC 
Categoria de poluição:      Y   

Perigos:      S/P   

Tipo de navio:     3   

 
 
SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 
15.1 Regulamentação/Legislação Específica para a Substância ou Mistura em Matéria de Saúde, Segurança 
e Ambiente 
 
A presente ficha foi elaborada tendo em consideração a seguinte legislação: 
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Legislação Comunitária: 
Regulamento (CE) n. o  1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006 , 
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH), que cria a Agência 
Europeia das Substâncias Químicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n. o 
 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n. o  1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do 
Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão e respetivas 
alterações; 
 
- Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 
67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006 e respetivas alterações; 
 
- 2014/955/UE: Decisão da Comissão, de 18 de dezembro de 2014 , que altera a Decisão 2000/532/CE 
relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho; 
 
Legislação Nacional: 
 
- Decreto-lei nº 220/2012 - Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 
67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006; 
 
- Decreto-lei nº 293/2009 - Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao 
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) e que procede à criação da Agência 
Europeia dos Produtos Químicos; 
 
- Decreto – Lei n.º 178/2006 – Regime geral da gestão de resíduos e respetivas alterações; 
 
- Portaria n.º 289/2015,de 18 de Dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que estabelece os procedimentos de inscrição e registo 
bem como o regime de acesso e de utilização da plataforma, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do 
Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, e revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro e respetivas alterações; 
 
- Decreto – Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho – Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de Setembro, transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
Novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos e 
respetivas alterações; 
 
- Lei 102/2009 - Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho e respetivas alterações; 
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- Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de Abril - Regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de 
mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2006/90/CE, da Comissão, de 3 
de Novembro, e a Diretiva 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro, com 
alterações introduzidas pelo DL 206-A/2012 de 31 de Agosto e respetivas alterações. 
 
 - NP 1796:2014 - Segurança e saúde do trabalho. Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional 
a agentes químicos 
 
- Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, 
fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento 
de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) e respetivas 
alterações; 
 
15.2 Avaliação da Segurança Química 
 
Foi realizado um estudo de segurança química. 
 
 SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Geral: 
 
- Esta informação está de acordo com os nossos conhecimentos actuais, é correcta, completa e fornecida de 
boa-fé. O utilizador assegurar-se-á que a informação é completa e apropriada para as utilizações citadas no 
texto. Para outras utilizações específicas do produto não citadas no texto, não existe qualquer garantia, 
devendo o utilizador assumir a sua responsabilidade.  
 
Recomendações de formação profissional: 
 
- Providenciar aos operadores a informação, instrução e formação adequadas sobre o produto. 

 
Alterações: Indicadas no texto a cor azul. 
 

DATA REVISÃO ALTERAÇÕES EFETUADAS 

27-08-2019 16 

Secção 4.1 
Secção 6 
Secção 7.1.2 
Secção 8.1.2 
Secção 8.2.2 
Secção 9.1 
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DATA REVISÃO ALTERAÇÕES EFETUADAS 

27-08-2019 16 

Secção 10.4 e 10.5 
Secção 11 
Secção 12 
Secção 13 
Secção 16 
Cenários de Exposição 

 
 

Abreviaturas mencionadas na Ficha: 
AC – Categoria de Artigo 
ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada 
CE - Cenário de exposição 
CM - Concentração máxima 
DNEL – Nível Derivado de Exposição Sem Efeito (Derived Non Effect Concentration) 
EC50 - Metade da concentração máxima eficaz 
EPI – Equipamento Proteção Individual  
ERC - Categoria de Emissões para o Meio Ambiente 
ETA - Estação de Tratamento de Águas 
ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais 
Eye Irrit. 2 - Irritação ocular, categoria 2 
FDS - Ficha de Dados de Segurança 
IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aereo) 
ICAO - International Civil Aviation Organization 
IMDG – “International Maritime Dangerous Goods” (Código Marítimo Interncional para Transporte de 
Mercadorias Perigosas) 
LER - Lista Europeia de Resíduos 
LEV - Baixo nível de exposição 
m/m - Concentração em massa por massa 
Met. Corr. 1 - Substância corrosiva para os metais, categoria 1 
mPm - Muito persistente e muito biocumulável. 
NOEL - Nível de efeito não observável 
ONU – Organização das Nações Unidas  
PBT – Persistente, bioacumulável e tóxico 
PC - Categoria do Produto 
PNEC – Concentração Previsivelmente sem Efeitos (Predited Non Effect Concentration) 
PROC - Categoria do Processo 
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RID – “International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway” (Regulamento relativo ao 
transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas) 
Skin Corr. 1A - Corrosão cutânea, categoria 1A 
Skin Corr. 1B - Corrosão cutânea, categoria 1B 
Skin Irrit. 2 – Irritação cutânea, categoria 2 
STOT – SE – Toxicidade para Orgãos-alvo Específicos – Exposição Única 
STOT- RE - Toxicidade para Orgãos-alvo Específicos – Exposição Repetida 
SU - Sector de Utilização 
VLE – CD – CM – Valor Limite de Exposição – Curta Duração – Concentração máxima 
 
Referências: 
Relatório de Segurança Química - CHEMICAL SAFETY REPORT- 29-07-2010 
 
Anexos: Anexo 1: Fabrico do NaOH líquido - Cenário de Exposição 1 

Anexo 2: Fabrico do NaOH sólido - Cenário de Exposição 2 
Anexo 3: Utilização Industrial e profissional do NaOH - Cenário de Exposição 3 
Anexo 4: Utilização do NaOH pelos consumidores - Cenário de Exposição 4 
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Anexo 1 
Fabrico do NaOH líquido - Cenário de Exposição 1 

 
Cenário de Exposição 1: Fabrico do NaOH líquido 
Lista de todos os descritores de utilização 
Sector de utilização (SU): - SU 3, 8 Fabrico de produtos químicos a granel, em grande escala. 
Categoria do produto (PC): - Não aplicável.        
Categoria do processo (PROC): 

PROC1 - Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2 - Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada. 
PROC3 - Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação). 
PROC4 - Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a eventualidade de exposição. 
PROC8a/b - Transferência de produtos químicos de/para navios/contentores de grandes dimensões em 
instalações (não dedicadas). 
PROC9 - Transferência de substância em pequenos recipientes (linha dedicada de enchimento). 

Categoria do artigo (AC): Não aplicável. 
Emissões para o Meio Ambiente: 

Categoria (ERC): - ERC1 Produção de substâncias. 
Avaliação de Riscos da UE  
Foi realizada uma avaliação de riscos pela UE com base na Regulação de Substâncias Existentes (Council 
Regulation 793/93). Em 2007 foi finalizado um relatório de avaliação global de riscos que está disponível na 
internet:  
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf  

Cenário de exposição individual que controla a exposição ambiental 
Características do produto 
NaOH líquido, todas as concentrações. 
Frequência e duração de utilização 
Contínuo. 
Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzirem ou limitarem as descargas, emissões 
para a atmosfera ou as emissões no solo 
As medidas de gestão de risco relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar a descarga de soluções 
de NaOH nas águas residuais municipais ou nas águas superficiais, pois tais descargas poderão ocasionar 
alterações significativas no pH.  
É necessário o controlo regular dos valores de pH durante a introdução em águas superficiais. De uma forma 
geral as descargas deverão ser realizadas de forma a que as mudanças de pH nas águas de superfície que as 
recebem, sejam minimizadas.  
Genericamente a maior parte dos organismos aquáticos podem tolerar valores de pH num intervalo de 6-9. Tal 
é também referido na descrição dos testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo ou recuperação de resíduos para eliminação 
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Os Resíduos do NaOH líquido devem ser reutilizados ou eliminados em águas residuais industriais e 
neutralizados, se necessário. 
Cenário de exposição individual que  controla a exposição dos trabalhadores 
Características do Produto 
NaOH líquido, todas as concentrações. 
Frequência e duração da utilização/exposição 
8 horas/dia, 200 dias/ano. 
Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 
Substituir, quando apropriado, os processos manuais por processos automatizados e/ou processos fechados. 
Assim evitar-se-ão neblinas, pulverizações e subsequentes potenciais salpicos irritantes: 
 Utilizar sistemas fechados ou tapar os recipientes abertos (por exemplo com telas); 
 Transporte em condutas, enchimento/vazamento técnico de tambores com sistemas automáticos (bombas 

de aspiração, etc.); 
 Utilização de pinças, braços de aperto com asas longas de uso manual “para evitar o contacto directo e 

exposição por salpicos”. 
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão a partir da origem em direção ao trabalhador 
Ventilação local e/ou ventilação geral constitui uma boa prática. 
Medidas organizacionais  para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 

 Os Trabalhadores em processos/áreas com riscos identificados devem ter formação para: 
a) Evitar trabalhar sem proteção respiratória. 
b) Compreender as propriedades corrosivas e, especialmente, os efeitos da inalação do hidróxido de 
sódio. 
c) Seguir os mais seguros procedimentos conforme instrução pela entidade empregadora. 

 A entidade empregadora também deve assegurar que o EPI necessário está disponível e é utilizado de 
acordo com as instruções. 

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção individual, da higiene e da saúde 

 Proteção respiratória: - Em caso de poeiras ou formação de aerossóis (por. ex: pulverização): utilize 
proteção respiratória com filtro aprovado (P2)  

 Proteção das mãos: - Luvas de proteção impermeáveis e resistentes a produtos químicos  
o Material: borracha butílica, PVC, policloropreno com revestimento em látex natural, espessura do 

material: 0,5 mm, tempo de duração: > 480 min 
o Material: borracha nitrílica, borracha fluorinada, espessura do material: 0,35-0,4 mm, tempo de 

duração: > 480 min  
 Proteção dos olhos: - Devem ser usados óculos de proteção resistentes aos produtos químicos. Se a 

ocorrência de salpicos for expectável, usar óculos de segurança bem ajustados, máscara facial. 
 Proteção do corpo: Usar vestuário de proteção adequado, avental, e proteção adequada (escudo e fatos), 

se for provável a ocorrência de salpicos. 
 Proteção dos membros inferiores: Usar botas de borracha ou plástico.  
Estimativa de exposição e referência à respetiva fonte 
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Exposição dos trabalhadores:  
O NaOH é uma substância corrosiva. Para manusear substâncias ou fórmulações corrosivas, ocorrem apenas 
ocasionalmente contactos com a pele e presume-se que a exposição cutânea diária repetida pode ser ignorada. 
Por conseguinte, a exposição cutânea ao NaOH não foi quantificada.  
Não se prevê que o NaOH esteja sistematicamente disponível no corpo através do manuseamento e condições 
de utilização normais, e, por conseguinte, não se prevê que ocorram efeitos sistémicos do NaOH após 
exposição cutânea ou por inalação.  
Com base nas medições de NaOH e no seguimento das medidas de gestão dos riscos propostas para controlar a 
exposição dos trabalhadores, a razoável pior exposição por inalação de 0,33 mg/m3 (o valor normal é de 0,14 
mg/m3) é inferior ao DNEL de 1 mg/m3. 
Exposição ambiental: 
A avaliação de efeitos e riscos aquático apenas trata do efeito nos organismos/ecossistemas devido a possíveis 
alterações do pH relacionadas com as descargas de OH-, já que a toxicidade do ião Na+ não deve ser 
significativa em comparação com o efeito (potencial) no pH. A solubilidade elevada da água e a pressão do 
vapor muito baixa indicam que o NaOH será encontrado predominantemente na água. Quando são 
implementadas medidas de gestão dos riscos relacionadas com o ambiente, não existe qualquer exposição às 
lamas ativadas de uma instalação de tratamento de esgotos e não existe exposição às águas de superfície 
recetoras.  
O compartimento de sedimentos não é tido em consideração, porque não é considerado relevante para o 
NaOH. Se emitido para o compartimento aquático, a sorção de partículas de sedimentos será insignificante.  
Não se esperam emissões significativas para o ar devido à pressão de vapor muito baixa do NaOH. Se emitido 
para o ar como um aerossol na água, o NaOH será rapidamente neutralizado em consequência da respetiva 
reação com CO2 (ou outros ácidos).  
Também não se esperam emissões significativas para o ambiente terrestre. A rota de aplicação de lamas não é 
relevante para a emissão para o solo agrícola, já que não irá ocorrer qualquer sorção de NaOH nas partículas 
sólidas em estações de tratamento/ETARs. Se emitido para o solo, a sorção nas partículas do solo será 
insignificante. Dependendo da capacidade tampão do solo, o OH- será neutralizado na água capilar ou o pH 
poderá aumentar.  
Não irá ocorrer qualquer bio-acumulação. 
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Anexo 2 
Fabrico do NaOH sólido - Cenário de Exposição 2 

 
Cenário de Exposição 2: Fabrico do NaOH sólido 
Lista de todos os descritores de utilização 
Sector de utilização (SU): - SU 3, 8 - Produção de substâncias a granel, em grande escala. 
Categoria do produto (PC): - Não aplicável.        
Categoria do processo (PROC): 

PROC1 - Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2 - Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada.  
PROC3 - Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação). 
PROC4 - Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a eventualidade de exposição. 
PROC8a/b -Transferência de produtos químicos de/para navios/contentores de grandes dimensões em 
instalações (não dedicadas).   
PROC9 - Transferência de substância em pequenos recipientes (linha dedicada de enchimento). 

Categoria do artigo (AC): - Não aplicável. 
Emissões para o Meio Ambiente 

Categoria (ERC): - ERC1 Produção de substâncias. 
Avaliação de Riscos da EU 
Foi realizada uma avaliação de riscos pela UE com base na Regulação de Substâncias Existentes (Council 
Regulation 793/93). Em 2007 foi finalizado um relatório de avaliação global de riscos que está disponível na 
internet:  
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf 

Contribuição de Cenário de Exposição para controlar exposição ambiental 
Características do produto 
NaOH Sólido. 
Frequência e duração de utilização 
Contínuo. 
Condições técnicas nas instalações e medidas destinadas a reduzirem ou limitarem as descargas, as emissões 
para a atmosfera e as emissões para o solo 
As medidas de gestão de risco relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar a descarga de soluções 
de NaOH nas águas residuais municipais ou nas águas superficiais, pois tais descargas poderão ocasionar 
alterações significativas no pH.  
É necessário o controlo regular dos valores de pH durante a introdução em águas superficiais.  
De uma forma geral as descargas deverão ser realizadas de forma a que as mudanças de pH nas águas de 
superfície que as recebem, sejam minimizadas.  
Genericamente a maior parte dos organismos aquáticos podem tolerar valores de pH num intervalo de 6-9. Tal 
é também referido na descrição dos testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
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Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo ou recuperação de resíduos  para eliminação 
Não existem resíduos sólidos de NaOH. Resíduos de NaOH líquido devem ser reutilizados ou descarregados 
para as águas residuais industriais e posteriormente neutralizados, se necessário. 
Cenário de Exposição individual que controla a exposição dos trabalhadores 
Características do Produto 
NaOH sólido, todas as concentrações. 
Frequência e duração da utilização/exposição 
8 horas/dia, 200 dias/ano. 
Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 
Substituir, sempre que possível, processos manuais por processos automatizados e/ou processos fechados. 
Assim evitar-se-ão névoas irritantes, pulverizações e potenciais salpicos: 
 Utilizar sistemas fechados ou cobrir os recipientes abertos (por exemplo com telas). 
 Transporte em condutas, enchimento/vazamento técnico de tambores com sistemas automáticos (bombas 

de sucção etc.). 
 Utilização de tenazes com cabos longos de uso manual “para evitar o contacto directo e exposição a 

salpicos”. 
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão a partir da origem em direção ao trabalhador 
Ventilação local e/ou ventilação geral constitui uma boa prática. 
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertaçãoes e emissões, dispersão e a exposição 

 Trabalhadores que actuem em processos/áreas de risco deverão estar treinados para: 
o Evitar trabalhar sem proteção respiratória.  
o Compreender as propriedades corrosivas e, especialmente, os efeitos da inalação respiratória 

do hidróxido de sódio.  
o Seguir os procedimentos mais seguros indicados pela entidade patronal. 

 A entidade patronal tem ainda que se certificar que os EPI necessários estão em condições e que são 
utilizados de acordo com as instruções. 

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção individual, da higiene e da saúde 
 Proteção respiratória: Em caso de poeiras ou formação de aerossóis (e.g. pulverização): utilize proteção 

respiratória com filtro aprovado (P2)  
 Proteção das mãos: luvas de proteção impermeáveis e resistentes a produtos químicos  

o Material: borracha butílica, PVC, policloropreno com forro de látex natural, espessura do 
material: 0,5 mm, tempo de duração: > 480 min. 

o Material: borracha nitrílica, borracha fluorada, espessura do material: 0,35-0,4 mm, tempo de 
duração: > 480 min. 

 Proteção dos olhos: devem ser usados óculos de proteção quimicamente resistentes. Se a ocorrência de 
salpicos for expectável, usar óculos de segurança bem ajustados com proteção facial. 

 Proteção do corpo: Usar vestuário de proteção adequado, aventais, escudo e fatos, se a ocorrência de 
salpicos for expectável, use: botas de borracha ou plástico. 

Estimativa de exposição e referência à respetiva fonte 
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Exposição dos trabalhadores:  
O NaOH é uma substância corrosiva. Para manusear substâncias ou fórmulações corrosivas, ocorrem apenas 
ocasionalmente contactos com a pele e presume-se que a exposição cutânea diária repetida pode ser ignorada. 
Por conseguinte, a exposição cutânea ao NaOH não foi quantificada.  
Não se prevê que o NaOH esteja sistematicamente disponível no corpo através do manuseamento e condições 
de utilização normais, e, por conseguinte, não se prevê que ocorram efeitos sistémicos do NaOH após 
exposição cutânea ou por inalação.  
Com base nas medições de NaOH e no seguimento das medidas de gestão dos riscos propostas para controlar a 
exposição dos trabalhadores, a razoável pior exposição por inalação de 0,33 mg/m3 (o valor normal é de 0,14 
mg/m3) é inferior ao DNEL de 1 mg/m3. 
Exposição ambiental: 
A avaliação de efeitos e riscos aquático apenas trata do efeito nos organismos/ecossistemas devido a possíveis 
alterações do pH relacionadas com as descargas de OH-, já que a toxicidade do ião Na+ não deve ser 
significativa em comparação com o efeito (potencial) no pH. A solubilidade elevada da água e a pressão do 
vapor muito baixa indicam que o NaOH será encontrado predominantemente na água. Quando são 
implementadas medidas de gestão dos riscos relacionadas com o ambiente, não existe qualquer exposição às 
lamas ativadas de uma instalação de tratamento de esgotos e não existe exposição às águas de superfície 
recetoras.  
O compartimento de sedimentos não é tido em consideração, porque não é considerado relevante para o 
NaOH. Se emitido para o compartimento aquático, a sorção de partículas de sedimentos será insignificante.  
Não se esperam emissões significativas para o ar devido à pressão de vapor muito baixa do NaOH. Se emitido 
para o ar como um aerossol na água, o NaOH será rapidamente neutralizado em consequência da respetiva 
reação com CO2 (ou outros ácidos).  
Também não se esperam emissões significativas para o ambiente terrestre. A rota de aplicação de lamas não é 
relevante para a emissão para o solo agrícola, já que não irá ocorrer qualquer sorção de NaOH nas partículas 
sólidas em estações de tratamento/ETARs. Se emitido para o solo, a sorção nas partículas do solo será 
insignificante. Dependendo da capacidade tampão do solo, o OH- será neutralizado na água capilar ou o pH 
poderá aumentar.  
Não irá ocorrer qualquer bio-acumulação. 
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Anexo 3 
Utilização Industrial e profissional do NaOH - Cenário de Exposição 3 

 
Cenário de Exposição 3 – Utilização Industrial e profissional do NaOH 
Lista de todos os descritores de utilização 
Sector de utilização (SU): - SU 1-24 
Sendo o Hidróxido de Sódio tão amplamente usado e com tantas utlizações pode ser potencialmente utilizado 
em todos os sectores de utilização (SU) descrito pelo sistema descritor de uso (SU 1-24). NaOH é usado para 
diferentes propósitos numa variedade de sectores industriais.  
Categoria do produto (PC): - PC 0-40 
O Hidróxido de Sódio pode ser usado em muitas categorias diferentes de produtos químicos (PC). Pode ser 
usado por exemplo como um absorvente (PC2), produto de tratamento de superfícies de metal (PC14), produto 
de tratamento de superfícies não-metálicas (PC15), intermédio (PC19), regulador de pH PC20), químico de 
laboratório (PC21), produto de limpeza (PC35), amaciador de água (PC36), produto químido de tratamento de 
água (PC37) ou agente de extracção. Contudo, pode também ser potencialmente utilizado noutras categorias 
de produtos químicos (PC 0 – 40). 
Categoria do processo (PROC): 

PROC1 - Uso em processo fechado, risco de exposição pouco provável. 
PROC2 - Uso em processo fechado e contínuo com exposição ocasional controlada. 
PROC3 - Uso em processo de lote fechado (síntese ou formulação). 
PROC4 - Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa surgir a eventualidade de exposição. 
PROC5 - A mistura ou combinação em processos de lotes (vários estágios e/ou contactos significativos). 
PROC8a/b - Transferência de produtos químicos de/para navios/contentores de grandes dimensões em 
instalações (não dedicadas). 
PROC9 - Transferência de substância em pequenos recipientes (linha dedicada de enchimento). 
PROC10 - Aplicação a rolo ou trincha. 
PROC11 - Pulverizaçao não industrial. 
PROC13 - Tratamento de artigos por imersão ou vazamento. 
PROC15 - Utilização como reagente laboratorial em laboratórios pequenos. 

As categorias de processo acima mencionadas são consideradas as mais importantes, mas outras categorias 
podem também ser possíveis (PROC 1 – 27).  
Categoria do artigo (AC): - Não aplicável. 
Embora o Hidróxido de Sódio possa ser usado durante o processo de fabrico de artigos, não é expectável que a 
substância esteja presente no artigo. As categorias do artigo (AC) não parecem ser aplicáveis para Hidróxido de 
Sódio.  
Categoria de Emissões para o Meio Ambiente (ERC): 

ERC1 - Produção de substâncias. 
ERC2 - Formulação de preparações. 
ERC4 - Utilização industrial de adjuvantes em processos e produtos, não se tornando parte do produto. 
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ERC6A - Uso industrial, resultando na produção de outra substância (uso de intermediários). 
ERC6B - Utilização industrial de adjuvantes reactivos. 
ERC7 - Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados. 
ERC8A - Amplo uso interno dispersivo de adjuvantes em sistemas abertos. 
ERC8B - Amplo uso interno dispersivo de substâncias reactivas em sistemas abertos. 
ERC8D - Amplo uso externo dispersivo de adjuvantes em sistemas abertos. 
ERC9A - Amplo uso interno dispersivo de substâncias em sistemas fechados. 

As categorias de emissões ambientais acima referidas consideram-se ser as mais importantes, mas outras 
categorias de emissões ambientais industriais podem também ser possíveis (ERC 1 – 12). 
Outras explicações: Utilizações típicas incluem: produção de produtos químicos orgânicos e inorgânicos, 
formulação de produtos químicos, produção e branqueamento de pasta de papel, produção de alumínio e 
outros metais, indústria alimentar, tratamento de água, produção de têxteis, utilização profissional final de 
produtos formulados e outras utilizações industriais.  
Avaliação de Riscos da UE  
Foi realizada uma avaliação de riscos pela UE com base na Regulação de Substâncias Existentes (Council 
Regulation 793/93). Em 2007 foi finalizado um relatório de avaliação global de riscos que está disponível na 
internet:  
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf  

Cenário de Exposição individual que controla a exposição ambiental 
Características do produto 
NaOH sólido ou líquido, todas as concentrações (0-100%), se sólido: classe baixa em formação de poeiras. 
Frequência e duração de utilização 
Contínuo. 
Condições técnicas nas instalações e medidasdestinadas a reduzirem ou limitarem as descargas, as emissões 
para a atmosfera e as emissões para o solo 
As medidas de gestão de risco relacionadas com o ambiente têm como objectivo evitar a descarga de soluções 
de NaOH nas águas residuais municipais ou nas águas superficiais, pois tais descargas poderão ocasionar 
alterações significativas no pH.  
É necessário o controlo regular dos valores de pH durante a introdução em águas superficiais.  
De uma forma geral as descargas deverão ser realizadas de forma a que as mudanças de pH nas águas de 
superfície que as recebem, sejam minimizadas.  
Genericamente a maior parte dos organismos aquáticos podem tolerar valores de pH num intervalo de  6-9. Tal 
é também referido na descrição dos testes padrão da OCDE com organismos aquáticos. 
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo ou recuperação de resíduos para eliminação 
Não existem resíduos sólidos de NaOH. Resíduos de NaOH líquido devem ser reutilizados ou descarregados 
para as águas residuais industriais e posteriormente neutralizados, se necessário. 
Cenário de exposição indivudal que controla a exposição dos trabalhadores 
Características do Produto 
NaOH sólido ou líquido, todas as concentrações (0-100%), se sólido: classe baixa em formação de poeiras. 
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Frequência e duração da utilização/exposição 
8 horas/dia, 200 dias/ano. 
Condições e medidas técnicas ao nível do processo (fonte) para impedir libertações e emissões 
Para o trabalhador, tanto NaOH sólido como líquido que contenham produtos a uma concentração > 2%: 
Substituir, sempre que possível, processos manuais por processos automatizados e/ou processos fechados. 
Assim evitar-se-ão névoas irritantes, pulverizações e potenciais salpicos: 
 Utilizar sistemas fechados ou cobrir os recipientes abertos (por exemplo com telas). 
 Transporte em condutas, enchimento/vazamento técnico de tambores com sistemas automáticos (bombas 

de sucção etc.). 
 Utilização de tenazes com cabos longos de uso manual “para evitar o contacto directo e exposição a 

salpicos”. 
Condições técnicas e medidas para controlar a dispersão a partir da origem em direção ao trabalhador 
Para o trabalhador, tanto NaOH sólido como líquido que contenham produtos a uma concentração  > 2%: 
 Ventilação local e/ou ventilação geral constitui uma boa prática. 
Medidas organizacionais para impedir/limitar libertações e emissões, a dispersão e a exposição 
Para o trabalhador, tanto NaOH sólido como líquido que contenham produtos a uma concentração  > 2%: 
 Trabalhadores que actuem em processos/áreas de risco deverão estar treinados para: 

o Evitar trabalhar sem proteção respiratória. 
o Compreender as propriedades corrosivas e, especialmente, os efeitos da inalação respiratória 

do hidróxido de sódio.  
o Seguir os procedimentos mais seguros indicados pela entidade patronal. 

 A entidade patronal tem ainda que se certificar que os EPI necessários estão em condições e que são 
utilizados de acordo com as instruções. Quando possível e para uso profissional, devem ser utilizados 
distribuidores específicos e bombas especialmente desenhadas para obstar a salpicos/derrames/exposição.   

Condições e medidas relacionadas com a avaliação da proteção individual, da higiene e da saúde 
Para o trabalhador e profissional, tanto NaOH sólido como líquido que contenham produtos a uma 
concentração  > 2%: 
 Proteção respiratória: Em caso de poeiras ou formação de aerossóis (e.g. pulverização): utilize proteção 

respiratória com filtro aprovado (P2).  
 Proteção das mãos: luvas de proteção impermeáveis e resistentes a produtos químicos:  

o Material: borracha butílica, PVC,policloropreno com forro de látex natural, espessura do 
material: 0,5 mm, tempo de ruptura: > 480 min. 

o Material: borracha nitrílica, borracha fluorada, espessura do material: 0,35-0,4 mm, tempo de 
ruptura: > 480 min.  

 Proteção dos olhos: devem ser usados óculos de proteção quimicamente resistentes. Se a ocorrência de 
salpicos for expectável, usar óculos de segurança bem ajustados com proteção facial. 

 Proteção do corpo: Usar vestuário de proteção adequado, aventais, escudo e fatos, se a ocorrência de 
salpicos for expectável, use: botas de borracha ou plástico. 

Estimativa de exposição e referência à respetiva fonte 
Exposição dos trabalhadores/profissionais:  
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O NaOH é uma substância corrosiva. Para manusear substâncias ou fórmulas corrosivas, ocorrem apenas 
ocasionalmente contactos com a pele e presume-se que a exposição cutânea diária repetida pode ser ignorada. 
Por conseguinte, a expo-sição cutânea ao NaOH não foi quantificada. 
Não se prevê que o NaOH esteja sistematicamente disponível no corpo através do manuseamento e condições 
de utili-zação normais, e, por conseguinte, não se prevê que ocorram efeitos sistémicos do NaOH após 
exposição cutânea ou por inalação.  
Com base em medições do NaOH na indústria da pasta de papel e do papel, remoção de tintas de resíduos de 
papel, alu-mínio, na indústria têxtil e química e segundo as medidas de gestão de risco propostas para controlar 
a exposição dos trabalhadores e profissionais, a exposição por inalação é inferior ao DNEL de 1 mg/m3.  
Além dos dados de exposição medidos, a ferramenta ECETOC TRA tem sido utilizada para calcular a exposição 
por inala-ção (consultar Quadro 1). Assumindo que não existe ventilação local nem proteção respiratória, a não 
ser que se especifi-que o contrário. A duração da exposição foi definida em mais de 4 horas por dia como o pior 
cenário e a utilização profis-sional foi especificada sempre que relevante como o pior cenário. Para o NaOH 
sólido, a classe de pulverulência baixa foi selecionada porque o NaOH é muito higroscópico. Apenas os PROCs 
mais relevantes foram incluídos na avaliação. 
 

PROC Descrição de PROC Liquida 
(mg/m3) 

Sólida 
 (mg/m3) 

PROC 1 Uso em processo fechado, risco de exposição pouco 
provável 0,17 0,01 

PROC 2 Uso em processo fechado e contínuo com exposição 
ocasional controlada (p.e., amostragem) 0,17 0,01 

PROC 3 Uso em processo de lote fechado (síntese ou 
formulação) 0,17 0,1 

PROC 4 Uso em lote ou outro processo (síntese) onde possa 
surgir a eventualidade de exposição 0,17 0,2 (com LEV) 

PROC 5 Mistura ou combinação em processos de lotes (vários 
estágios e/ou contactos significativos) 0,17 0,2 (com LEV) 

PROC 7 Pulverização em aplicações e locais industriais 0,17 Não aplicável 

PROC 
8a/b 

Transferência de produtos químicos de/para  
navios/contentores de grandes dimensões em 
instalações (não dedicadas) 

0,17 0,5 

PROC 9 Transferência de substância em pequenos recipientes 
(linha dedicada de enchimento, incluindo pesagem) 0,17 0,5 

PROC10 Aplicação a rolo ou trincha de revestimento 0,17 0,5 
PROC11 Pulverizaçao em áreas ou aplicações não industriais 0,17 0,2 (com LEV) 
PROC13 Tratamento de artigos por imersão ou vazamento 0,17 0,5 

PROC14 Produção de preparações ou artigos por compressão, 
extrusão ou peletização 0,17 0,2 (com LEV) 

PROC15 Utilização como reagente laboratorial 0,17 0,1 
PROC19 Mistura manual com contacto muito próximo e 0,17 0,5 
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somente com PPE disponível 

PROC23 Processos abertos e operações de transferência (com 
minerais) a alta temperatura 0,17 0,4 (com LEV e 

RPE(90%)) 

PROC24 Transformação (mecânica) a elevada energia de 
substâncias incorporadas em materiais e/ou 0,17 0,5 (com LEV e 

RPE(90%)) 
 
Exposição ambiental: 
A avaliação de efeitos e riscos aquáticos apenas trata do efeito nos organismos/ecossistemas devido a possíveis 
alte-rações do pH relacionadas com as descargas de OH-, já que a toxicidade do ião Na+ não deve ser 
significativa em compa-ração com o efeito (potencial) no pH. A solubilidade elevada da água e a pressão do 
vapor muito baixa indicam que o NaOH será encontrado predominantemente na água. Quando são 
implementadas medidas de gestão de risco relaciona-das com o ambiente, não existe qualquer exposição às 
lamas ativadas de uma instalação de tratamento de esgotos e não existe exposição às águas de superfície 
recetoras.  
O compartimento de sedimentos não é tido em consideração, porque não é considerado relevante para o 
NaOH. Se emiti-do para o compartimento aquático, a sorção de partículas de sedimentos será insignificante.  
Não se esperam emissões significativas para o ar devido à pressão de vapor muito baixa do NaOH). Se emitido 
para o ar como um aerossol na água, o NaOH será rapidamente neutralizado em consequência da respetiva 
reação ao CO2 (ou ou-tros ácidos).  
Também não se esperam emissões significativas para o ambiente terrestre. A rota de aplicação de lamas não é 
relevante para a emissão para o solo agrícola, já que não irá ocorrer qualquer sorção de NaOH nas partículas 
sólidas em estações de tratamento/ETARs. Se emitido para o solo, a sorção nas partículas do solo será 
insignificante. Dependendo da capaci-dade tampão do solo, o OH- será neutralizado na água capilar ou o pH 
poderá aumentar.  
Não irá ocorrer qualquer bio-acumulação 
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Anexo 4 
Utilização de NaOH pelos consumidores - Cenário de Exposição 4 

 
Cenário de Exposição 4– Utilização pelos consumidores de NaOH 
Lista de todos os descritores de utilização 
Sector de utilização (SU): - SU 21 - Residências particulares 
Categoria do produto (PC): - PC 0-40 
Hidróxido de Sódio pode ser usado em muitas categorias diferentes de produtos químicos (PC): PC 20, 35, 39 
(agentes de neutralização, produtos de limpeza, cosméticos, produtos para cuidados pessoais). As outras PCs 
não são explicitamente consideradas neste Cenário de Exposição. Contudo, NaOH pode também ser usado em 
outras PCs de baixas concentrações e.g. PC3 (até 0.01%), PC8 (até 0.1%), PC28 e PC31 (até 0.002%) mas pode 
também ser usado nas restantes categorias de produto (PC 0-40). 
Categoria do processo (PROC): - Não aplicável.        
Categoria do artigo (AC): Não aplicável. 
Emissões para o Meio Ambiente - Categoria (ERC):                 

ERC8A - Amplo uso interno dispersivo de adjuvantes em sistemas abertos. 
ERC8B - Amplo uso interno dispersivo de substâncias reactivas em sistemas abertos. 
ERC8D - Amplo uso externo dispersivo de adjuvantes em sistemas abertos. 
ERC9A - Amplo uso interno dispersivo de substâncias em sistemas fechados. 

As categorias de emissões ambientais acima referidas consideram-se ser as mais importantes mas outras 
categorias de emissões amplamente dispersivas podem também ser possíveis (ERC 8 – 11b). 
Outras explicações 
NaOH (até 100%) é também utilizado pelos consumidores. É usado nas casas para desentupimento e limpeza 
da canalização, tratamento de madeiras e é também utilizado para fazer sabão em casa.  
NaOH também é usado em baterias e limpeza de fornos. 
Avaliação de Riscos da UE  
Foi realizada uma avaliação de riscos pela UE com base na Regulação de Substâncias Existentes (Council 
Regulation 793/93). Em 2007 foi finalizado um relatório de avaliação global de riscos que está disponível na 
internet:  
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf  

Cenário de Exposição individual que controla a exposição ambiental 
Características do produto 
NaOH sólido ou líquido, todas as concentrações (0-100%), se sólido: classe baixa na formação de poeiras. 
Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo ou recuperação de resíduos para eliminação 
Este produto e a sua embalagem devem ser eliminados de forma segura (e.g. ao devolver a uma instalação de 
reciclagem pública). Se o recipiente estiver vazio, trate-o como lixo municipal normal. 
As baterias devem ser recicladas tanto quanto possível (e.g. ao devolver a uma instalação de reciclagem 
pública). A recuperação de NaOH das baterias alcaninas incluiu o vazamento do electrólito, recolha e 
neutralização com ácido sulfúrico e dióxido de carbono.  
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Cenário de exposição indivudal que controla a exposição dos trabalhadores 
Características do Produto 
NaOH sólido ou líquido, todas as concentrações (0-100%), se for sólido: classe de pulverulência baixa 
Concentrações normais: decapantes de pavimentos (<10%), alisadores de cabelo (<2%), produtos de limpeza 
para fornos (<5%), desentupidores de canos (líquido: 30%, sólido: <100%), produtos de limpeza (<1,1%) 
Condições e medidas relacionadas com a conceção do produto 

 É necessário utilizar uma embalagem identificada resistente para evitar danos e a perda de integridade da 
etiqueta segundo condições normais de utilização e armazenamento do produto. A falta de qualidade da 
embalagem causa a perda física das informações sobre os perigos e instruções de utilização. 

 É obrigatório que os químicos para uso doméstico, que contenham mais de 2% de hidróxido de sódio, e que 
podem estar ao alcance das crianças tenham um sistema de abertura resistente (atualmente aplicado) e 
um aviso tátil de perigo (Retificação à Diretiva 1999/45/CE, anexo IV, Parte A e Artigo 15(2) da Diretiva 
67/548 em caso de, respetivamente, preparações e substâncias perigosas para uso doméstico). Desta 
forma poderá impedir acidentes com crianças ou outros grupos sensíveis da sociedade. 

 Aconselha-se a utilizar apenas em preparações muito viscosas 
 Aconselha-se a utilizar apenas em pequenas quantidades 
 Para utilizar em pilhas, é necessário utilizar artigos completamente selados com uma manutenção de vida 

útil longa. 
Condições e medidas relacionadas com as informações e as recomendações relativasao comportamento a 
fornecer aos consumidores 
É necessário fornecer sempre instruções de utilização melhoradas e informações sobre o produto aos 
consumidores. Desta forma pode reduzir-se de forma eficaz o risco de utilização abusiva. Para reduzir o número 
de acidentes com crianças (jovens) e pessoas idosas, aconselha-se a utilizar estes produtos quando não existem 
crianças ou outros grupos sensíveis. Para impedir a utilização inadequada do hidróxido de sódio, as instruções 
de utilização devem conter um aviso contra misturas perigosas. 
Instruções dirigidas aos consumidores: 
 Manter fora do alcance das crianças. 
 Não aplicar o produto em aberturas ou ranhuras de ventilação. 
Condições e medidas relacionadas com proteção individual e higiene  
Para os consumidores, os produtos sólidos e líquidos que contenham NaOH numa concentração > 2%: 
 Proteção respiratória: em caso de pó ou formação de aerossol (por ex., pulverização): utilize a proteção 

respiratória com filtro aprovado (P2)  
 Proteção das mãos: luvas de proteção resistentes e impermeáveis a químicos  
 Se for provável que ocorram salpicos, utilize óculos de segurança bem ajustados, máscara facial 
Estimativa de exposição e referência à sua origem 
Exposição dos consumidores:  
A exposição aguda/curta duração foi avaliada apenas para a utilização mais crítica: utilização de NaOH num 
spray para limpeza de fornos. Foram utilizados Consexpo e SprayExpo para calcular a exposição. A exposição de 
curta duração calculada de 0,3 – 1,6 mg/m3 é ligeiramente superior ao DNEL de longa duração para inalação de 
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1 mg/m3, mas inferior ao limite de exposição ocupacional de curta duração de 2 mg/m3. Além disso, o NaOH 
será rapidamente neutralizado em resultado da respetiva reação ao CO2 (ou outros ácidos). 
Exposição ambiental: 
As utilizações por parte dos consumidores relacionam-se a produtos já diluídos que serão rapidamente 
neutralizados no esgoto, muito antes de atingirem uma ETAR ou águas de superfície. 
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1. Identificação do produto e da empresa 

MAGNAFLOC® LT22 

 
Uso: agente(s) floculante(s) 
 
 
Empresa: 
BASF S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 
04538-132 São Paulo, São Paulo, BRASIL 
Telefone: +55 11 3043-2273 
Número de fax: +55 11 3043-3131 
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com 
 
Informação em caso de emergência: 
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590 
 

 

2. Identificação dos perigos 

 

Elementos do rótulo 
 
De acordo com os critérios do GHS (ONU) 
 
Indicações de perigo: 
H402 Nocivo para os organismos aquáticos. 
 
Indicações de Precaução (Prevenção): 
P273 Evitar a liberação para o ambiente. 
 
Indicações de Precaução (Eliminação): 
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos 

especiais ou perigosos. 
 
 
Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE 
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Rotulagem conforme Diretiva 1999/45/CE 
 
 
De acordo com os Regulamentos da UE, o produto não necessita de classificação. 
 

Classificação da substância ou mistura 
 
De acordo com os critérios do GHS (ONU) 
 
Toxicidade aguda para o meio aquático: Cat. 3 
 
Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE 
 
Possíveis Perigos: 
Pode causar irritação nos olhos, a qual deve cessar após remoção do produto. 
Pode causar irritação do sistema respiratório se a poeira for inalada. 
Em caso de exposição prolongada ao produto, são possíveis irritações na pele. 
Este tipo de produto tende a formar poeira quando manuseado de forma bruta. Ele não irá queimar 
facilmente, mas como muitos pós orgânicos, nuvens de poeira inflamáveis podem ser formadas no 
ar. 
Muito escorregadio quando mollhado. 
Baixa toxicidade  CL50/CE50 para organismos aquáticos, mas pode não causar efeitos adversos a 
longo prazo no ambiente aquático. Veja secção 12 para maiores detalhes 
 
 

Outros perigos 
 
Avaliação PBT / vPvB: 
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, 
Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não contém uma substância 
que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB 
persistência elevada/bioacumulação elevada)..  

 

3. Composição /Informação sobre os componentes 

Mistura 
 

Caracterização química 
 
poliacrilamida, catiônico 
 
Ingredientes perigosos (GHS) 
De acordo com os critérios do GHS (ONU) 
 
ácido adípico 

conteúdo (m/m): >= 2 % - <= 6 % 
número-CAS: 124-04-9 
Número CE: 204-673-3 
 Número de Registro REACH: 01-
2119457561-38 
número de índice: 607-144-00-9 

: Cat. 2A 
Eco acute: Cat. 3 
H319, H402 
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Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-propenamide 
conteúdo (m/m): > 85 % 
número-CAS: 69418-26-4 
 

Eco acute: Cat. 3 
H402 
 

 
Componentes perigosos 
De acordo com a Norma 1999/45/EC 
 
ácido adípico 

conteúdo (m/m): >= 2 % - <= 6 % 
número-CAS: 124-04-9 
Número CE: 204-673-3 
 Número de Registro REACH: 01-2119457561-38 
número de índice: 607-144-00-9 
Símbolo (s) de perigo: Xi 
Frases R: 36 

 
Caso se mencionem substâncias perigosas, no capítulo 16 encontram-se os términos dos símbolos 
de perigosidade e as frases R. 
 

 

4. Medidas de primeiros socorros 

Indicações gerais: 
Retirar a roupa contaminada.  
 
Após inalação: 
Em caso de indisposição após a inalação de pó:  respirar ar fresco e procurar auxílio médico.  
 
Após contato com a pele: 
Lavar meticulosamente com água e sabão.  
 
Após contato com os olhos: 
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente.  
 
Após ingestão: 
Enxaguar a boca e beber, posteriormente, água em abundância. Controlar a respiração e o pulso. 
No caso de estar inconsciente deixar em posiçao deitada, cobrir e manter aquecida. Afrouxar 
colarinho, cinto. Procurar orientação médica. Nunca induzir o vômito ou dar nada pela boca se a 
vitima estiver inconsciente ou com convulsões.  
 
Indicações para o médico: 
Sintomas: Devido ao fato do produto não ser classificado, não é de se esperar sintomas 
significativos. 
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico 
conhecido.  

 

5. Medidas de combate a incêndio 

Meios de extinção apropriados:  
pó extintor, espuma 
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Meios de extinção não apropriados:  
jato de água, dióxido de carbono 
 
Outras informações relevantes:  
Se a água for utilizada, restringir o tráfego de pedestres e veículos nas áreas onde possa existir 
perigo de escorregamento. 
 
Perigos específicos:  
óxidos de carbono, óxidos nítricos 
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio. Muito escorregadio 
quando mollhado.  
 
Indicações adicionais:  
O perigo depende dos produtos em combustão e das condições do incêndio. A água de extinção 
contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local oficial.  
 
Equipamento especial de proteção para os bombeiros:  
Usar um equipamento de respiração autônomo.  
 

 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

Precauções pessoais: 
Usar roupa de proteção individual.  
 
Precauções ao meio ambiente: 
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.  
 
Métodos de limpeza: 
Para pequenas quantidades: Recolher com equipamento adequado e eliminar.  
Para grandes quantidades: Recolher com material absorvente de pó e eliminar.  
Produto derramado que fique molhado ou derrame de soluções aquosas cria uma perigosidade 
devido á sua natureza escorregadia. Evitar formação de poeira.  
 

 

7. Manuseio e armazenamento 

Manuseio 

Medidas técnicas: 
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Garantir ventilação 
adequada. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.  
 
Precauções/ Orientações para manuseio seguro: 
A respiração deverá ser protegida quando grandes quantidades forem transvazadas sem exaustão 
local. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Forma  com água 
camada escorregadia.  
 

Armazenamento 

 
Medidas técnicas: 
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Estabilidade de armazenamento: 
Evitar calor extremo. 
 
Condições de armazenamento adequadas: Guardar em lugar fresco e seco em embalagem de 
origem não aberta. Evitar condições úmidas, molhadas e levemente molhadas, extremos de 
temperatura e fontes de ignição  

 

8. Controle de exposição e proteção individual 

Parâmetros de controle específicos  

 
Limites de exposição ocupacional: 
 
Particulados respiráveis não especificados 
 Valor TWA 3 mg/m3 (ACGIH) 

Partículas respiráveis 
 
 

Partículas inaláveis, não especificado. valor TWA 10 mg / m 3 (ACGIH) 
 Valor TWA 10 mg/m3 (ACGIH) 

Partículas inaláveis 
 
 

 

Equipamento de proteção individual 

Proteção respiratória: 
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição 
de curto prazo: Filtro de eficiência  média para partículas sólidas e líquidas (por exemplo: EN 143 ou 
149,Tipo P2 ou FFP2).  
 
Proteção das mãos: 
Luvas resistentes a  produtos químicos (EN 374). 
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção  6, 
correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN 374): 
ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha cloropreno (0,5 mm), PVC (0,7 mm) e outros 
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações 
de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias 
condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger 
de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado 
através de testes. 
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante. 
 
Proteção dos olhos: 
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166) 
 
Proteção da pele e do corpo: 
Vestuário leve para proteger 
 
Medidas de higiene: 



 
   

página: 6/9 

BASF Ficha de Segurança 
Data / revisada: 15.02.2011 Versão: 1.0 
Produto: MAGNAFLOC® LT22 

(30482413/SDS_GEN_BR/PT) 

Data de impressão 17.02.2011 
 
 

As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Retirar imediatamente 
todo o vestuário contaminado. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.  

 

9. Propriedades físicas e químicas 

Estado físico: sólido 
(20 °C)  

 

Forma:  pó 
Cor:  creme 
Odor: inodoro 
 
Valor do pH: 3,5 - 4,5 

(10 g/l)  
 

 
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico 
Ponto de ebulição:  

não aplicável 
 

Ponto de fusão:  
Não se pode determinar. 
Decomposição da  
substância/produto 

 

 
Ponto de fulgor:  

não aplicável 
 

Perigo de explosão: não explosivo  
 
Densidade aparente: aprox. 750 kg/m3   
Solubilidade em água: Forma uma solução viscosa.  
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):  

não aplicável 
 

 
 
Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal. 

 
 

 

10. Estabilidade e reatividade 
 
Reações perigosas: 
Na forma em que é fornecido o produto não é susceptível de produzir uma explosão de pó; porém, o 
acúmulo de poeira fina conduz a esse perigo.  
 
Condições a evitar: 
Evitar temperaturas extremas. Evitar umidade.  
 
Materiais ou substâncias incompatíveis:  
ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes 
 
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e 
manuseio. 
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11. Informações toxicológicas 
 

Toxicidade aguda 
 
DL50 ratazana(oral): > 5.000 mg/kg (OECD, Guideline 401) 
 

Efeitos locais 
 
Irritação primária da pele coelho: não irritante (OECD, Guideline 404) 
 
Irritação ocular coelho: não irritante 
 

Outras indicações referente à toxicidade 
 
Produto não foi testado. As indicações toxicológicas são provenientes de produtos de composição e 
estrutura similar.  

 

12. Informações ecológicas 
 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 
 

Ecotoxicidade 
 
Avaliação da toxicidade aquática: 
A toxicidade em meios aquáticos é drasticamente reduzida pela adsorção irreversível à superfície 
de matéria orgânica em suspensão/solução. Os efeitos agudos nos organismos aquaticos são 
causados totalmente pelas cargas cationicas do polímero, que é rapidamentee completamente 
neutralizado em cursos de água pela absorção irreversível em partículas, hidrólise e carbono 
organico dissolvido Os produtos de hidrólise não representam toxicidade aguda para os organismos 
aquáticos  
 
Toxicidade em peixes: 
CL50 (96 h) 10 - 100 mg/l (estático) 
 
Invertebrados aquáticos: 
CE50 (48 h) 10 - 100 mg/l 
 
Mobilidade 
Indicações para: Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 
2-propenamide 
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais: 
É esperada a adsorção em fase sólida de solo. 
---------------------------------- 
 

Persistência e degradabilidade 
 
Indicações para a eliminação: 
 Dificilmente biodegradável (segundo critérios OECD) 
 

Comportamento esperado/ Impacto ambiental 
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Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).: 
t1/2 > 70 % (28 Dias) (Valor do pH > 6) 
Com a água, a substância hidrolisa rapidamente.  
 

Bioacumulação 
 
Avaliação do potencial de bioacumulação: 
Com base nas suas propriedades estruturais, o polímero não está disponível biologicamente. Não é 
esperado o acúmulo em organismos.  
 

Indicações adicionais 
 
Outras indicações ecotoxicológicas: 
O produto não foi ensaiado. A afirmação é proveniente de produtos com  estrutura ou composição 
similar.  

 

13. Considerações sobre tratamento e disposição 

Métodos de tratamento e disposição 
Produto: Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais. 
 
Restos de produtos: Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e 
locais. 
 
 
Embalagem usada: 
Embalagens cuja descontaminação não seja possível, devem ser eliminadas da mesma forma que o 
conteúdo. 
Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas. 
 

 

14. Informações sobre transporte 

Transporte Terrestre 
 
Rodoviário 

 Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de 
transporte 

 
Ferroviário 

 Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de 
transporte 

 
 
Transporte Fluvial 
 
 Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de 

transporte 
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Transporte Maritimo 
IMDG 

 Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de 
transporte 

 

Sea transport 
IMDG 

 Not classified as a dangerous good under transport regulations 
 
 

Transporte Aéreo 
IATA/ICAO 

 Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de 
transporte 

 

Air transport 
IATA/ICAO 

 Not classified as a dangerous good under transport regulations 
 

15. Regulamentações 

 

16. Outras informações 

 
Devido a fusão da CIBA e do Grupo Basf, todas as Fichas de Segurança foram revisadas. Isto pode 
ter resultado em alterações nas Fichas de Segurança. Em caso de dúvida referente às alterações, 
por favor, solicite mais informações através do endereço mencionado no capítulo 1.   
 
Informação detalhada das frases R e dos símbolos de perigo indicados no capítulo "Composição/ 
indicações sobre os componentes": 
Xi Irritante. 
36 Irritante para os olhos. 

 

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual. 
 
Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, 
descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem 
as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a 
adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha 
de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos 
de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados. 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do produto 

Nome comercial 

Senatel™ Magnafrac™ 

N.º de Produto

-

Número de registo REACH 

 Não aplicável  

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

Usos identificados relevantes da substância ou mistura 

 SU2a - Indústrias extractivas (sem incluir as indústrias offshore) 

Utilizações desaconselhadas 

- 

O texto integral de quaisquer categorias de aplicação mencionadas e identificadas encontra-se na secção 16. 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Empresa e morada 

Orica Mining Services Portugal, SA 

Vale D’Oca 

Apartado 49 

7600-909 Aljustrel 

Portugal 

Telefone: +351 284 602 189  

Pessoa de contacto 

sds.emea@orica.com 

E-mail

sds.emea@orica.com

Data de emissão/revisão da Ficha de Dados de Segurança 

01-06-2020
Versão da Ficha de Dados de Segurança 

1.0

1.4. Número de telefone de emergência 

Número nacional de emergência: 112 

CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250
Consultar a secção 4 “Medidas de primeiros socorros” 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Expl. 1.1; H201 

Eye Irrit. 2; H319 

Para consultar as frases completas das advertências de perigo (H, EUH): ver secção 16. 

2.2. Elementos do rótulo 

Pictograma(s) de perigo 

Palavra-sinal 

 Perigo  

Advertência(s) de perigo 
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Explosivo; perigo de explosão em massa. (H201) 

Recomendação(ões) de Prudência 

Geral 

Prevenção 

Resposta 

Armazenamento 

Eliminação 

- 

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes 
de ignição. Não fumar. (P210).
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
(P280).
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. (P234).
Não submeter a trituração/choque/fricção. (P250).
Em caso de incêndio: Risco de explosão. Evacuar a zona. Se o fogo atingir os 
explosivos, NÃO tentar combatê-lo. (P370+P372+P380+P373).
- 

- 

Identificação das substâncias primariamente responsáveis pelos principais perigos para a saúde 

 - 

2.3. Outros perigos 

 - 

Rotulagem adicional 

 - 

Advertências adicionais 

 - 

COV 

- 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1./3.2. Substâncias/Misturas 

NOME: Nitrato de amónio 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 6484-52-2 N.º CE: 229-347-8 N.º REACH: 01-2119490981-27

CONTEÚDO: 80-95%

CLASSIFICAÇÃO CLP: Ox. Liq. 3, Eye Irrit. 2

H272, H319

NOME: Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 64742-56-9 N.º CE: 265-159-2 N.º REACH: 01-2119480132-48 N.º índice: 649-469-00-9

CONTEÚDO: 2.5 - <5%

CLASSIFICAÇÃO CLP: Asp. Tox. 1

H304  L)

(*) Consultar texto integral das advertências de perigo (H, EUH) na secção 16. Limites de exposição ocupacionais enumerados na secção 

8, se estes se encontrarem disponíveis. 

Outras informações 

Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = > 1 - 1,26 

L) Extracto de DMSO inferior a 3%, analisado de acordo com IP 346.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Informação Geral 

Em caso de acidente: Contacte um médico ou serviço de urgência - leve a etiqueta ou esta ficha de dados 

de segurança. O médico pode contactar a Centro de Informação Antivenenos, Tlf: 800 250 250. Contacte

um médico se tiver dúvidas sobre o estado de uma pessoa ferida ou se os sintomas perdurarem.  Nunca 

dê água ou semelhante a uma pessoa inconsciente. 

Inalação 

 Leve a pessoa a apanhar ar fresco e fique junto dela. 

Contacto com a pele 

Retire imediatamente a roupa e calçado contaminados. A pele que tenha estado em contacto com o 

material tem de ser cuidadosamente lavada com água e sabão. Deve ser usado um produto de limpeza 
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para a pele. NÃO use solventes ou diluentes. 

Contacto com os olhos 

Retire as lentes de contacto e abra os olhos.  Enxaguar os olhos or água alina (20-30ºC) durante pelo 

menos 15 minutos. Procure assistência médica e continue a enxaguar os olhos durante o transporte. 

Ingestão 

Dê muita água à pessoa e permaneça junto dela. Se a pessoa se sentir mal, contacte imediatamente um 

médico e leve esta ficha de dados de segurança ou a etiqueta do produto consigo. Não induza o vómito 

salvo recomendação do médico. Mantenha a face virada para baixo para que o vómito não retroceda para 

a boca e garganta. 

Queimaduras 

 Enxaguar com água até que a dor pare e continue durante 30 minutos. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Efeitos de irritação: Este produto contém substâncias que podem  provocar irritação após exposição com 

pele, olhos ou pulmões.  A exposição pode resultar num aumento potencial da absorção de outras 

substâncias perigosas na área de exposição. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

 Nada de especial 

Informação ao médico 

Fazer-se acompanhar por esta ficha de dados de segurança. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

 Não combata o fogo, risco de explosão. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

O produto é um explosivo. Em caso de incêndio pode libertar-se: Óxidos nitrosos (NOₓ), Monóxido de 

carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂), Amoníaco (NH₃). 
5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Em caso de incêndio: utilize equipamento de respiração autónomo. Restingir o número de membros da 

equipa de combate ao incêndio na zona de perigo. Não inalar gases de combustão ou explosão. Recolher 

água de combate ao incêndio separadamente. Não permita o derrame em locais de drenagem ou águas 

de superfície.  

Medidas em caso de fogo adjacente (fogo ainda não atingiu o produto): Coordenar medidas de combate 

ao incêndio nas imediações do fogo. Use jacto de água para proteger o pessoal e para arrefecer as 

embalagens em perigo. Mover imediatamente as embalagens não danificados da área de perigo somente 

se puder ser efectuado em segurança.  

Medidas em caso de incêndio no produto (fogo já atingiu o produto ou está próximo de atingi-lo): Não 

atacar o fogo, risco de explosão. Evacuar imediatamente da zona de perigo e procurar zona de segurança. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência: Evitar contacto com outras substâncias. Não 

manuseie sem protecção. Respeite os planos de emergência. Evacue da zona de perigo e avise o 

supervisor. Solicite apoio às autoridades competentes.  

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:  Isolar a zona de perigo. Solicite apoio às 

autoridades competentes. 

 6.2. Precauções a nível ambiental 

Evite a descarga em lagos, correntes, esgotos, etc. No caso de uma fuga para as redondezas, contacte as 

autoridades ambientais locais. 

 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Utilizar apenas ferramentas antichispa. Recolher mecanicamente, utilizando contentor adequado para a 

recolha. 

 6.4. Remissão para outras secções 

Consulte a secção "Considerações relativas à eliminação" relativamente ao manuseamento de resíduos. 

Consulte a secção "Controlo da exposição/Proteção individual" para medidas preventivas.  
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SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Apenas deverá ser manuseado por pessoal autorizado. Os explosivos devem ser manuseados por pessoal 

autorizado e sob a supervisão. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e 

outras fontes de ignição. Não fumar. Não submeter a trituração, choque, fricção. Não comer, beber ou 

fumar durante a utilização deste produto. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de 

trabalho. Lave as mãos antes das pausas de trabalho e após término dos trabalhos. 

 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Armazene na embalagem original se possível. Armazenagem de explosivos ou artigos explosivos deverá 

ser acordada com as autoridades nacionais. Armazenar em local fresco. Armazenar em local seco. Estável 

em condições normais de armazenamento. Volume máximo de armazenagem deverá ser acordado com 

autoridades nacionais. Armazenar em local bem ventilado. Armazenar em recipiente fechado. 

Temperatura de armazenamento 

-10°C - 40°C

 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Este produto apenas deve ser usado para as aplicações descritas na Secção 1.2. 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

Valores limites de exposição (VLE) 

Amoníaco, anidro 

Oito horas: 25 ppm 

Oito horas: 14 mg/m³ 

Curta duração: 35 ppm 

Curta duração: 36 mg/m³ 

Monóxido de azoto 

Oito horas: 25 ppm 

Oito horas: 30 mg/m³ 

Dióxido de azoto 

Oito horas: 0.2 ppm 

Monóxido de carbono 

Oito horas: 25 ppm 

Dióxido de carbono 

Oito horas: 5000 ppm 

Oito horas: 9000 mg/m³ 

Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com ... 

Oito horas: 5 mg/m³ 

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) / Concentração prevista no ambiente (PNEC) 

DNEL (Nitrato de amónio): 21.3 mg/kg bw/d 

Exposição: Dérmico 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores 

DNEL (Nitrato de amónio): 37.6 mg/m3 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores 

DNEL (Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente): 5.4 mg/kg 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos locais - Trabalhadores 

PNEC (Nitrato de amónio): 0.45 mg/l 

Exposição: Água doce 

PNEC (Nitrato de amónio): 0.045 mg/l 

Exposição: Água do mar 

PNEC (Nitrato de amónio): 4.5 mg/l 

Exposição: Libertação intermitente 

PNEC (Nitrato de amónio): 18 mg/l 

Exposição: Estação Tratamento de Águas Residuais  

8.2. Controlo da exposição 

 A conformidade com os valores limite de exposição determinados deve ser verificada com regularidade. 

Recomendações gerais 

 Devem ser observadas as regras gerais de higiene no trabalho. 

Cenários de exposição 

Se existir um apêndice a esta ficha de dados de segurança, os cenários de exposição indicados devem 

ser cumpridos. 

Limites de exposição 

Os utilizadores profissionais estão sujeitos ao cumprimento das concentrações máximas definidas pelos 
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limites legais de exposição ocupacional.  Consulte os valores limite de exosição referidos acima. 

Medidas técnicas apropriadas 

A concentração de contaminantes gasosos e poeiras no ar deve ser mantido tão baixo quanto possível e 

abaixo dos valores limite actuais (ver acima).  Por exemplo, use um sistema de exaustão se o fluxo normal 

de ar na sala de trabalho não for suficiente.  Certifique-se de que chuveiros para lavagem dos olhos e de 

emergência estão claramente marcados. 

Medidas de higiene 

Sempre que fizer uma pausa na utilização deste produto e quando tiver terminado de o utilizar, todas as 

áreas do corpo expostas, têm de ser lavadas.  Lave sempre as mãos, antebraços e rosto. 

Medidas para evitar a exposição ambiental 

Exposição excessiva do nitrato de amónio pode originar uma fertilização excessiva do solo e água, 

consequentemente, um manuseamento cuidado do produto é obrigatório. 

Medidas de proteção individual, tais como, equipamento de proteção individual 

Geralmente 

 Usar apenas equipamento de proteção com marcação CE. 

Equipamento respiratório 

 Sem requisitos específicos. 

Protecção da pele 

 Deve ser usado vestuário de trabalhado dedicado. 

Protecção das mãos 

 Material adequado: NBR (nitrilo), EN 388. 

Protecção dos olhos 

Óculos com proteção lateral, EN 166. 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Aspeto Gel 

Cor Bege, areia 

Odor Nenhum 

Limiar olfativo (ppm) Sem dados disponíveis. 

pH Sem dados disponíveis. 

Viscosidade (40°C) Sem dados disponíveis. 

Densidade (g/cm³) 1.10-1.25 

Alterações da fase 

Ponto de fusão  (°C) Sem dados disponíveis. 

Ponto de ebulição (°C) Sem dados disponíveis. 

Pressão de vapor Sem dados disponíveis. 

Temperatura de decomposição (°C) Sem dados disponíveis. 

Taxa de evaporação (acetato de n-butilo = 100) Sem dados disponíveis. 

Dados sobre os perigos de fogo e explosão 

Ponto de inflamação (°C) Sem dados disponíveis. 

Ignição (°C) Sem dados disponíveis. 

Temperatura de autoignição (°C) Sem dados disponíveis. 

Limites de explosividade (% v/v) Sem dados disponíveis. 

Propriedades explosivas Explosivo 

Propriedades comburentes Propriedades comburentes. 

Solubilidade 

Solubilidade na água Insolúvel 

Coeficiente de repartição: n-octanol/água Sem dados disponíveis. 

9.2. Outras informações 

Solubilidade em gordura (g/L) Sem dados disponíveis. 



De acordo com o Regulamento (UE) 2015/830 

6/9 

Senatel™ Magnafrac™ 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

 10.1. Reatividade 

 O produto é um explosivo. 

 10.2. Estabilidade química 

 O produto é estável sob as condições mencionadas na secção "Manuseamento e armazenagem". 

 10.3. Possibilidade de reações perigosas 

 Risco de explosão por choque, incêndio e outras fontes de ignição. 

 10.4. Condições a evitar 

Evitar a electricidade estática. 

Influências mecânicas (ex: choque, impacto, fricção). Chama, faíscas e outras fontes de ignição. 

 10.5. Materiais incompatíveis 

Agentes redutores, ácidos, alcalinos, produtos combustíveis, pós metálicos, cromatos, zinco, cobre, ligas 

de cobre, cloratos. 

 10.6. Produtos de decomposição perigosos 

Amoníaco (NH₃), Óxidos nitrosos (NOₓ), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂). 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda 

Substância Espécie Teste Via de exposição Resultado 

Destilados (petróleo), parafín... 

Destilados (petróleo), parafín... 

Destilados (petróleo), parafín... 

Nitrato de amónio 

Nitrato de amónio 

Rato 

Coelho 

Rato 

Rato 

Rato 

LD50 

LD50 

LC50 

LD50 

LD50 

Oral 

Dérmico 

Inalação 

Oral 

Dérmico 

>5000 mg/kg bw

>5000 mg/kg bw

>5.53 mg/l

2950 mg/kg

>5000 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea 

 Sem dados disponíveis.  

Lesões oculares graves/irritação ocular 

 Provoca irritação ocular grave. 

Sensibilização respiratória ou cutânea 

 Sem dados disponíveis.  

Mutagenicidade em células germinativas 

 Sem dados disponíveis. 

Carcinogenicidade 

 Sem dados disponíveis. 

Toxicidade reprodutiva 

 Sem dados disponíveis.  

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 

 Sem dados disponíveis.  

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida 

 Sem dados disponíveis. 

Perigo de aspiração 

 Sem dados disponíveis. 

Efeitos a longo prazo 

Efeitos de irritação: Este produto contém substâncias que podem  provocar irritação após exposição com 

pele, olhos ou pulmões.  A exposição pode resultar num aumento potencial da absorção de outras 

substâncias perigosas na área de exposição. 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade 

Substância Espécie Teste Duração Resultado 

Destilados (petróleo), parafín... 

Destilados (petróleo), parafín... 

Destilados (petróleo), parafín... 

Nitrato de amónio 

Nitrato de amónio 

Nitrato de amónio 

Dáfnias 

Peixes 

Algas 

Peixes 

Dáfnias 

Algas 

EL50 

LL50 

NOEL 

LC50 

EC50 

EC50 

24h 

96h 

72h 

48h 

48h 

10d 

>10000 mg/l

>100 mg/l

>100 mg/l

447 mg/l

490 mg/l

1700 mg/l

 12.2. Persistência e degradabilidade 
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Substância Biodegradabilidade Teste Resultado 

Sem dados disponíveis. 

 12.3. Potencial de bioacumulação 

Substância 

Potencial de 

bioacumulação 

LogPow BCF 

Sem dados disponíveis. 

 12.4. Mobilidade no solo 

Sem dados disponíveis.  

 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias consideradas correspondentes aos critérios que 

as classifiquem como PBT e/ou mPmB. 

 12.6. Outros efeitos adversos 

Nada especial. 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

 13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Este produto é abrangido pelos regulamentos sobre resíduos perigosos.  

Queimar sob a supervisão de um especialista em local aprovado para campo de queimas ou destruir, por 

detonação em furos, de acordo com a legislação nacional. 

Resíduos 

Código EWC 

 16 04 03* outros resíduos de explosivos 

Rotulagem específica 

- 

Embalagem contaminada 

As embalagens contaminadas  devem ser eliminadas da mesma forma que o produto. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

14.1 – 14.4 

Este produto é abrangido pelas convenções sobre mercadorias perigosas. 

ADR/RID 

14.1. Número ONU 0241 

14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU 

EXPLOSIVO DE DESMONTE DO TIPO E 

14.3. Classes de perigo para 

efeitos de transporte 

1.1D 

14.4. Grupo de embalagem II 

Notas - 

Código de restrição em túneis B1000C 

IMDG 

UN-no. 0241 

Proper Shipping Name EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E 

Class 1.1D 

PG* II 

EmS F-B, S-Y

MP** No 

Hazardous constituent - 

IATA/ICAO 

UN-no. 0241 

Proper Shipping Name EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E 

Class 1.1D 

PG* II 

14.5. Perigos para o ambiente 

 

- 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

O produto é um explosivo. 
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14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 

Sem dados disponíveis. 

(*) Grupo de embalagem 

(**) Poluente marítimo 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

Restrições a aplicação 

As pessoas com menos de 18 anos de idade não podem ser expostas a este produto, cf. Directiva do 

Conselho 94/33/CE.   

Exigências para educação específica 

- 

Outras informações 

- 

Fontes 

Directiva 94/33/CE do Conselho de 22 de Junho de 1994 relativa à protecção dos jovens no trabalho. 

Decreto-Lei n.° 24/2012 de 6 de fevereiro. Prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores 

contra os riscos de exposição a agentes químicos no local de trabalho. 

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008 

relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as 

Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (CLP). 

Regulamento (UE) n.° 453/2010 da Comissão. 

NP 1796:2014. Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos. 

 15.2. Avaliação da segurança química 

 Não  

3230182585, 6.3.0 

SECÇÃO 16: Outras informações 

O texto integral das advertências de perigo- conforme mencionado na secção 3 

H272 - Pode agravar incêndios; comburente. 

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H319 - Provoca irritação ocular grave. 

O texto integral dos usos identificados conforme mencionado na secção 1 

 - 

Elementos do rótulo adicionais 

 - 

Outro 

De acordo com o Regulamento (EC) N.º 1272/2008 (CLP) a avaliação da classificação da mistura tem 

como base: 

A classificação da mistura, no que diz respeito a perigos físicos, é baseada em dados experimentais. 

A classificação da mistura, no que diz respeito a riscos para a saúde, está em conformidade com os 

métodos de cálculos fornecidos pelo Regulamento (EC) N.º 1272/2008 (CLP) 

Recomenda-se a entrega desta ficha de dados de segurança ao utilizador atual do produto. A informação 

constante nesta ficha de dados de segurança não pode ser usada como uma especificação do produto. 

A informação constante nesta ficha de dados de segurança aplica-se apenas a este produto específico 

(mencionado na secção 1) e não está necessariamente correcta para utilização com outros 

químicos/produtos. 

Uma alteração (na proporção da última mudança essencial (primeira cifra na versão FDS)) está assinalada 

com um triângulo azul. 

A ficha de dados de segurança é validada por 

 Thomas Lagerström 

Data da última mudança essencial 

(primeira cifra na versão FDS) 

-
Data da última mudança menor 

(primeira cifra na versão FDS) 
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- 

© 2017 Orica Group. Todos os direitos reservados. Todas as informações contidas neste documento são fornecidas exclusivamente para fins 

informativos e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Como o Orica Group não pode prever nem controlar as condições sob as quais estas 

informações e respetivos produtos podem ser usados, cada utilizador deve analisar as informações no contexto específico da aplicação pretendida. 

No âmbito dos limites legalmente permitidos, o Orica Group exime-se especificamente de todas as garantias expressas ou implícitas na legislação, 

incluindo garantias de exactidão, não infração ou garantias implícitas de comercialização ou adequação a um determinado fim. O Orica Group exime-

se especificamente e não se responsabiliza por qualquer responsabilidade ou dano resultante do uso ou da confiança nas informações apresentadas 

neste documento. A palavra Orica e o logótipo em forma de Anel são marcas registadas do Orica Group. 

ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3230182585, 6.3.0 

www.chymeia.com 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do produto 

Nome comercial 

Senatel™ Powersplit™ 

N.º de Produto

-

Número de registo REACH 

 Não aplicável  

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

Usos identificados relevantes da substância ou mistura 

 SU2a - Indústrias extractivas (sem incluir as indústrias offshore) 

Utilizações desaconselhadas 

- 

O texto integral de quaisquer categorias de aplicação mencionadas e identificadas encontra-se na secção 16 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Empresa e morada 

Orica Mining Services Portugal, SA 

Vale D’Oca 

Apartado 49 

7600-909 Aljustrel 

Portugal 

Telefone: +351 284 602 189  

Pessoa de contacto 

sds.emea@orica.com 

E-mail

sds.emea@orica.com

Data FDS 

01-06-2020
Versão FDS 

 2.0 

1.4. Número de telefone de emergência 

Use o seu número de emergência local ou nacional: 112 

CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250 

Consultar a secção 4 “Medidas de primeiros socorros” 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Expl. 1.1; H201 

Eye Irrit. 2; H319 

Para consultar as frases completas das advertências de perigo (H, EUH): ver secção 16. 

2.2. Elementos do rótulo 

Pictograma(s) de perigo 

Palavra-sinal 

 Perigo  

Advertência(s) de perigo 
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Explosivo; perigo de explosão em massa. (H201) 

Recomendação(ões) de Prudência 

Geral 

Prevenção 

Resposta 

Armazenamento 

Eliminação 

- 

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes 
de ignição. Não fumar. (P210).
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
(P280).
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. (P234).
Não submeter a trituração/choque/fricção. (P250).
Em caso de incêndio: Risco de explosão. Evacuar a zona. Se o fogo atingir os 
explosivos, NÃO tentar combatê-lo. (P370+P372+P380+P373).
- 

- 

Identificação das substâncias primariamente responsáveis pelos principais perigos para a saúde 

 Não aplicável 

2.3. Outros perigos 

O P.E.T.N. utilizado no interior do cordão detonante é classificado de acordo com o Regulamento CLP 

como explosivo instável (Unst. Expl; H200). Em caso de derrame acidental, os resíduos deverão ser 

removidos com o cuidado e a prudência necessários. 

Rotulagem adicional 

 Não aplicável 

Advertências adicionais 

 Não aplicável 

COV 

Não aplicável 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1./3.2. Substâncias/Misturas 

NOME: Nitrato de amónio 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 6484-52-2 N.º CE: 229-347-8 N.º REACH: 01-2119490981-27

CONTEÚDO: 80-95%

CLASSIFICAÇÃO CLP: Ox. Liq. 3, Eye Irrit. 2

H272, H319

NOME: Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 64742-56-9 N.º CE: 265-159-2 N.º REACH: 01-2119480132-48 N.º índice: 649-469-00-9

CONTEÚDO: 5 - <10%

CLASSIFICAÇÃO CLP: Asp. Tox. 1

H304     L)

NOME: PETN 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 78-11-5 N.º CE: 201-084-3 N.º REACH: 01-2119557827-23 N.º índice: 603-035-00-5

CONTEÚDO: 1 - <2.5%

CLASSIFICAÇÃO CLP: Unst. Expl.

H200

(*) Consultar texto integral de advertências de perigio (H, EUH) na secção 16. Limites de exposição ocupacionais enumerados na secção 8, 

se estes se encontrarem disponíveis. 

Outras informações 

Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = > 1 - 1,2156 

L) Extracto de DMSO inferior a 3%, analisado de acordo com IP 346.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Informação Geral 

Em caso de acidente: Contacte um médico ou serviço de urgência - leve a etiqueta ou esta ficha de dados 

de segurança. O médico pode contactar a Centro de Informação Antivenenos, Tlf: 800 250 250. 



De acordo com o Regulamento (UE) 2015/830 

 

        

 

3/10 

 

Senatel™ Powersplit™  

Contacte um médico se tiver dúvidas sobre o estado de uma pessoa ferida ou se os sintomas perdurarem.  

Nunca dê água ou semelhante a uma pessoa inconsciente. 

  Inalação 

   

Em caso de inalação dos produtos de decomposição, a vítima deverá ser removida da zona contaminada 

para uma zona de ar fresco. Se a respiração for irregular ou parar, proceda a respiração artificial. 

  Contacto com a pele 

   

Retire imediatamente a roupa e calçado contaminados. A pele que tenha estado em contacto com o 

material tem de ser cuidadosamente lavada com água e sabão. Deve ser usado um produto de limpeza 

para a pele. NÃO use solventes ou diluentes. 

  Contacto com os olhos 

   

Retire as lentes de contacto e abra os olhos.  Enxaguar os olhos or água alina (20-30ºC) durante pelo 

menos 15 minutos. Procure assistência médica e continue a enxaguar os olhos durante o transporte. 

  Ingestão 

    

Dê muita água à pessoa e permaneça junto dela. Se a pessoa se sentir mal, contacte imediatamente um 

médico e leve esta ficha de dados de segurança ou a etiqueta do produto consigo. Não induza o vómito 

salvo recomendação do médico. Mantenha a face virada para baixo para que o vómito não retroceda para 

a boca e garganta. 

  Queimaduras 

   Enxaguar com água até que a dor pare e continue durante 30 minutos. 

 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

   

Efeitos de irritação: Este produto contém substâncias que podem  provocar irritação após exposição com 

pele, olhos ou pulmões.  A exposição pode resultar num aumento potencial da absorção de outras 

substâncias perigosas na área de exposição. 

 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

   Nada de especial 

  Informação ao médico 

   Fazer-se acompanhar por esta ficha de dados de segurança. 

 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

 

 5.1. Meios de extinção 

   Não combata o fogo, risco de explosão. 

 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

   O produto é um explosivo. Em caso de incêndio pode libertar-se: Óxidos nitrosos (NOₓ), Monóxido de 
carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂), Amoníaco (NH₃). 

 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

   Em caso de incêndio: utilize equipamento de respiração autónomo. Restingir o número de membros da 

equipa de combate ao incêndio na zona de perigo. Não inalar gases de combustão ou explosão. Recolher 

água de combate ao incêndio separadamente. Não permita o derrame em locais de drenagem ou águas 

de superfície.  

 

Medidas em caso de fogo adjacente (fogo ainda não atingiu o produto): Coordenar medidas de combate 

ao incêndio nas imediações do fogo. Use jacto de água para proteger o pessoal e para arrefecer as 

embalagens em perigo. Mover imediatamente as embalagens não danificados da área de perigo somente 

se puder ser efectuado em segurança.  

 

Medidas em caso de incêndio no produto (fogo já atingiu o produto ou está próximo de atingi-lo): Não 

atacar o fogo, risco de explosão. Evacuar imediatamente da zona de perigo e procurar zona de segurança. 

 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

  6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

   

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência: Evitar contacto com outras substâncias. Não 

manuseie sem protecção. Respeite os planos de emergência. Evacue da zona de perigo e avise o 

supervisor. Solicite apoio às autoridades competentes.  

  

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:  Isolar a zona de perigo. Solicite apoio às 

autoridades competentes. 

  6.2. Precauções a nível ambiental 
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Evite a descarga em lagos, correntes, esgotos, etc. No caso de uma fuga para as redondezas, contacte as 

autoridades ambientais locais. 

  6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

   

Restos de cordão detonante não utilizado deverão ser mantidos em local selado. 

Utilizar apenas ferramentas antichispa. Recolher mecanicamente, utilizando contentor adequado para a 

recolha. 

  6.4. Remissão para outras secções 

   

Consulte a secção "Considerações relativas à eliminação" relativamente ao manuseamento de resíduos. 

Consulte a secção "Controlo da exposição/Proteção individual" para medidas preventivas.  

 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

 

 7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

   

Apenas deverá ser manuseado por pessoal autorizado. Os explosivos devem ser manuseados por pessoal 

autorizado e sob a supervisão. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e 

outras fontes de ignição. Não fumar. Não submeter a trituração, choque, fricção. Não comer, beber ou 

fumar durante a utilização deste produto. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de 

trabalho. Lave as mãos antes das pausas de trabalho e após término dos trabalhos. 

  7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

   

Armazene na embalagem original se possível. Armazenagem de explosivos ou artigos explosivos deverá 

ser acordada com as autoridades nacionais. Armazenar em local fresco. Armazenar em local seco. Estável 

em condições normais de armazenamento. Volume máximo de armazenagem deverá ser acordado com 

autoridades nacionais. Armazenar em local bem ventilado. Armazenar em recipiente fechado. 

  Temperatura de armazenamento 

   Temperatura de armazenagem recomendada entre -10°C e +40°C. 

  7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

   Este produto apenas deve ser usado para as aplicações descritas na Secção 1.2. 

 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

 

 8.1. Parâmetros de controlo 

 

  

Valores limites de exposição (VLE) 

   

Amoníaco, anidro 

Oito horas: 25 ppm 

Oito horas: 14 mg/m³ 

Curta duração: 35 ppm 

Curta duração: 36 mg/m³ 

Monóxido de azoto 

Oito horas: 25 ppm 

Oito horas: 30 mg/m³ 

Dióxido de azoto 

Oito horas: 0.2 ppm 

Monóxido de carbono 

Oito horas: 25 ppm 

Dióxido de carbono 

Oito horas: 5000 ppm 

Oito horas: 9000 mg/m³ 

Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com ... 

Oito horas: 5 mg/m³ 

  Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) / Concentração prevista no ambiente (PNEC) 

   

DNEL (Nitrato de amónio): 21.3 mg/kg bw/d 

Exposição: Dérmico 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores 

 

DNEL (Nitrato de amónio): 37.6 mg/m3 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores 

 

DNEL (PETN): 220.4 mg/m3 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores 

 

DNEL (Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente): 5.4 mg/kg 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos locais - Trabalhadores 
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PNEC (Nitrato de amónio): 0.45 mg/l 

Exposição: Água doce 

 

PNEC (Nitrato de amónio): 0.045 mg/l 

Exposição: Água do mar 

 

PNEC (Nitrato de amónio): 4.5 mg/l 

Exposição: Libertação intermitente 

 

PNEC (Nitrato de amónio): 18 mg/l 

Exposição: Estação Tratamento de Águas Residuais  

 

PNEC (PETN): 0.3 mg/l 

Exposição: Água doce 

 8.2. Controlo da exposição 

   A conformidade com os valores limite de exposição determinados deve ser verificada com regularidade. 

  Recomendações gerais 

   

Devem ser observadas as regras gerais de higiene no trabalho. 

Restos de cordão detonante não utilizado deverão ser mantidos em local selado. 

  Cenários de exposição 

   

Se existir um apêndice a esta ficha de dados de segurança, os cenários de exposição indicados devem 

ser cumpridos. 

  Limites de exposição 

   

Os utilizadores comerciais estão abrangidos pelas normas da legislação ambiente de trabalho sobre as 

concentrações máximas para exposição.  Consulte os valores limite de exposição. 

  Medidas técnicas apropriadas 

   

A concentração de contaminantes gasosos e poeiras no ar deve ser mantido tão baixo quanto possível e 

abaixo dos valores limite actuais (ver acima).  Por exemplo, use um sistema de exaustão se o fluxo normal 

de ar na sala de trabalho não for suficiente.  Certifique-se de que chuveiros para lavagem dos olhos e de 

emergência estão claramente marcados. 

  Medidas de higiene 

   

Sempre que fizer uma pausa na utilização deste produto e quando tiver terminado de o utilizar, todas as 

áreas do corpo expostas, têm de ser lavadas.  Lave sempre as mãos, antebraços e rosto. 

  Medidas para evitar a exposição ambiental 

   

Exposição excessiva do nitrato de amónio pode originar uma fertilização excessiva do solo e água, 

consequentemente, um manuseamento cuidado do produto é obrigatório. 

 Medidas de proteção individual, tais como, equipamento de proteção individual 

   

 

  Geralmente 

   Usar apenas equipamento de proteção com a-marcação CE.  

  Equipamento respiratório 

   

Se a ventilação no local de trabalho não for suficiente, use uma máscara parcial ou total com um filtro 

apropriado ou um protector respiratório com fornecimento de ar.  A escolha depende da situação laboral 

concreta e de quanto tempo irá estar a utilizar  

  Protecção da pele 

   Deve ser usado vestuário de trabalhado dedicado. 

  Protecção das mãos 

   Material adequado: NBR (nitrilo), EN 388. 

  Protecção dos olhos 

   Óculos com proteção lateral, EN 166. 

 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

 

 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

 Aspeto Sólido   

 Cor Cinza claro   

 Odor Nenhum   
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 Limiar olfativo (ppm) Sem dados disponíveis.   

 pH Sem dados disponíveis.   

 Viscosidade (40°C) Sem dados disponíveis.    

 Densidade (g/cm³) 1.10-1.20   

  Alterações da fase 

 Ponto de fusão  (°C) Sem dados disponíveis.   

 Ponto de ebulição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Pressão de vapor Sem dados disponíveis.   

 Temperatura de decomposição (°C) >164 (PETN)   

 Taxa de evaporação (acetato de n-butilo = 100) Sem dados disponíveis.   

  Dados sobre os perigos de fogo e explosão 

 Ponto de inflamação (°C) Sem dados disponíveis.   

 Ignição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Temperatura de autoignição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Limites de explosividade (% v/v) Sem dados disponíveis.   

 Propriedades explosivas Explosivo   

 Propriedades comburentes Propriedades comburentes.   

  Solubilidade 

 Solubilidade na água Insolúvel   

 Coeficiente de repartição: n-octanol/água Sem dados disponíveis.   

 9.2. Outras informações 

 Solubilidade em gordura (g/L) Sem dados disponíveis.   

     

 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade  

 

  10.1. Reatividade 

   O produto é um explosivo. 

  10.2. Estabilidade química 

   

Tempo de vida na pateleira: 12 meses. 

O produto é estável sob as condições mencionadas na secção "Manuseamento e armazenagem". 

  10.3. Possibilidade de reações perigosas 

   Risco de explosão por choque, incêndio e outras fontes de ignição. 

  10.4. Condições a evitar 

   Influências mecânicas (ex: choque, impacto, fricção). Chama, faíscas e outras fontes de ignição. 

  10.5. Materiais incompatíveis 

   

Agentes redutores, ácidos, alcalinos, produtos combustíveis, pós metálicos, cromatos, zinco, cobre, ligas 

de cobre, cloratos, nitritos. 

  10.6. Produtos de decomposição perigosos 

   Amoníaco (NH₃), Óxidos nitrosos (NOₓ), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂). 
 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 

  11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 

  Toxicidade aguda 

   

Substância: PETN 

Espécie: Rato 

Teste: LD50 

Via de exposição: Oral 

Resultado: 2500 mg/kg 

 

Substância: Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente 

Espécie: Rato 

Teste: LD50 

Via de exposição: Oral 

Resultado: >5000 mg/kg bw 

 

Substância: Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente 

Espécie: Coelho 

Teste: LD50 

Via de exposição: Dérmico 

Resultado: >5000 mg/kg bw 
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Substância: Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente 

Espécie: Rato 

Teste: LC50 

Via de exposição: Inalação 

Resultado: >5.53 mg/l 

 

Substância: Nitrato de amónio 

Espécie: Rato 

Teste: LD50 

Via de exposição: Oral 

Resultado: 2950 mg/kg 

 

Substância: Nitrato de amónio 

Espécie: Rato 

Teste: LD50 

Via de exposição: Dérmico 

Resultado: >5000 mg/kg 

  Corrosão/irritação cutânea 

   Sem dados disponíveis.  

  Lesões oculares graves/irritação ocular 

   Provoca irritação ocular grave. 

  Sensibilização respiratória ou cutânea 

   Sem dados disponíveis.  

  Mutagenicidade em células germinativas 

   Sem dados disponíveis.  

  Carcinogenicidade 

   Sem dados disponíveis.  

  Toxicidade reprodutiva 

   Sem dados disponíveis.  

  Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 

   Sem dados disponíveis.  

  Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida 

   Sem dados disponíveis.  

  Perigo de aspiração 

   Sem dados disponíveis.  

  Efeitos a longo prazo 

   Efeitos de irritação: Este produto contém substâncias que podem  provocar irritação após exposição com 

pele, olhos ou pulmões.  A exposição pode resultar num aumento potencial da absorção de outras 

substâncias perigosas na área de exposição. 

 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

 

 12.1. Toxicidade 

   

Substância: PETN 

Espécie: Peixes 

Teste: LC50 

Duraçã: 96h 

Resultado: 926 mg/l 

 

Substância: PETN 

Espécie: Dáfnias 

Teste: EC50 

Duraçã: 48h 

Resultado: 292 mg/l 

 

Substância: Nitrato de amónio 

Espécie: Peixes 

Teste: LC50 

Duraçã: 48h 

Resultado: 447 mg/l 

 

Substância: Nitrato de amónio 

Espécie: Dáfnias 

Teste: EC50 

Duraçã: 48h 

Resultado: 490 mg/l 

 

Substância: Nitrato de amónio 

Espécie: Algas 



De acordo com o Regulamento (UE) 2015/830 

 

        

 

8/10 

 

Senatel™ Powersplit™  

Teste: EC50 

Duraçã: 10d 

Resultado: 1700 mg/l 

  12.2. Persistência e degradabilidade 

   
Substância Biodegradabilidade Teste Resultado 

   Sem dados disponíveis.     

  12.3. Potencial de bioacumulação 

   
Substância Potencial de bioacumulação LogPow BCF 

   

PETN 

 

Não  

 

2,38 

 

Sem dados 

disponíveis.  

 

  12.4. Mobilidade no solo 

   PETN: Log Koc= 1,963122, Calculado do LogPow (Potencial de mobilidade alto.).  

  12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

   

Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias consideradas correspondentes aos critérios que 

as classifiquem como PBT e/ou mPmB. 

  12.6. Outros efeitos adversos 

   Nada especial.  

 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

 

  13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

   Queimar sob a supervisão de um especialista em local aprovado para campo de queimas ou destruir, por 

detonação em furos, de acordo com a legislação nacional. 

Este produto é abrangido pelos regulamentos sobre resíduos perigosos.  

  Resíduos   

   Código EWC  

   16 04 03* outros resíduos de explosivos 

  Rotulagem específica 

   - 

  Embalagem contaminada 

   As embalagens contaminadas  devem ser eliminadas da mesma forma que o produto.  

 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

 

 14.1 – 14.4 

 

Este produto é abrangido pelas convenções sobre mercadorias perigosas.  

  ADR/RID 

   
14.1. Número ONU 0241 

   

14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU 

EXPLOSIVO DE DESMONTE DO TIPO E 

   

14.3. Classes de perigo para 

efeitos de transporte 

1.1D 

   
14.4. Grupo de embalagem II 

   
Notas - 

   
Código de restrição em túneis B1000C 

 

  IMDG 

   
UN-no. 0241 

   
Proper Shipping Name EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E 

   
Class 1.1D 

   
PG* II 

   
EmS F-B, S-Y 

   
MP** No 

   
Hazardous constituent - 

 

  IATA/ICAO 

 

   
UN-no. 0241 

   
Proper Shipping Name EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E 

   
Class 1.1D 

   
PG* II 
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 14.5. Perigos para o ambiente 

 

  

- 

 14.6. Precauções especiais para o utilizador 

   O produto é um explosivo. 

 14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 

   Sem dados disponíveis.  

  

(*) Grupo de embalagem 

 (**) Poluente marítimo 

 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

 

  15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

 

  Restrições a aplicação 

   As pessoas com menos de 18 anos de idade não podem ser expostas a este produto, cf. Directiva do 

Conselho 94/33/CE.   

  Exigências para educação específica 

   - 

  Outras informações 

   Não aplicável  

    

  Seveso 

   Seveso III Part 1: P1a 

Seveso III Part 2: Nitrato de amónio, Amoníaco, anidro 

  Fontes 

   

Directiva 94/33/CE do Conselho de 22 de Junho de 1994 relativa à protecção dos jovens no trabalho. 

Decreto-Lei n.° 24/2012 de 6 de fevereiro. Prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores 

contra os riscos de exposição a agentes químicos no local de trabalho. 

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008 

relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as 

Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (CLP). 

Regulamento (UE) n.° 453/2010 da Comissão. 

DIRETIVA 2012/18/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 4 de julho de 2012 relativa 

ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas.NP 

1796:2014. Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos 

  15.2. Avaliação da segurança química 

   Não  

3430265543, 6.4.0.10 

SECÇÃO 16: Outras informações 

 

  O texto integral das advertências de perigo- conforme mencionado na secção 3 

   

H200 - Explosivo instável. 

H272 - Pode agravar incêndios; comburente. 

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H319 - Provoca irritação ocular grave. 

  O texto integral dos usos identificados conforme mencionado na secção 1 

   - 

  Elementos do rótulo adicionais 

   Não aplicável 

  Outro 

   

De acordo com o Regulamento (EC) N.º 1272/2008 (CLP) a avaliação da classificação da mistura tem 

como base: 

A classificação da mistura, no que diz respeito a perigos físicos, é baseada em dados experimentais. 

A classificação da mistura, no que diz respeito a riscos para a saúde, está em conformidade com os 

métodos de cálculos fornecidos pelo Regulamento (EC) N.º 1272/2008 (CLP) 

Recomenda-se a entrega desta ficha de dados de segurança ao utilizador atual do produto. A informação 

constante nesta ficha de dados de segurança não pode ser usada como uma especificação do produto. 

   

A informação constante nesta ficha de dados de segurança aplica-se apenas a este produto específico 

(mencionado na secção 1) e não está necessariamente correcta para utilização com outros 
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químicos/produtos. 

Uma alteração (na proporção da última mudança essencial (primeira cifra na versão FDS)) está assinalada 

com um triângulo azul. 

A ficha de dados de segurança é validada por 

 Thomas Lagerström 

Data da última mudança essencial 

(primeira cifra na versão FDS) 

 22-02-2018 

Data da última mudança menor 

(primeira cifra na versão FDS) 

- 

© 2017 Orica Group. Todos os direitos reservados. Todas as informações contidas neste documento são fornecidas exclusivamente para fins 

informativos e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Como o Orica Group não pode prever nem controlar as condições sob as quais estas 

informações e respetivos produtos podem ser usados, cada utilizador deve analisar as informações no contexto específico da aplicação pretendida. 

No âmbito dos limites legalmente permitidos, o Orica Group exime-se especificamente de todas as garantias expressas ou implícitas na legislação, 

incluindo garantias de exactidão, não infração ou garantias implícitas de comercialização ou adequação a um determinado fim. O Orica Group exime-

se especificamente e não se responsabiliza por qualquer responsabilidade ou dano resultante do uso ou da confiança nas informações apresentadas 

neste documento. A palavra Orica e o logótipo em forma de Anel são marcas registadas do Orica Group. 

ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3430265543, 6.4.0.10 

www.chymeia.com 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do produto 

Nome comercial 

Senatel™ Pulsar™ 

N.º de Produto

-

Número de registo REACH 

 Não aplicável  

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

Usos identificados relevantes da substância ou mistura 

 SU2a - Indústrias extractivas (sem incluir as indústrias offshore) 

Utilizações desaconselhadas 

- 

O texto integral de quaisquer categorias de aplicação mencionadas e identificadas encontra-se na secção 16. 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Empresa e morada 

Orica Mining Services Portugal, SA 

Vale D’Oca 

Apartado 49 

7600-909 Aljustrel 

Portugal 

Telefone: +351 284 602 189  

Pessoa de contacto 

- 

E-mail

sds.emea@orica.com

Data de emissão/revisão da Ficha de Dados de Segurança 

31-05-2017

Versão da Ficha de Dados de Segurança 

 2.0 

1.4. Número de telefone de emergência 

Número nacional de emergência: 112 

CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250 

Consultar a secção 4 “Medidas de primeiros socorros” 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Expl. 1.1; H201 

Para consultar as frases completas das advertências de perigo (H, EUH): ver secção 16. 

2.2. Elementos do rótulo 

Pictograma(s) de perigo 

Palavra-sinal 

 Perigo  

Advertência(s) de perigo 

Explosivo; perigo de explosão em massa. (H201) 
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Recomendação(ões) de Prudência 

Geral 

Prevenção 

Resposta 

Armazenamento 

Eliminação 

- 

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes 
de ignição. Não fumar. (P210).
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
(P280).
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. (P234).
Não submeter a trituração/choque/fricção. (P250).
Em caso de incêndio: Risco de explosão. Evacuar a zona. Se o fogo atingir os 
explosivos, NÃO tentar combatê-lo. (P370+P372+P380+P373).
- 

- 

Identificação das substâncias primariamente responsáveis pelos principais perigos para a saúde 

 - 

2.3. Outros perigos 

 - 

Rotulagem adicional 

 - 

Advertências adicionais 

 - 

COV 

- 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1./3.2. Substâncias/Misturas 

NOME: Nitrato de amónio 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 6484-52-2 N.º CE: 229-347-8 N.º REACH: 01-2119490981-27

CONTEÚDO: 60-80%

CLASSIFICAÇÃO CLP: Ox. Liq. 3, Eye Irrit. 2

H272, H319

NOME: Alumínio em pó 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 7429-90-5 N.º CE: 231-072-3 N.º REACH: 01-2119529243-45

CONTEÚDO: 5 - <10%

CLASSIFICAÇÃO CLP: NA

NOME: Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 64742-56-9 N.º CE: 265-159-2 N.º REACH: 01-2119480132-48 N.º índice: 649-469-00-9

CONTEÚDO: 2.5 - <5%

CLASSIFICAÇÃO CLP: Asp. Tox. 1

H304     L)

(*) Consultar texto integral das advertências de perigo (H, EUH) na secção 16. Limites de exposição ocupacionais enumerados na secção 

8, se estes se encontrarem disponíveis. 

Outras informações 

Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 0,776 - < 1 

L) Extracto de DMSO inferior a 3%, analisado de acordo com IP 346.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Informação Geral 

Em caso de acidente: Contacte um médico ou serviço de urgência - leve a etiqueta ou esta ficha de dados 

de segurança. O médico pode contactar a Centro de Informação Antivenenos, Tlf: 800 250 250. Contacte 

um médico se tiver dúvidas sobre o estado de uma pessoa ferida ou se os sintomas perdurarem.  Nunca 

dê água ou semelhante a uma pessoa inconsciente. 

Inalação 

Leve a pessoa a apanhar ar fresco e fique junto dela. 
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  Contacto com a pele 

   

Retire imediatamente a roupa e calçado contaminados. A pele que tenha estado em contacto com o 

material tem de ser cuidadosamente lavada com água e sabão. Deve ser usado um produto de limpeza 

para a pele. NÃO use solventes ou diluentes. 

  Contacto com os olhos 

   

Retire as lentes de contacto e abra os olhos.  Enxaguar os olhos or água alina (20-30ºC) durante pelo 

menos 15 minutos. Procure assistência médica e continue a enxaguar os olhos durante o transporte. 

  Ingestão 

    

Dê muita água à pessoa e permaneça junto dela. Se a pessoa se sentir mal, contacte imediatamente um 

médico e leve esta ficha de dados de segurança ou a etiqueta do produto consigo. Não induza o vómito 

salvo recomendação do médico. Mantenha a face virada para baixo para que o vómito não retroceda para 

a boca e garganta. 

  Queimaduras 

   Enxaguar com água até que a dor pare e continue durante 30 minutos. 

 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

   Nada de especial 

 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

   Nada de especial 

  Informação ao médico 

   Fazer-se acompanhar por esta ficha de dados de segurança. 

 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

 

 5.1. Meios de extinção 

   Não combata o fogo, risco de explosão. 

 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

   O produto é um explosivo. Em caso de incêndio pode libertar-se: Óxidos nitrosos (NOₓ), Monóxido de 
carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂), Amoníaco (NH₃). 

 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

   Em caso de incêndio: utilize equipamento de respiração autónomo. Restingir o número de membros da 

equipa de combate ao incêndio na zona de perigo. Não inalar gases de combustão ou explosão. Recolher 

água de combate ao incêndio separadamente. Não permita o derrame em locais de drenagem ou águas 

de superfície.  

 

Medidas em caso de fogo adjacente (fogo ainda não atingiu o produto): Coordenar medidas de combate 

ao incêndio nas imediações do fogo. Use jacto de água para proteger o pessoal e para arrefecer as 

embalagens em perigo. Mover imediatamente as embalagens não danificados da área de perigo somente 

se puder ser efectuado em segurança.  

 

Medidas em caso de incêndio no produto (fogo já atingiu o produto ou está próximo de atingi-lo): Não 

atacar o fogo, risco de explosão. Evacuar imediatamente da zona de perigo e procurar zona de segurança. 

 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 

  6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

   

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência: Evitar contacto com outras substâncias. Não 

manuseie sem protecção. Respeite os planos de emergência. Evacue da zona de perigo e avise o 

supervisor. Solicite apoio às autoridades competentes.  

  

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:  Isolar a zona de perigo. Solicite apoio às 

autoridades competentes. 

  6.2. Precauções a nível ambiental 

   

Evite a descarga em lagos, correntes, esgotos, etc. No caso de uma fuga para as redondezas, contacte as 

autoridades ambientais locais. 

  6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

   

Utilizar apenas ferramentas antichispa. Recolher mecanicamente, utilizando contentor adequado para a 

recolha. 

  6.4. Remissão para outras secções 

   

Consulte a secção "Considerações relativas à eliminação" relativamente ao manuseamento de resíduos. 

Consulte a secção "Controlo da exposição/Proteção individual" para medidas preventivas.  
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SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

 

 7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

   

Apenas deverá ser manuseado por pessoal autorizado. Os explosivos devem ser manuseados por pessoal 

autorizado e sob a supervisão. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e 

outras fontes de ignição. Não fumar. Não submeter a trituração, choque, fricção. Não comer, beber ou 

fumar durante a utilização deste produto. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de 

trabalho. Lave as mãos antes das pausas de trabalho e após término dos trabalhos. 

  7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

   

Armazene na embalagem original se possível. Armazenagem de explosivos ou artigos explosivos deverá 

ser acordada com as autoridades nacionais. Armazenar em local fresco. Armazenar em local seco. Estável 

em condições normais de armazenamento. Volume máximo de armazenagem deverá ser acordado com 

autoridades nacionais. Armazenar em local bem ventilado. Armazenar em recipiente fechado. 

  Temperatura de armazenamento 

   -10°C - 40°C 

  7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

   Este produto apenas deve ser usado para as aplicações descritas na Secção 1.2. 

 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

 

 8.1. Parâmetros de controlo 

 

  
Valores limites de exposição (VLE) 

   

Amoníaco, anidro 

Oito horas: 25 ppm 

Oito horas: 14 mg/m³ 

Curta duração: 35 ppm 

Curta duração: 36 mg/m³ 

Monóxido de azoto 

Oito horas: 25 ppm 

Oito horas: 30 mg/m³ 

Dióxido de azoto 

Oito horas: 0.2 ppm 

Monóxido de carbono 

Oito horas: 25 ppm 

Dióxido de carbono 

Oito horas: 5000 ppm 

Oito horas: 9000 mg/m³ 

Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com ... 

Oito horas: 5 mg/m³ 

Alumínio em pó 

Oito horas: 1 mg/m³ 

  Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) / Concentração prevista no ambiente (PNEC) 

   

DNEL (Nitrato de amónio): 21.3 mg/kg bw/d 

Exposição: Dérmico 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores 

DNEL (Nitrato de amónio): 37.6 mg/m3 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores 

DNEL (Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente): 5.4 mg/kg 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos locais - Trabalhadores 

DNEL (Alumínio em pó): 3.72 mg/m3 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos locais - Trabalhadores 

PNEC (Nitrato de amónio): 0.45 mg/l 

Exposição: Água doce 

PNEC (Nitrato de amónio): 0.045 mg/l 

Exposição: Água do mar 

PNEC (Nitrato de amónio): 4.5 mg/l 

Exposição: Libertação intermitente 

PNEC (Nitrato de amónio): 18 mg/l 

Exposição: Estação Tratamento de Águas Residuais  

 8.2. Controlo da exposição 

   A conformidade com os valores limite de exposição determinados deve ser verificada com regularidade. 

  Recomendações gerais 

   Devem ser observadas as regras gerais de higiene no trabalho. 
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  Cenários de exposição 

   

Se existir um apêndice a esta ficha de dados de segurança, os cenários de exposição indicados devem 

ser cumpridos. 

  Limites de exposição 

   

Os utilizadores profissionais estão sujeitos ao cumprimento das concentrações máximas definidas pelos 

limites legais de exposição ocupacional.  Consulte os valores limite de exosição referidos acima. 

  Medidas técnicas apropriadas 

   

A concentração de contaminantes gasosos e poeiras no ar deve ser mantido tão baixo quanto possível e 

abaixo dos valores limite actuais (ver acima).  Por exemplo, use um sistema de exaustão se o fluxo normal 

de ar na sala de trabalho não for suficiente.  Certifique-se de que chuveiros para lavagem dos olhos e de 

emergência estão claramente marcados. 

  Medidas de higiene 

   

Sempre que fizer uma pausa na utilização deste produto e quando tiver terminado de o utilizar, todas as 

áreas do corpo expostas, têm de ser lavadas.  Lave sempre as mãos, antebraços e rosto. 

  Medidas para evitar a exposição ambiental 

   

Exposição excessiva do nitrato de amónio pode originar uma fertilização excessiva do solo e água, 

consequentemente, um manuseamento cuidado do produto é obrigatório. 

 Medidas de proteção individual, tais como, equipamento de proteção individual 

   

 

  Geralmente 

   Usar apenas equipamento de proteção com marcação CE.  

  Equipamento respiratório 

   Sem requisitos específicos.  

  Protecção da pele 

   Sem requisitos específicos. 

  Protecção das mãos 

   Material adequado: NBR (nitrilo), EN 388. 

  Protecção dos olhos 

   Óculos com proteção lateral, EN 166. 

 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

 

 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

 Aspeto Gel   

 Cor Cinza claro   

 Odor Nenhum   

 Limiar olfativo (ppm) Sem dados disponíveis.   

 pH Sem dados disponíveis.   

 Viscosidade (40°C) Sem dados disponíveis.    

 Densidade (g/cm³) 1.10-1.25   

  Alterações da fase 

 Ponto de fusão  (°C) Sem dados disponíveis.   

 Ponto de ebulição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Pressão de vapor Sem dados disponíveis.   

 Temperatura de decomposição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Taxa de evaporação (acetato de n-butilo = 100) Sem dados disponíveis.   

  Dados sobre os perigos de fogo e explosão 

 Ponto de inflamação (°C) Sem dados disponíveis.   

 Ignição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Temperatura de autoignição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Limites de explosividade (% v/v) Sem dados disponíveis.   

 Propriedades explosivas Explosivo   

 Propriedades comburentes Propriedades comburentes.   

  Solubilidade 

 Solubilidade na água Insolúvel   
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 Coeficiente de repartição: n-octanol/água Sem dados disponíveis.   

 9.2. Outras informações 

 Solubilidade em gordura (g/L) Sem dados disponíveis.   

     

 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade  

 

  10.1. Reatividade 

   O produto é um explosivo. 

  10.2. Estabilidade química 

   O produto é estável sob as condições mencionadas na secção "Manuseamento e armazenagem".  

  10.3. Possibilidade de reações perigosas 

   Risco de explosão por choque, incêndio e outras fontes de ignição. 

  10.4. Condições a evitar 

   

Evitar a electricidade estática.  

Influências mecânicas (ex: choque, impacto, fricção). Chama, faíscas e outras fontes de ignição. 

  10.5. Materiais incompatíveis 

   

Agentes redutores, ácidos, alcalinos, produtos combustíveis, pós metálicos, cromatos, zinco, cobre, ligas 

de cobre, cloratos. 

  10.6. Produtos de decomposição perigosos 

   Amoníaco (NH₃), Óxidos nitrosos (NOₓ), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂). 
 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 

  11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 

  Toxicidade aguda 

   Substância Espécie Teste Via de exposição Resultado 

   

Destilados (petróleo), parafín... 

Destilados (petróleo), parafín... 

Destilados (petróleo), parafín... 

Alumínio em pó 

Alumínio em pó 

Alumínio em pó 

Nitrato de amónio 

Nitrato de amónio 

Rato 

Coelho 

Rato 

Rato 

Rato 

Rato 

Rato 

Rato 

LD50 

LD50 

LC50 

LD50 

LC50 

NOEC 

LD50 

LD50 

Oral 

Dérmico 

Inalação 

Oral 

Inalação 

Inalação 

Oral 

Dérmico 

>5000 mg/kg bw 

>5000 mg/kg bw 

>5.53 mg/l 

>2000 mg/kg bw 

>888 mg/m3 

10 mg/m3 

2950 mg/kg 

>5000 mg/kg 

  Corrosão/irritação cutânea 

   Sem dados disponíveis.  

  Lesões oculares graves/irritação ocular 

   Sem dados disponíveis.  

  Sensibilização respiratória ou cutânea 

   Sem dados disponíveis.  

  Mutagenicidade em células germinativas 

   Sem dados disponíveis.  

  Carcinogenicidade 

   Sem dados disponíveis.  

  Toxicidade reprodutiva 

   Sem dados disponíveis.  

  Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 

   Sem dados disponíveis.  

  Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida 

   Sem dados disponíveis.  

  Perigo de aspiração 

   Sem dados disponíveis.  

  Efeitos a longo prazo 

   Nada de especial 

 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

 

 12.1. Toxicidade 

   

Substância Espécie Teste Duração Resultado 

   Destilados (petróleo), parafín... Dáfnias EL50 24h >10000 mg/l 
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Destilados (petróleo), parafín... 

Destilados (petróleo), parafín... 

Nitrato de amónio 

Nitrato de amónio 

Nitrato de amónio 

 

Peixes 

Algas 

Peixes 

Dáfnias 

Algas 

 

LL50 

NOEL 

LC50 

EC50 

EC50 

 

96h 

72h 

48h 

48h 

10d 

 

>100 mg/l 

>100 mg/l 

447 mg/l 

490 mg/l 

1700 mg/l 

 

  12.2. Persistência e degradabilidade 

   
Substância Biodegradabilidade Teste Resultado 

   Sem dados disponíveis.     

  12.3. Potencial de bioacumulação 

   

Substância 

Potencial de 

bioacumulação 

LogPow BCF 

   Sem dados disponíveis.     

  12.4. Mobilidade no solo 

   Sem dados disponíveis.  

  12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

   

Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias consideradas correspondentes aos critérios que 

as classifiquem como PBT e/ou mPmB. 

  12.6. Outros efeitos adversos 

   Nada especial.  

 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

 

  13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

   Este produto é abrangido pelos regulamentos sobre resíduos perigosos.  

Queimar sob a supervisão de um especialista em local aprovado para campo de queimas ou destruir, por 

detonação em furos, de acordo com a legislação nacional. 

  Resíduos   

   Código EWC  

   16 04 03* outros resíduos de explosivos 

  Rotulagem específica 

   - 

  Embalagem contaminada 

   As embalagens contaminadas  devem ser eliminadas da mesma forma que o produto.  

 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

 

 14.1 – 14.4 

 

Este produto é abrangido pelas convenções sobre mercadorias perigosas.  

  ADR/RID 

   
14.1. Número ONU 0241 

   

14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU 

EXPLOSIVO DE DESMONTE DO TIPO E 

   

14.3. Classes de perigo para 

efeitos de transporte 

1.1D 

   

14.4. Grupo de embalagem II 

   
Notas - 

   
Código de restrição em túneis B1000C 

 

  IMDG 

   
UN-no. 0241 

   
Proper Shipping Name EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E 

   

Class 1.1D 

   

PG* II 

   

EmS F-B, S-Y 

   
MP** No 

   
Hazardous constituent - 

 

  IATA/ICAO 

 

   
UN-no. 0241 

   
Proper Shipping Name EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E 

   
Class 1.1D 

   
PG* II 
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14.5. Perigos para o ambiente 

 

- 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

 O produto é um explosivo. 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 

Sem dados disponíveis. 

(*) Grupo de embalagem 

(**) Poluente marítimo 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

Restrições a aplicação 

As pessoas com menos de 18 anos de idade não podem ser expostas a este produto, cf. Directiva do 

Conselho 94/33/CE.   

Exigências para educação específica 

- 

Outras informações 

- 

Fontes 

Directiva 94/33/CE do Conselho de 22 de Junho de 1994 relativa à protecção dos jovens no trabalho. 

Decreto-Lei n.° 24/2012 de 6 de fevereiro. Prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores 

contra os riscos de exposição a agentes químicos no local de trabalho. 

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008 

relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as 

Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (CLP). 

Regulamento (UE) n.° 453/2010 da Comissão. 

NP 1796:2014. Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos. 

 15.2. Avaliação da segurança química 

 Não  

3230182585, 6.3.0 

SECÇÃO 16: Outras informações 

O texto integral das advertências de perigo- conforme mencionado na secção 3 

H272 - Pode agravar incêndios; comburente. 

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H319 - Provoca irritação ocular grave. 

O texto integral dos usos identificados conforme mencionado na secção 1 

 - 

Elementos do rótulo adicionais 

 - 

Outro 

De acordo com o Regulamento (EC) N.º 1272/2008 (CLP) a avaliação da classificação da mistura tem 

como base: 

A classificação da mistura, no que diz respeito a perigos físicos, é baseada em dados experimentais. 

Recomenda-se a entrega desta ficha de dados de segurança ao utilizador atual do produto. A informação 

constante nesta ficha de dados de segurança não pode ser usada como uma especificação do produto. 

A informação constante nesta ficha de dados de segurança aplica-se apenas a este produto específico 

(mencionado na secção 1) e não está necessariamente correcta para utilização com outros 

químicos/produtos. 

Uma alteração (na proporção da última mudança essencial (primeira cifra na versão FDS)) está assinalada 

com um triângulo azul. 

A ficha de dados de segurança é validada por 

 Thomas Lagerström 

Data da última mudança essencial 
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(primeira cifra na versão FDS) 

 31-05-2017 

Data da última mudança menor 

(primeira cifra na versão FDS) 

- 

© 2017 Orica Group. Todos os direitos reservados. Todas as informações contidas neste documento são fornecidas exclusivamente para fins 

informativos e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Como o Orica Group não pode prever nem controlar as condições sob as quais estas 

informações e respetivos produtos podem ser usados, cada utilizador deve analisar as informações no contexto específico da aplicação pretendida. 

No âmbito dos limites legalmente permitidos, o Orica Group exime-se especificamente de todas as garantias expressas ou implícitas na legislação, 

incluindo garantias de exactidão, não infração ou garantias implícitas de comercialização ou adequação a um determinado fim. O Orica Group exime-

se especificamente e não se responsabiliza por qualquer responsabilidade ou dano resultante do uso ou da confiança nas informações apresentadas 

neste documento. A palavra Orica e o logótipo em forma de Anel são marcas registadas do Orica Group. 

ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3230182585, 6.3.0 

www.chymeia.com 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do produto 

Nome comercial 

Senatel™ Ultrex™ 

N.º de Produto

-

Número de registo REACH 

 Não aplicável  

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

Usos identificados relevantes da substância ou mistura 

 SU2a - Indústrias extractivas (sem incluir as indústrias offshore) 

Utilizações desaconselhadas 

- 

O texto integral de quaisquer categorias de aplicação mencionadas e identificadas encontra-se na secção 16 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Empresa e morada 

Orica Mining Services Portugal, SA 

Vale D’Oca 

Apartado 49 

7600-909 Aljustrel 

Portugal 

Telefone: +351 284 602 189  

Pessoa de contacto 

sds.emea@orica.com 

E-mail

sds.emea@orica.com

Data FDS 

01-06-2020
Versão FDS 

 2.0 

1.4. Número de telefone de emergência 

Use o seu número de emergência local ou nacional: 112 

CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250 

Consultar a secção 4 “Medidas de primeiros socorros” 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Expl. 1.1; H201 

Eye Irrit. 2; H319 

Para consultar as frases completas das advertências de perigo (H, EUH): ver secção 16. 

2.2. Elementos do rótulo 

Pictograma(s) de perigo 

Palavra-sinal 

 Perigo  

Advertência(s) de perigo 
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Explosivo; perigo de explosão em massa. (H201) 

Recomendação(ões) de Prudência 

Geral 

Prevenção 

Resposta 

Armazenamento 

Eliminação 

- 

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes 
de ignição. Não fumar. (P210).
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
(P280).
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. (P234).
Não submeter a trituração/choque/fricção. (P250).
Em caso de incêndio: Risco de explosão. Evacuar a zona. Se o fogo atingir os 
explosivos, NÃO tentar combatê-lo. (P370+P372+P380+P373). 
- 

- 

Identificação das substâncias primariamente responsáveis pelos principais perigos para a saúde 

 Não aplicável 

2.3. Outros perigos 

 Não aplicável 

Rotulagem adicional 

 Não aplicável 

Advertências adicionais 

 Não aplicável 

COV 

Não aplicável 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1./3.2. Substâncias/Misturas 

NOME: Nitrato de amónio 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 6484-52-2 N.º CE: 229-347-8 N.º REACH: 01-2119490981-27

CONTEÚDO: 80-95%

CLASSIFICAÇÃO CLP: Ox. Liq. 3, Eye Irrit. 2

H272, H319

NOME: Alumínio em pó 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 7429-90-5 N.º CE: 231-072-3 N.º REACH: 01-2119529243-45

CONTEÚDO: 2.5 - <5%

CLASSIFICAÇÃO CLP: NA

NOME: Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente 

N.ºS IDENTIFICAÇÃO: N.º CAS: 64742-56-9 N.º CE: 265-159-2 N.º REACH: 01-2119480132-48 N.º índice: 649-469-00-9

CONTEÚDO: 2.5 - <5%

CLASSIFICAÇÃO CLP: Asp. Tox. 1

H304  L) 

(*) Consultar texto integral de advertências de perigio (H, EUH) na secção 16. Limites de exposição ocupacionais enumerados na secção 8, 

se estes se encontrarem disponíveis. 

Outras informações 

Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = > 1 - 1,2084 

L) Extracto de DMSO inferior a 3%, analisado de acordo com IP 346.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Informação Geral 

Em caso de acidente: Contacte um médico ou serviço de urgência - leve a etiqueta ou esta ficha de dados 

de segurança. O médico pode contactar a Centro de Informação Antivenenos, Tlf: 800 250 250. 

Contacte um médico se tiver dúvidas sobre o estado de uma pessoa ferida ou se os sintomas perdurarem. 

Nunca dê água ou semelhante a uma pessoa inconsciente. 

Inalação 
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Em caso de inalação dos produtos de decomposição, a vítima deverá ser removida da zona contaminada 

para uma zona de ar fresco. Se a respiração for irregular ou parar, proceda a respiração artificial. 

Contacto com a pele 

Retire imediatamente a roupa e calçado contaminados. A pele que tenha estado em contacto com o 

material tem de ser cuidadosamente lavada com água e sabão. Deve ser usado um produto de limpeza 

para a pele. NÃO use solventes ou diluentes. 

Contacto com os olhos 

Retire as lentes de contacto e abra os olhos.  Enxaguar os olhos or água alina (20-30ºC) durante pelo 

menos 15 minutos. Procure assistência médica e continue a enxaguar os olhos durante o transporte. 

Ingestão 

Dê muita água à pessoa e permaneça junto dela. Se a pessoa se sentir mal, contacte imediatamente um 

médico e leve esta ficha de dados de segurança ou a etiqueta do produto consigo. Não induza o vómito 

salvo recomendação do médico. Mantenha a face virada para baixo para que o vómito não retroceda para 

a boca e garganta. 

Queimaduras 

 Enxaguar com água até que a dor pare e continue durante 30 minutos. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Efeitos de irritação: Este produto contém substâncias que podem  provocar irritação após exposição com 

pele, olhos ou pulmões.  A exposição pode resultar num aumento potencial da absorção de outras 

substâncias perigosas na área de exposição. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

 Nada de especial 

Informação ao médico 

Fazer-se acompanhar por esta ficha de dados de segurança. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

 Não combata o fogo, risco de explosão. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

O produto é um explosivo. Em caso de incêndio pode libertar-se: Óxidos nitrosos (NOₓ), Monóxido de 
carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂), Amoníaco (NH₃). 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Em caso de incêndio: utilize equipamento de respiração autónomo. Restingir o número de membros da 

equipa de combate ao incêndio na zona de perigo. Não inalar gases de combustão ou explosão. Recolher 

água de combate ao incêndio separadamente. Não permita o derrame em locais de drenagem ou águas 

de superfície.  

Medidas em caso de fogo adjacente (fogo ainda não atingiu o produto): Coordenar medidas de combate 

ao incêndio nas imediações do fogo. Use jacto de água para proteger o pessoal e para arrefecer as 

embalagens em perigo. Mover imediatamente as embalagens não danificados da área de perigo somente 

se puder ser efectuado em segurança.  

Medidas em caso de incêndio no produto (fogo já atingiu o produto ou está próximo de atingi-lo): Não 

atacar o fogo, risco de explosão. Evacuar imediatamente da zona de perigo e procurar zona de segurança. 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência: Evitar contacto com outras substâncias. Não 

manuseie sem protecção. Respeite os planos de emergência. Evacue da zona de perigo e avise o 

supervisor. Solicite apoio às autoridades competentes.  

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:  Isolar a zona de perigo. Solicite apoio às 

autoridades competentes. 

 6.2. Precauções a nível ambiental 

Evite a descarga em lagos, correntes, esgotos, etc. No caso de uma fuga para as redondezas, contacte as 

autoridades ambientais locais. 

 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
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Utilizar apenas ferramentas antichispa. Recolher mecanicamente, utilizando contentor adequado para a 

recolha. 

  6.4. Remissão para outras secções 

   

Consulte a secção "Considerações relativas à eliminação" relativamente ao manuseamento de resíduos. 

Consulte a secção "Controlo da exposição/Proteção individual" para medidas preventivas.  

 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

 

 7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

   

Apenas deverá ser manuseado por pessoal autorizado. Os explosivos devem ser manuseados por pessoal 

autorizado e sob a supervisão. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e 

outras fontes de ignição. Não fumar. Não submeter a trituração, choque, fricção. Não comer, beber ou 

fumar durante a utilização deste produto. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de 

trabalho. Lave as mãos antes das pausas de trabalho e após término dos trabalhos. 

  7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

   

Armazene na embalagem original se possível. Armazenagem de explosivos ou artigos explosivos deverá 

ser acordada com as autoridades nacionais. Armazenar em local fresco. Armazenar em local seco. Estável 

em condições normais de armazenamento. Volume máximo de armazenagem deverá ser acordado com 

autoridades nacionais. Armazenar em local bem ventilado. Armazenar em recipiente fechado. 

  Temperatura de armazenamento 

   Temperatura de armazenagem recomendada entre -10°C e +40°C. 

  7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

   Este produto apenas deve ser usado para as aplicações descritas na Secção 1.2. 

 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

 

 8.1. Parâmetros de controlo 

 

  
Valores limites de exposição (VLE) 

   

Amoníaco, anidro 

Oito horas: 25 ppm 

Oito horas: 14 mg/m³ 

Curta duração: 35 ppm 

Curta duração: 36 mg/m³ 

Monóxido de azoto 

Oito horas: 25 ppm 

Oito horas: 30 mg/m³ 

Dióxido de azoto 

Oito horas: 0.2 ppm 

Monóxido de carbono 

Oito horas: 25 ppm 

Dióxido de carbono 

Oito horas: 5000 ppm 

Oito horas: 9000 mg/m³ 

Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com ... 

Oito horas: 5 mg/m³ 

Alumínio em pó 

Oito horas: 1 mg/m³ 

  Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) / Concentração prevista no ambiente (PNEC) 

   

DNEL (Nitrato de amónio): 21.3 mg/kg bw/d 

Exposição: Dérmico 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores 

 

DNEL (Nitrato de amónio): 37.6 mg/m3 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores 

 

DNEL (Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente): 5.4 mg/kg 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos locais - Trabalhadores 

 

DNEL (Alumínio em pó): 3.72 mg/m3 

Exposição: Inalação 

Duração da Exposição. Longo prazo – Efeitos locais - Trabalhadores 

 

PNEC (Nitrato de amónio): 0.45 mg/l 

Exposição: Água doce 
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PNEC (Nitrato de amónio): 0.045 mg/l 

Exposição: Água do mar 

 

PNEC (Nitrato de amónio): 4.5 mg/l 

Exposição: Libertação intermitente 

 

PNEC (Nitrato de amónio): 18 mg/l 

Exposição: Estação Tratamento de Águas Residuais  

 8.2. Controlo da exposição 

   A conformidade com os valores limite de exposição determinados deve ser verificada com regularidade. 

  Recomendações gerais 

   Devem ser observadas as regras gerais de higiene no trabalho. 

  Cenários de exposição 

   

Se existir um apêndice a esta ficha de dados de segurança, os cenários de exposição indicados devem 

ser cumpridos. 

  Limites de exposição 

   

Os utilizadores comerciais estão abrangidos pelas normas da legislação ambiente de trabalho sobre as 

concentrações máximas para exposição.  Consulte os valores limite de exposição. 

  Medidas técnicas apropriadas 

   

A concentração de contaminantes gasosos e poeiras no ar deve ser mantido tão baixo quanto possível e 

abaixo dos valores limite actuais (ver acima).  Por exemplo, use um sistema de exaustão se o fluxo normal 

de ar na sala de trabalho não for suficiente.  Certifique-se de que chuveiros para lavagem dos olhos e de 

emergência estão claramente marcados. 

  Medidas de higiene 

   

Sempre que fizer uma pausa na utilização deste produto e quando tiver terminado de o utilizar, todas as 

áreas do corpo expostas, têm de ser lavadas.  Lave sempre as mãos, antebraços e rosto. 

  Medidas para evitar a exposição ambiental 

   

Exposição excessiva do nitrato de amónio pode originar uma fertilização excessiva do solo e água, 

consequentemente, um manuseamento cuidado do produto é obrigatório. 

 Medidas de proteção individual, tais como, equipamento de proteção individual 

   

 

  Geralmente 

   Usar apenas equipamento de proteção com a-marcação CE.  

  Equipamento respiratório 

   

Se a ventilação no local de trabalho não for suficiente, use uma máscara parcial ou total com um filtro 

apropriado ou um protector respiratório com fornecimento de ar.  A escolha depende da situação laboral 

concreta e de quanto tempo irá estar a utilizar  

  Protecção da pele 

   Deve ser usado vestuário de trabalhado dedicado. 

  Protecção das mãos 

   Material adequado: NBR (nitrilo), EN 388. 

  Protecção dos olhos 

   Óculos com proteção lateral, EN 166. 

 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

 

 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

 Aspeto Sólido   

 Cor Bege, areia   

 Odor Nenhum   

 Limiar olfativo (ppm) Sem dados disponíveis.   

 pH Sem dados disponíveis.   

 Viscosidade (40°C) Sem dados disponíveis.    

 Densidade (g/cm³) 1.10-1.25   

  Alterações da fase 

 Ponto de fusão  (°C) Sem dados disponíveis.   



De acordo com o Regulamento (UE) 2015/830 

 

        

 

6/10 

 

Senatel™ Ultrex™  

 Ponto de ebulição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Pressão de vapor Sem dados disponíveis.   

 Temperatura de decomposição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Taxa de evaporação (acetato de n-butilo = 100) Sem dados disponíveis.   

  Dados sobre os perigos de fogo e explosão 

 Ponto de inflamação (°C) Sem dados disponíveis.   

 Ignição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Temperatura de autoignição (°C) Sem dados disponíveis.   

 Limites de explosividade (% v/v) Sem dados disponíveis.   

 Propriedades explosivas Explosivo   

 Propriedades comburentes Propriedades comburentes.   

  Solubilidade 

 Solubilidade na água Insolúvel   

 Coeficiente de repartição: n-octanol/água Sem dados disponíveis.   

 9.2. Outras informações 

 Solubilidade em gordura (g/L) Sem dados disponíveis.   

     

 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade  

 

  10.1. Reatividade 

   O produto é um explosivo. 

  10.2. Estabilidade química 

   

Tempo de vida na pateleira:  

12 meses (D< 40 mm). 

18 meses (D≥ 40 mm). 
O produto é estável sob as condições mencionadas na secção "Manuseamento e armazenagem". 

  10.3. Possibilidade de reações perigosas 

   Risco de explosão por choque, incêndio e outras fontes de ignição. 

  10.4. Condições a evitar 

   Influências mecânicas (ex: choque, impacto, fricção). Chama, faíscas e outras fontes de ignição. 

  10.5. Materiais incompatíveis 

   

Agentes redutores, ácidos, alcalinos, produtos combustíveis, pós metálicos, cromatos, zinco, cobre, ligas 

de cobre, cloratos, nitritos. 

  10.6. Produtos de decomposição perigosos 

   Amoníaco (NH₃), Óxidos nitrosos (NOₓ), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂). 
 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

 

  11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 

  Toxicidade aguda 

   

Substância: Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente 

Espécie: Rato 

Teste: LD50 

Via de exposição: Oral 

Resultado: >5000 mg/kg bw 

 

Substância: Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente 

Espécie: Coelho 

Teste: LD50 

Via de exposição: Dérmico 

Resultado: >5000 mg/kg bw 

 

Substância: Destilados (petróleo), parafínicos leves desparafinados com solvente 

Espécie: Rato 

Teste: LC50 

Via de exposição: Inalação 

Resultado: >5.53 mg/l 

 

Substância: Alumínio em pó 

Espécie: Rato 

Teste: LD50 

Via de exposição: Oral 

Resultado: >2000 mg/kg bw 
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Substância: Alumínio em pó 

Espécie: Rato 

Teste: LC50 

Via de exposição: Inalação 

Resultado: >888 mg/m3 

 

Substância: Alumínio em pó 

Espécie: Rato 

Teste: NOEC 

Via de exposição: Inalação 

Resultado: 10 mg/m3 

 

Substância: Nitrato de amónio 

Espécie: Rato 

Teste: LD50 

Via de exposição: Oral 

Resultado: 2950 mg/kg 

 

Substância: Nitrato de amónio 

Espécie: Rato 

Teste: LD50 

Via de exposição: Dérmico 

Resultado: >5000 mg/kg 

  Corrosão/irritação cutânea 

   Sem dados disponíveis.  

  Lesões oculares graves/irritação ocular 

   Provoca irritação ocular grave. 

  Sensibilização respiratória ou cutânea 

   Sem dados disponíveis.  

  Mutagenicidade em células germinativas 

   Sem dados disponíveis.  

  Carcinogenicidade 

   Sem dados disponíveis.  

  Toxicidade reprodutiva 

   Sem dados disponíveis.  

  Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única 

   Sem dados disponíveis.  

  Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida 

   Sem dados disponíveis.  

  Perigo de aspiração 

   Sem dados disponíveis.  

  Efeitos a longo prazo 

   Efeitos de irritação: Este produto contém substâncias que podem  provocar irritação após exposição com 

pele, olhos ou pulmões.  A exposição pode resultar num aumento potencial da absorção de outras 

substâncias perigosas na área de exposição. 

 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

 

 12.1. Toxicidade 

   

Substância: Nitrato de amónio 

Espécie: Peixes 

Teste: LC50 

Duraçã: 48h 

Resultado: 447 mg/l 

 

Substância: Nitrato de amónio 

Espécie: Dáfnias 

Teste: EC50 

Duraçã: 48h 

Resultado: 490 mg/l 

 

Substância: Nitrato de amónio 

Espécie: Algas 

Teste: EC50 

Duraçã: 10d 

Resultado: 1700 mg/l 

  12.2. Persistência e degradabilidade 
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Substância Biodegradabilidade Teste Resultado 

   Sem dados disponíveis.     

  12.3. Potencial de bioacumulação 

   
Substância Potencial de bioacumulação LogPow BCF 

   Sem dados disponíveis.     

  12.4. Mobilidade no solo 

   Sem dados disponíveis.  

  12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

   

Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias consideradas correspondentes aos critérios que 

as classifiquem como PBT e/ou mPmB. 

  12.6. Outros efeitos adversos 

   Nada especial.  

 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

 

  13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

   Queimar sob a supervisão de um especialista em local aprovado para campo de queimas ou destruir, por 

detonação em furos, de acordo com a legislação nacional. 

Este produto é abrangido pelos regulamentos sobre resíduos perigosos.  

  Resíduos   

   Código EWC  

   16 04 03* outros resíduos de explosivos 

  Rotulagem específica 

   - 

  Embalagem contaminada 

   As embalagens contaminadas  devem ser eliminadas da mesma forma que o produto.  

 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

 

 14.1 – 14.4 

 

Este produto é abrangido pelas convenções sobre mercadorias perigosas.  

  ADR/RID 

   
14.1. Número ONU 0241 

   

14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU 

EXPLOSIVO DE DESMONTE DO TIPO E 

   

14.3. Classes de perigo para 

efeitos de transporte 

1.1D 

   
14.4. Grupo de embalagem II 

   
Notas - 

   
Código de restrição em túneis B1000C 

 

  IMDG 

   
UN-no. 0241 

   
Proper Shipping Name EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E 

   
Class 1.1D 

   
PG* II 

   
EmS F-B, S-Y 

   
MP** No 

   
Hazardous constituent - 

 

  IATA/ICAO 

 

   
UN-no. 0241 

   
Proper Shipping Name EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E 

   
Class 1.1D 

   
PG* II 

   
  

 

 14.5. Perigos para o ambiente 

 

  

- 

 14.6. Precauções especiais para o utilizador 

   O produto é um explosivo. 

 14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 
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   Sem dados disponíveis.  

  

(*) Grupo de embalagem 

 (**) Poluente marítimo 

 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

 

  15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

 

  Restrições a aplicação 

   As pessoas com menos de 18 anos de idade não podem ser expostas a este produto, cf. Directiva do 

Conselho 94/33/CE.   

  Exigências para educação específica 

   - 

  Outras informações 

   Não aplicável  

    

  Seveso 

   Seveso III Part 1: P1a 

Seveso III Part 2: Nitrato de amónio, Amoníaco, anidro 

  Fontes 

   

Directiva 94/33/CE do Conselho de 22 de Junho de 1994 relativa à protecção dos jovens no trabalho. 

Decreto-Lei n.° 24/2012 de 6 de fevereiro. Prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores 

contra os riscos de exposição a agentes químicos no local de trabalho. 

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008 

relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as 

Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (CLP). 

Regulamento (UE) n.° 453/2010 da Comissão. 

DIRETIVA 2012/18/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 4 de julho de 2012 relativa 

ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas.NP 

1796:2014. Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos 

  15.2. Avaliação da segurança química 

   Não  

3430265543, 6.4.0.10 

SECÇÃO 16: Outras informações 

 

  O texto integral das advertências de perigo- conforme mencionado na secção 3 

   

H272 - Pode agravar incêndios; comburente. 

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H319 - Provoca irritação ocular grave. 

  O texto integral dos usos identificados conforme mencionado na secção 1 

   - 

  Elementos do rótulo adicionais 

   Não aplicável 

  Outro 

   

De acordo com o Regulamento (EC) N.º 1272/2008 (CLP) a avaliação da classificação da mistura tem 

como base: 

A classificação da mistura, no que diz respeito a perigos físicos, é baseada em dados experimentais. 

A classificação da mistura, no que diz respeito a riscos para a saúde, está em conformidade com os 

métodos de cálculos fornecidos pelo Regulamento (EC) N.º 1272/2008 (CLP) 

Recomenda-se a entrega desta ficha de dados de segurança ao utilizador atual do produto. A informação 

constante nesta ficha de dados de segurança não pode ser usada como uma especificação do produto. 

   

A informação constante nesta ficha de dados de segurança aplica-se apenas a este produto específico 

(mencionado na secção 1) e não está necessariamente correcta para utilização com outros 

químicos/produtos. 

   

Uma alteração (na proporção da última mudança essencial (primeira cifra na versão FDS)) está assinalada 

com um triângulo azul. 

  A ficha de dados de segurança é validada por 

   Thomas Lagerström 

  Data da última mudança essencial 
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(primeira cifra na versão FDS) 

 15-02-2018 

Data da última mudança menor 

(primeira cifra na versão FDS) 

- 

© 2017 Orica Group. Todos os direitos reservados. Todas as informações contidas neste documento são fornecidas exclusivamente para fins 

informativos e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Como o Orica Group não pode prever nem controlar as condições sob as quais estas 

informações e respetivos produtos podem ser usados, cada utilizador deve analisar as informações no contexto específico da aplicação pretendida. 

No âmbito dos limites legalmente permitidos, o Orica Group exime-se especificamente de todas as garantias expressas ou implícitas na legislação, 

incluindo garantias de exactidão, não infração ou garantias implícitas de comercialização ou adequação a um determinado fim. O Orica Group exime-

se especificamente e não se responsabiliza por qualquer responsabilidade ou dano resultante do uso ou da confiança nas informações apresentadas 

neste documento. A palavra Orica e o logótipo em forma de Anel são marcas registadas do Orica Group. 

ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3430265543, 6.4.0.10 

www.chymeia.com 



��������������

	
��
������
������
��������
�

�
������� �

��!"���

�
�

�

�

�

�
#
$��%&'��
(�)*+,-*./�0!1*23,4/�5�67,�*76.89!�*:3.!8;<,�

*+4,2-64=,>,?�.*<*�*�>*�*.*<,>,�*+*2@;,A�(�*:3.!8;<!�-*7�,�

4!2�B2,+4,�*�67,�4!+8;8-C+4;,�3,8-!8,A�

�

D��%��&'��
(�EFGHIFJKLLLMNOFPQHRK�5�67�*:3.!8;<!�*+4,2-64=,>!�

2*8;8-*+-*�S�=67;>,>*�>*8*+<!.<;>!�3,2,�"6+4;!+,2�4!7!�

4,2@,�>*�4!.6+,�*7�7,4;T!8�B2,+>!8A�U�*.*<,>,�<*.!4;>,>*�

>*�>*-!+,T9!�,�2*8;8-C+4;,�S�=67;>,>*�*�,�+,-62*V,�2!B68-,�

>!�)*+,-*./�0!1*23,4/�-!2+,7W+!�+,�*84!.=,�;>*,.�3,2,�

86B8-;-6;2�4,2@,8�>*�4!.6+,�>*�*:3.!8;<!�>!�-;3!�UXY(A�

�

(�;+<Z.642!�>!�)*+,-*./�0!1*23,4/�3!>*�2!73*2W8*�

>62,+-*�,�4!73,4-,T9!�>!8�4,2-64=!8�3,2,�7,:;7;V,2�!�

,4!3.,7*+-!�*�,�*+*2@;,�>*+-2!�>!�"62!A�

�

��%��%��%$�[
�
\]�%�$�
�̂)*+,-*./�0!1*23,4/�5�67,�*76.89!�*4!+Z7;4,?�

,>*_6,>,�4!7!�4,2@,�>*�4!.6+,�3,2,�67�<,8-!�-;3!�>*�

,3.;4,T̀*8A�

�̂)*+,-*./�0!1*23,4/�-*7�67,�*.*<,>,�2*8;8-C+4;,�S�

=67;>,>*?�3!>*+>!�3*27,+*4*2�4,22*@,>!�*7�"62!8�4!7�

=67;>,>*�8*7�8*�>*@2,>,2A�

�̂)*+,-*./�0!1*23,4/�>*8*+<!.<*�7*+!8�@,8*8�-Z:;4!8�

,3Z8�!�>*87!+-*?�2*>6V;+>!�!8�-*73!8�>*�3,2,@*7�*7�

86B-*22a+*!A�

�̂)*+,-*./�0!1*23,4/�-*7�67,�*:4*.*+-*�2*8;8-C+4;,�S�

=67;>,>*?�!�_6*�7;+;7;V,�,�.;:;<;,T9!�*�>;7;+6;�!�;73,4-*�

,7B;*+-,.A�

�̂02!B.*7,8�!463,4;!+,;8�*�>*�8*@62,+T,�,88!4;,>!8�,!8�

*:3.!8;<!8�S�B,8*�>*�+;-2!@.;4*2;+,?�89!�*.;7;+,>!8A�

�

b
��c
�d�&e
$�����%�%f�&'��
���\��d%d�d
�d�$�\���$�

(�)*+,-*./�0!1*23,4/�5�,>*_6,>!�3,2,�6-;.;V,2�*7�"62!8�

>*�32,-;4,7*+-*�_6,._6*2�32!"6+>;>,>*A�

�

g$���h��
�%�%�%�&'��

i7�4,2-64=!�>*�)*+,-*./�06.8,2/?�i.-2*:/�!6�j,@+,"2,4/�

3!>*7�;+;4;,2�!�)*+,-*./�0!1*23,4/�4!7�-!-,.�";,B;.;>,>*?�

*7�4!+k6+-!�4!7�67�>*-!+,>!2�>*�"!2T,���lmX���no�W�pq?�3!2�

*:A�67�>*-!+,>!2�+9!�*.54-2;4!�m:*./A�U.-*2+,-;<,7*+-*�3!>*�

6-;.;V,2�67�4,2-64=!�>*�m62!>r+/�>!�>;a7*-2!�7,;8�,k68-,>!�

3,2,�!�"62!A�

�

s
c���d
�
$�
������%�
�%���d
�\���$�

(�-*73!�>*�*83*2,�+!�;+-*2;!2�>*�67�"62!�5�;+".6*+4;,>!�3*.!�

@2,6�>*�>,+!�+!�;+<Z.642!�*�3*.,�32*8*+T,�>*�t@6,A�(�

)*+,-*./�0!1*23,4/�-*7�67�B!7�>*8*73*+=!�,3Z8�

;7*28!�3!2�>6,8�8*7,+,8A�

�

s
c�
������d��$����

m8-*8�32!>6-!8�3!>*7�8*2�6-;.;V,>!8�*7�-*22*+!8�4!7�

-*73*2,-62,8�>*�W�u�vw�,�67�7t:;7!�>*�� �vwA�)*�,�,3.;4,T9!�

,�_6*�8*�>*8-;+,�!B2;@,2�,�6-;.;V,T9!�"!2,�>*8-*8�.;7;-*8�>*�

-*73*2,-62,?�3!2�",<!2?�4!+-,4-*�!�2*32*8*+-,+-*�-54+;4!�.!4,.�

>,�(2;4,A�

�

�
�
�
�
�
�
�

x����
�]$%��$�sy��%��$�

���d��� z{|}~{������{��}����

#
�$%d�d
�����c������� �A u�

#%�c
���c]�%c��d
����������cc�� p��

s%���d
�\���� )*4!�*�4!7�t@6,�

��#������
�]$%����c�$������ p� ��

g�
��%��g\
�%h��b
��%h���bgg������

Y!2T,�2*.,-;<,�*7�3*8!�W���)�l�q� ����

Y!2T,�2*.,-;<,�*7�<!.67*�W���)�l�q� ����

���d�&'��d
�x��������������� �u��

�



��������������

	
��
������
������
��������
�

�
������� �

��!"���

�
�

�

#$%����
$�
&�'()*+(,-�.!/(01*2-�1!3345�46�5)78,420!�1,93+52!�:0*)2!�

2!6�5;()+5"52*<=!�(6�*>4,?�&3�;5@6(+0!3�(�+*6*)A!3�

;531!)B7(53�3=!�!3�3(C45)+(3D�

�

EFG$
���
H$$I�

J�$��F$
���
H$$I�

�
K��H�I�
J����L�K�M�
J�FN��

�
K��M�
J�FN��
HO�I�

P�� PP�� ����� ��� �P�

Q�� PP�� �PQP� �Q� �P�

RP� PP�� ��R�� ��� �P�

S�� PP�� �RRS�  � �P�

T�U5@6(+0!3�;531!)B7(53�3!:�()2!6();*�(31(2B"52*?�

�

V�$�W
���
$�
����KKFXF��YZ��
J��KKFXF��YZ��[�����[���

\!6(�*4+!05>*;!D� '()*+(,-�.!/(01*2-�

U(3205<=!D�� � � ]̂1,!357!_�̀51!�]�

)?a�&\bD�� � � �����

c,*33(D� � � � �?�U�

c(0+5"52*;!�c]D�� ]d.��� Pe��P���� �

�

f1,52*e3(�*�,(C53,*<=!�0(,*+57*�*!�*06*>()*6()+!�(�4+5,5>*<=!�

;(3+(3�(̂1,!357!3?�

�

V�$�W
���
$�

f06*>()(�!�'()*+(,-�.!/(01*2-�(6�1*5!,�*;(g4*;!�(�

;(75;*6()+(�,52()25*;!�1*0*�2,*33(�;(�(̂1,!357!3��?�U?�f3�

2*5̂*3�;(7(6�3(0�(615,A*;*3�;(�*2!0;!�2!6�*�5);52*<=!�)*�

2*5̂*?�

�

&�'()*+(,-�.!/(01*2-�+(6�46�+(61!�;(�*06*>()*C(6�*+h�

���6(3(3�(6�1*5!,�*4+!05>*;!?�&�'()*+(,-�.!/(01*2-�;(7(�

3(0�*06*>()*;!�*�+(61(0*+40*3�()+0(�e���ac�(����ac?�

�

i���K���
�

&�'()*+(,-�.!/(01*2-�;(7(�3(0�+0*)31!0+*;!� *�

+(61(0*+40*3�()+0(�e�S�jc�(�k�� �jc?�

�

E
K��FYZ��

f�;(3+045<=!�;(�6*+(05*53�(̂1,!357!3�1!;(�3(0�1(05C!3*?�&3�

10!2(;56()+!3�1*0*�46*�;(3+045<=!�3(C40*�;(�(̂1,!357!3�

1!;(�7*05*0�;(�*2!0;!�2!6�*�35+4*<=!�;!�4+5,5>*;!0?�.!0�"*7!0_�

2!)+*2+(�!�0(10(3()+*)+(�+h2)52!�,!2*,�;*�&052*�1*0*�!:+(0�

5)"!06*<l(3�3!:0(�109+52*3�3(C40*3?�

	
�����Y��

&3�C*3(3�+8̂52!3�2*0*2+(0B3+52!3�;(3()7!,75;!3�*183�*�

;(+!)*<=!�;(�'()*+(,-�.!/(01*2-�+!0)*6�(3+(�10!;4+!�

*;(g4*;!�1*0*�;(36!)+(3�(6�34:+(00@)(!�(�2h4e*:(0+!?�&3�

4+5,5>*;!0(3�;(7(6�C*0*)+50�g4(�46*�7()+5,*<=!�*;(g4*;*�h�

10!75;()25*;*�*)+(3�;*�0(()+0*;*�)*�"0()+(�;(�;(36!)+(?�

��

&�'()*+(,-�.!/(01*2-�1!;(�3(0�5)525*;!�(6�35+4*<l(3�

(̂+0(6*3�;(�2A!g4(_�"052<=!�(�561*2+!3�6(2@)52!3?�c!6!�

+!;!3�!3�(̂1,!357!3_�!�'()*+(,-�.!/(01*2-�;(7(�3(0�

6*)514,*;!�(�*06*>()*;!�2!6�245;*;!�(�;(7(�"52*0�*"*3+*;!�

;(�2A*6*3�!4�"!)+(3�;(�2*,!0?�

�

mF$F�YZ��[
��
K���K�%F�F[�[
�
n����S�&052*�o0!41?�̀!;!3�!3�;50(5+!3�0(3(07*;!3?�̀!;*3�*3�

5)"!06*<l(3�2!)+5;*3�)(3+(�;!246()+!�3=!�"!0)(25;*3�

(̂2,4357*6()+(�1*0*�"5)3�5)"!06*+57!3�(�(3+=!�34p(5+*3�*�

*,+(0*<=!�3(6�*753!�10h75!?�c!6!�!�&052*�o0!41�)=!�1!;(�

10(7(0�)(6�2!)+0!,*0�*3�2!);5<l(3�3!:�*3�g4*53�(3+*3�

5)"!06*<l(3�(�0(31(2+57!3�10!;4+!3�1!;(6�3(0�43*;!3_�2*;*�

4+5,5>*;!0�;(7(�*)*,53*0�*3�5)"!06*<l(3�)!�2!)+(̂+!�(31(2B"52!�

;*�*1,52*<=!�10(+();5;*?�\!�@6:5+!�;!3�,565+(3�,(C*,6()+(�

1(065+5;!3_�!�&052*�o0!41�(̂56(e3(�(31(25"52*6()+(�;(�+!;*3�

*3�C*0*)+5*3�(̂10(33*3�!4�561,B25+*3�)*�,(C53,*<=!_�5)2,45);!�

C*0*)+5*3�;(�(̂*2+5;=!_�)=!�5)"0*2<=!�!4�C*0*)+5*3�561,B25+*3�

;(�2!6(025*,5>*<=!�!4�*;(g4*<=!�*�46�;(+(065)*;!�"56?�&�

&052*�o0!41� (̂56(e3(�(31(25"52*6()+(�(�)=!�3(�

0(31!)3*:5,5>*�1!0�g4*,g4(0�0(31!)3*:5,5;*;(�!4�;*)!�

0(34,+*)+(�;!�43!�!4�;*�2!)"5*)<*�)*3�5)"!06*<l(3�

*10(3()+*;*3�)(3+(�;!246()+!?��

�

f�1*,*70*�&052*�(�!�,!C!+51!�(6�"!06*�;(�f)(,�3=!�6*02*3�

0(C53+*;*3�;!�&052*�o0!41?�

�

&052*�q5)5)C�'(0752(3�.!0+4C*,_�'f�f7?�U4g4(�;rs75,*_�)j� P_�

�j�*);*0�����e�� �t53:!*�

.!0+4C*,�

(̀,("!)(D���k�P������PR������

u*̂D�� �k�P������PR����P�

�
i
�
X��
K�[
�
$
��v��F��
.!0+4C*,D� Q���R���QQ�wU(1+!?�̀h2)52!�(�c!6(025*,x�

u!0*�;(�.!0+4C*,D�k�P�� Q���R���QQ�



��������������

	
��
������
������
��������
�

�
������� �

��!"���

�
�

�

�

�

�

#!$%&�

�'�()*&+,%,)�#!-+*%.�%/)*%&'�

�'��0�12(�3%+�,)/)*,)4�,%�%/.+5%67!8�+*5.9+*,!�,)*&+,%,)�,!�

):/.!&+3!8�,+;-)$4!�,!�"94!�)�<4%9�,)�5!*"+*%-)*$!'�0�3%4+%67!�

,%�12(�=�>%&)%,%�*!�-?*+-!�,)&5!*"+*%-)*$!�)�5%.59.%,%�/%4%�

%&�5!*,+6@)&�+,)%+&'�

�'�ABB�=�%�)*)4<+%�)")5$+3%�)-�4).%67!�%!�0#C2�%�9-%�,)*&+,%,)�

,)��'D�<�5-�'�2�0#C2�$)-�9-%�)*)4<+%�)")5$+3%�,)��'���EF�G<'�

0&�)*)4<+%&�-)*5+!*%,%&�&7!�>%&)%,%&�)-�5H.59.!&�,)�

,)$!*%6@)&�+,)%+&�5!-�9-%�/4)&&7!�,)�5!4$)�,)�����EI%'�

JH.59.!&�/%4%�)*)4<+%&�,)�,)$!*%6@)&�*7!�+,)%+&�)&$7!�

,+&/!*?3)+&8�%�/),+,!'�B&$%&�5!*&+,)4%-�!�,+;-)$4!�,!�"94!8�$+/!�

,)�4!5K%�)�!�5!-/!4$%-)*$!�,%�4)%567!�,!�):/.!&+3!'�

�'��2�(+L:+,!�,)�J%4>!*!�=�!�/4+*5+/%.�<H&�,)��)")+$!��)&$9"%�

/4!,9M+,!'�2�&)9�4)&9.$%,!�=�5%.59.%,!�5!*&+,)4%*,!�9-%�

,)$!*%67!�+,)%.'�

�



 



  
 

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” 
Estudo de Impacte Ambiental 
Novembro 2021 
Rev03 Volume 3 – Anexos Técnicos - ANEXO 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2.5 
Declaração das Águas do Norte 
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ANEXO 2.6 
Projeto da Linha Elétrica 
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1. Enquadramento 

 

O presente documento visa definir as condições técnicas das infraestruturas de 

alimentação primária de energia a estabelecer no Complexo de Anexos Mineiros e na Zona 

de Exploração do projeto de Mina do Romano, cujo proponente é a empresa 

LUSORECURSOS, LDA. 

 

Neste âmbito, foram objeto de estudo as infraestruturas previstas para as duas soluções 

alternativas (Opções A e B), definidas para a implantação do Complexo dos Anexos 

Mineiros (área do processo industrial). As zonas referidas estão identificadas na figura 

seguinte, e compõem as seguintes infraestruturas: 

 

• Refinaria 

• Armazéns 

• Filtragem 

• Moagem 

• Oficinas 

• Produtos acabados 

• Edifícios administrativos 

• Área de pessoal, cantina, centro médico e serviços técnicos 

 

 

 

 

Figura 1 – Caracterização da Opção A e Opção B  
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2. Fornecimento de energia elétrica 

A origem da instalação elétrica de consumo, será uma subestação privativa com a potência 

instalada de 50MVA, alimentada a partir da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), 

através de uma linha elétrica de alta tensão de 60kV, a ser submetida a licenciamento pelo 

operador da rede de distribuição (E-REDES). 

Na subestação, será transformada a alta tensão de 60kV proveniente da RESP, para o nível 

de tensão de 30kV, permitindo assim criar uma rede interna de distribuição de energia em 

média tensão, destinada a alimentar os postos de transformação e respetivas instalações 

de utilização em baixa tensão, dedicadas à exploração mineira e ao complexo de anexos 

mineiros. 

O diagrama unifilar simplificado, implantação de equipamentos e traçados das linhas de 

distribuição, farão a caracterização da instalação elétrica prevista, detalhada nos capítulos 

correspondentes. 

 

3. Produção energia elétrica 

O projeto prevê a instalação de sistema de produção solar fotovoltaica a implementar nas 

coberturas dos edifícios e sombreamento de lugares de estacionamento, ligados aos 

quadros elétricos de baixa tensão das instalações de utilização, através de inversores 

solares DC/AC, em regime de autoconsumo. 

No capítulo correspondente, será especificada a potência instalada, características técnicas 

e implantação nas coberturas dos edifícios e lugares de estacionamento. 

 

 

4. Fornecimento de gás natural 

Dado que no local de implantação do projeto de exploração mineira, não existe rede de 

distribuição de gás natural, foi prevista a instalação de uma Unidade Autónoma de Gás 

(UAG), preparada para receber Gás Natural Liquefeito, transportado por veículos-cisterna 

e armazenado em depósitos horizontais. O gás será aí vaporizado através de 

vaporizadores atmosféricos apoiados por reaquecedor, em função das necessidades 

instantâneas de consumo de gás natural, pelo empreendimento. 

 

A UAG foi prevista para uma capacidade de armazenamento total (atual mais eventual 

expansão futura) de 1.590 m

3

, para proporcionar uma autonomia de cerca de 1 semana e 

uma capacidade de vaporização máxima de 3.650 Nm

3

/h, equivalente a uma potência 

térmica instalada de 38,5 MW. 

 

A zona de implantação da UAG em ambas as Opções A e B, cumpre com todas as regras 

de implantação e distâncias de segurança estipuladas na legislação em vigor, 

nomeadamente a Portaria nº 568/2000 de 7 de Agosto. 

 

Está prevista a execução de uma rede interior de distribuição do Gás Natural, desde a UAG, 

em troços maioritariamente enterrados, que irão alimentar os consumidores principais: 

calcinador e cantina. 
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ANEXO A – Infraestruturas elétricas: Linhas de Alta Tensão e Média Tensão 

 

1. Objeto 

Para garantir as necessidades de alimentação de energia elétrica da Mina de Lítio Romano, 

cuja potência instalada prevista é de 50MW, será necessário que esse abastecimento se 

faça em Alta Tensão – 60kV (AT). 

Para o efeito, será necessário garantir as infraestruturas de ligação adequadas a esse nível 

de tensão, que se podem resumir ao seguinte: 

a) Linha de AT 

b) Subestação AT/MT 

 

Constitui-se assim como ponto de partida, a definição da localização para a instalação da 

subestação. 

Também será avaliado nas secções seguintes as diferentes possibilidades de alimentação 

da subestação (linha AT), bem como as necessidades de se deslocalizar as linhas de AT e 

MT que conflituem com a área de concessão da Mina do Romano. 

 

Para todas as análises, serão apresentadas duas diferentes possibilidades, que atendam 

às necessidades no caso da implementação da Mina Romano pela Opção A ou pela 

Opção B. 

 

2. Localização da Subestação 

A definição da localização da subestação pode atender a vários critérios, dos quais 

prevalecem os seguintes: 

 

a) Proximidade do ponto de interligação com infraestrutura AT; 

b) Possibilidade de alimentação em antena versus alimentação em “PI”; 
c) Proximidade ao centro de cargas; 

d) Orografia do terreno do local de implantação e acessibilidades; 

e) Inexistência de quaisquer atravancamentos com infraestruturas existentes. 

 

Alguns destes pontos por vezes são conflituantes entre si, pelo que caso a caso é dada 

maior valorização de um critério face a outro.  

Nas Figuras 2 e 3 apresentam-se respetivamente as localizações selecionadas para a 

Opção A e Opção B. 

Em ambas as opções procurou-se que simultaneamente a localização ficasse em local que 

permitisse alimentação sem que houvesse cruzamento da linha AT com a área de 

concessão, a zona de Anexos Mineiros e a Zona de Potência Exploração Recursos 

Geológicos. 
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Figura 2 – Localização da subestação para a Opção A, na escala 1/10000 – [PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-

EP-0409] 

 

Figura 3 – Localização da subestação para a Opção B, na escala 1/10000 – [PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-

EP-0410]  
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3. Linhas de AT e MT 

 

3.1. Estudo de traçados 

Dada a proximidade a que a subestação de 50 MVA a construir se encontra de uma 

subestação da rede de distribuição, será estabelecida uma linha dedicada (em antena) com 

origem na SE Morgade.  

Esta opção revelou-se a melhor opção técnico-económica quando comparada com a opção 

de abertura em “PI” da linha existente que cruza a zona de anexos mineiros. A opção 
preterida, embora permitisse o estabelecimento de um troço de linha novo mais curto, por 

interseção da linha existente, requereria a construção de uma infraestrutura elétrica 

adicional a entregar à exploração do operador de distribuição – Posto de Corte AT. 

 

Todavia, além do estabelecimento de uma linha nova para a subestação partindo da SE 

Morgade, haverá ainda a necessidade de se deslocalizar um troço da linha a 60kV que faz 

a interligação entre o Posto de Corte Leiranco e a SE Morgade, entre os apoios nº 17 e a 

SE Morgade pois conflituará com a implantação da Zona de Anexos Mineiros e com a Zona 

de Potencial Exploração de Recursos Geológicos. 

 

Quer a Opção A como para a Opção B, de modo a que não exista qualquer coexistência 

entre as linhas de distribuição de AT e as zona de concessão, zona de anexos mineiros e 

zona potencial  exploração de recursos geológicos, será proposto ao Operador da Rede de 

Distribuição o desvio do troço da linha LN60 Leiranco – Morgade entre os apoios nº 17 e a 

SE Morgade, que se restabelecerá pelo traçado conforme se propõe nas figuras seguintes. 

 

Para permitir a alimentação da subestação sem que coexistam linhas aéreas com a zona 

de concessão da mina, zona de anexos mineiros e zona potencial de exploração de 

recursos geológicos, em ambas as opções, foi preconizada que se faça a transição da linha 

aérea para subterrânea à entrada da zona conflituante, no limite da área de concessão. 

 

A linha MT LN15 p/ PT MTR 0018 NEGROES-VIL também colide com a zona de anexo 

mineiros e zona de potencial exploração de recursos geológicos, devendo por isso também 

ser deslocalizada conforme se propõe. 

 

Nas Figuras 3 e 4 estão representadas as linhas AT e MT existentes a manter, assim como 

os troços novos a estabelecer e a deslocalizar. 
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Figura 4 – Opção A: Ortofotomapa com sobreposição limites de concessão e linhas AT e MT, na escala 

1/25000 – [PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0402] 

 
Figura 5 – Opção B: Ortofotomapa com sobreposição limites de concessão e linhas AT e MT, na escala 

1/25000 – [PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0406] 
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Para o desvio da LN60 Leiranco – Morgade, é preconizada a constituição de nova servidão 

com partilha do corredor com a nova linha de alimentação à SE Lusorecursos. Para o efeito, 

será projetada uma linha aérea com dois circuitos cuja divergência seria o apoio nº7 para 

Opção A e o apoio nº 17 para a Opção B. 

De notar que para a Opção B, a linha nova a estabelecer acompanha todo o desvio da 

LN60 Leiranco – Morgade, partilhando um corredor único. 

 

3.2. Avaliação de condicionantes 

Os novos traçados estudados, bem como a localização dos novos apoios, tem em linha de 

conta a tipologia do solo atravessado, a sua orografia e as suas condicionantes, bem como 

todas as recomendações para o estabelecimento de linhas aéreas de AT localizadas em 

altitudes superiores a 750m (zona de gelo).  

 

Nas Figuras 5 e 6 e estão representados mapas de condicionantes relativas às cartas de 

ocupação do solo, Opção A e B, respetivamente.  

Para ambas as opções a tipologia do terreno é predominantemente floresta, matos e 

pastagens. 

 

Nas Figuras 7 e 8 estão representadas as curvas de nível para ambas as opções e nas 

Figuras 9 e 10 as linhas de água, onde não se registam quaisquer incompatibilidades do 

ponto de vista de acesso à subestação como também qualquer sobreposição com as linhas 

de água existentes. 
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Figura 6 – Opção A: Mapa de condicionantes – Carta de Ocupação do Solo 2018, na escala 1/20000 – 

[PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0401] 

 

Figura 7 – Opção B: Mapa de condicionantes – Carta de Ocupação do Solo 2018, na escala 1/20000 – 

[PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0405] 
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Figura 8 – Opção A: Mapa de condicionantes – Curvas de nível – Equidistância 5m, na escala 1/5000 – 

[PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0403] 
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Figura 9 – Opção B: Mapa de condicionantes – Curvas de nível – Equidistância 5m, na escala 1/5000 – 

[PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0407] 

 



 
 

  

 | 13 

 

Figura 10 – Opção A: Mapa de condicionantes – Linhas de Água, na escala 1/5000 – [PMR-EDP-GLB-ZZ-

DR-ELE-EP-0404] 
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Figura 11 – Opção B: Mapa de condicionantes – Linhas de Água, na escala 1/5000 – [PMR-EDP-GLB-ZZ-

DR-ELE-EP-0408] 
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3.3. Estudo Prévio para linha AT 

 

3.3.1. LN60 Morgade – LUSORECURSOS 

 

3.3.1.1. Critérios técnicos gerais 

 

Na elaboração do presente projeto prévio foram tomadas em consideração todas as 

disposições regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes do Regulamento de 

Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT - DR 1/92). 

 

O projeto será executado em conformidade com a técnica habitual da E-REDES para linhas 

deste nível de tensão. 

 

Para os equipamentos e materiais a utilizar na execução do projeto deverão respeitar-se 

os respetivos projetos-tipo, quando aplicáveis, e as especificações da E-REDES para linhas 

deste nível de tensão. No quadro seguinte indicam-se algumas das especificações de 

fabrico/montagem dos materiais principais a aplicar, assim como as definições de 

parâmetros de projeto. 

 
Utilização Ref. da Especificação Descrição 

Linhas 

Aéreas 

DMA-C34-120/N (5ª Ed. – Set 

2010) 

Condutores Nus de Alumínio com Alma de Aço. 

DMA-C34-122/N (Abr 2010) 

Condutores Nus Para Linhas Aéreas – cabos de 

guarda com fibra ótica (OPGW) 

DMA-C65-110/N (2ª Ed. – Jan 

2007) 

Descarregadores de Sobretensões de óxido de 

Zinco. 

DMA-C65-210/N (2ª Ed. – Set 

2005) 

Elétrodos de Terra 

DMA-C66-140/N (2ª Ed. – Jun 

2008) 

Isoladores para linhas Aéreas. 

DMA-C66-802/N (1ª Ed. – Jun 

2002) 

Terminais de aperto mecânico para linha aéreas 

nuas. 

DMA-C66-803/N (1ª Ed. - Mai 

2002) 

Conectores paralelos de aperto mecânico paras 

linhas aéreas nuas. 

DMA-C66-902/N 

Conjuntos de acessórios para cadeias de 

amarração e de suspensão. 

DMA-C66-915/N (1ª Ed – Nov 

2005) 

Bolas de balizagem diurna de condutores e 

cabos de guarda. 

DMA-C66-916/N (1ª Ed – Nov 

2005) 

Luzes de baixa intensidade para balizagem 

noturna de obstáculos. 

DMA-C66-917/N (1ª Ed – Jan 2006) Balizadores. 

DMA-C67-020/N 

Postes de aço reticulados da série F para linhas 

AT 

DMA-C67-225/N (1ª Ed. – Jun 

2005) 

Postes de Betão armado para linhas AT. 

DMA-C67-605/N (1ª Ed. – Set 

2004) 

Armações para postes de betão de linhas AT. 

Geral 

DRE-C10-001/N (1ª Ed. Jan 2008) Guia de Coordenação de Isolamento. 

DRE-C11-040/N (2ª Ed. Mai 2007) Guia Técnico de Terras 

DRP-C11-602/R 

Recomendações para projeto de linhas aéreas 

com condutores nus, subordinadas ao tema dos 

Trabalhos Em Tensão 

 
Em tudo o omisso serão observadas as Normas e Regras de Segurança em vigor. 
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3.3.1.2. Equipamento 

 

3.3.1.2.1. Cabos 

 

Condutor: ACSR 325 mm

2

 (BEAR) – para troço aéreo 

       LXHIOLE 1000mm2 – para troço subterrâneo 

 

Cabo de guarda:  OPGW 48FO-A3/SA1A – para troço aéreo 

       TON EZrE L4x12U4ST (48FO) – para os troços subterrâneos 

 

3.3.1.2.2. Isolamento 

 

O isolamento dos condutores na fixação às armações dos apoios realizar-se-á através de 

cadeias de amarração ou de suspensão, equipadas com isoladores de cadeia, em fieira 

simples de 6 elementos. 

 

As cadeias de isoladores serão equipadas hastes de descarga fixas, de ambos os lados, e 

serão do tipo U100BLP. 

 

Estas características do isolamento deverão garantir os seguintes valores de referência: 

 

Distância de isolamento mínima fase-terra .... 630 mm 

Distância de isolamento mínima fase-fase .... 700 mm 

Tensão suportável ao choque atmosférico .... 325 kV (pico) 

 

3.3.1.2.3. Acessórios dos condutores, cabos de guarda e cabo de 

telecomunicação 

 

• Densidade de corrente de defeito máxima nos acessórios: 70 A/mm

2

.  

• Intensidade máxima de corrente de defeito nos acessórios: 20 kA durante 1 

segundo. 

• Carga de rotura mínima dos acessórios: 120 kN 

 

Pinças de amarração dos condutores: de compressão, constituídas por um tubo de aço que 

se comprime sobre a alma de aço e por um tubo de alumínio que se comprime sobre a 

superfície do condutor. Possuem uma carga de rutura não inferior à dos cabos a que se 

destinam, com uma resistência elétrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento. 

 

Amarração de cabos com fibras óticas: sem corte do cabo, devendo os acessórios para 

amarração realizar o aperto do cabo por intermédio de varetas preformadas, de acordo com 

as especificações do fabricante. 

 

Pinças de suspensão: do tipo "AGS, armour-grip suspension". O ângulo máximo de 

enrolamento dos cabos nas pinças é de 120º. 

 

Uniões dos condutores: de compressão, constituídas por um tubo de aço que se comprime 

sobre a alma de aço e por um tubo de alumínio que se comprime sobre a superfície do 

condutor. As uniões garantem a carga de rutura teórica dos cabos, com uma resistência 

elétrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento. 
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Mangas de reparação: constituídas por duas peças de alumínio a comprimir sobre o cabo 

nas zonas em que apenas alguns fios da camada exterior se encontrem danificados. 

Sempre que um ou mais fios das camadas interiores se encontrar danificado será aplicada 

uma união de compressão. 

 

 

3.3.1.2.4. Amortecedores de vibrações eólicas 

Se necessário utilizar-se-ão amortecedores anti vibratórios, tipo “Stockbridge”, de acordo 

com o critério de aplicação definido pela E-REDES, que se descreve de seguida. 

 

A utilização deste tipo de equipamento pretende mitigar os problemas de fadiga causada 

por vibrações eólicas sobre os fios dos cabos, uma vez que este problema não se coloca 

em relação aos apoios (estes têm uma frequência própria de vibração muito baixa).  

Apesar das conhecidas características redutoras de danos de fadiga nos cabos condutores 

associadas ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto estes como o cabo de guarda estão 

sujeitos a regimes de vibrações eólicas, que exigem a adoção de sistemas especiais de 

amortecimento das mesmas.  

 

Alguns fatores determinam o comportamento dos cabos nestas circunstâncias: 

 

• Características de inércia (massa) e de elasticidade; 

• Tensão mecânica de esticamento (normalmente referenciada ao EDS); 

• Geometria dos vãos; 

• Regime dos ventos (geralmente os regimes de rajada que condicionam as trações 

máximas sobre cabos e estruturas, não produzem fadiga nos cabos; são neste caso 

os regimes lamelares de velocidade baixa-média que produzem as vibrações de 

mais alta frequência que conduzem a problemas de fadiga mecânica; os terrenos de 

baixa rugosidade oferecem em geral as condições topográficas para a ocorrência 

deste tipo de eventos); 

 

Um critério à priori que a experiência mostra como bom por ser suficientemente abrangente, 

para instalação de amortecedores nos condutores e cabo GUINEA, é o seguinte: 

- Utilização de amortecedores em todas as amarrações à tração plena, cujo vão 

equivalente seja superior a 350m, ou naquelas em que se verifique um valor de EDS 

superior a 18%; 

- Nas suspensões, considerando uma limitação no EDS na casa dos 18%-22% e o 

uso de pinças AGS, apenas nos vãos superiores a 400m será de colocar um amortecedor 

nos extremos do respetivo vão. 

3.3.1.2.5. Armações 

As armações serão constituídas por perfis de aço, ligados por chapas e parafusos, 

galvanizados por imersão a quente para proteção contra a corrosão atmosférica. Fabrico 

integrado na estrutura dos postes. 

 

3.3.1.2.6. Apoios 

Atendendo a que ao facto de se estar perante zona de gelo, serão considerados apenas 

postes metálicos normalizados, dos tipos indicados nos elementos anexos e no perfil e 

planta parcelar, em detrimento de apoios em betão. 
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O cálculo mecânico dos postes metálicos integra o Projeto Tipo de Postes Metálicos da 

série “F” para linhas Aéreas de MT/AT da METALOGALVA-IRMÃOS SILVA LDA., aprovado 

em 3 de Março de 1994 pela DGE. 

A figura seguinte apresenta a silhueta de um apoio metálico AT. 

 

 

Figura 121 – Silhueta poste metálico tipo F165CD - METALOGALVA 

 

3.3.1.2.7. Sinalização avifauna 

A utilização de equipamentos de sinalização para avifauna é definida pelo Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), resultando normalmente na aplicação 

de dispositivos salva-pássaros, de dispositivos anti nidificação e anti poiso, e ainda, de 

plataformas para ninhos. 

 

No âmbito de atuação da CTALEA (Comissão Técnica de Gestão e Acompanhamento dos 

Protocolos Avifauna), a E-REDES acordou com o ICNF a elaboração de um documento 

regulamentar interno, contendo disposições relativas à proteção da avifauna a respeitar no 

projeto e construção de novas linhas aéreas de AT e MT, harmonizando com o normativo 

do ICNF: “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
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distribuição e transporte de energia elétrica – componente avifauna”, de Junho de 2010. 
Com esse objetivo foi elaborado o documento interno designado por DRE-C11-300/E, 

Projeto e construção de infraestruturas elétricas em áreas importantes sob o ponto de vista 

da conservação da natureza e biodiversidade – Guia técnico, aprovado em sede de 

CTALEA, o qual foi levado em conta na elaboração deste projeto. 

 

Serão instaladas uma turbina no topo dos apoios de betão em amarração e duas turbinas 

nos apoios metálicos de amarração. 

 

Sempre que necessário, serão colocados dispositivos de sinalização para aves do tipo “Bird 
Flight Diverter (BFD)” a ser instalados nos cabos da linha, se tal se justificar. Trata-se de 

dispositivos de forma helicoidal, em plástico, que se ajustam ao cabo de guarda ou ao 

condutor por enrolamento. 

 

Salvo outras indicações, tendo em conta o tipo de aves, os dispositivos serão colocados 

para que em plano vertical paralelo à linha estejam, pelo menos espaçados de 2 metros. 

 

3.3.1.2.8. Conjuntos sinaléticos 

Em cada apoio será projetada sinalização claramente visível do solo constante de: 

Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE”; 
Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o n.º de ordem do apoio na linha; 

Serão ainda equipados os apoios de dez em dez, com uma chapa de numeração na 

cabeça, por forma a permitir identificar o apoio durante as rondas aéreas. 

 

3.3.1.2.9. Balizagem aérea 

Será projetada de acordo com a “Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03” de 6 de 
Maio, intitulada “Limitações em altura e Balizagem de obstáculos artificiais a Navegação 
Aérea”. 

 

3.3.1.2.10. Planta de localização e perfis longitudinais  

As Figuras 12 e 13 representam a planta de localização do traçado sobre a carta militar, à 

escala 1/25000 para a Opção A e Opção B, respetivamente. 

Os perfis longitudinais estão representados para a Opção A e B nas Figuras 14 e 15. 
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Figura 13 – Opção A: Planta de localização LN60 MORGADE-LUSORECURSOS, na escala 1/25000– 

[PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0001] 
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Figura 14 – Opção B: Planta de localização LN60 MORGADE-LUSORECURSOS, na escala 1/25000– 

[PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0003] 
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Neste traçado existirá um cruzamento com o novo traçado proposto para a linha MT LN15 

p/ PT MTR 0018 NEGROES-VIL, entre os vãos 9-10. 

 

 

Figura 15 – Opção A: Perfis longitudinais da LN60 MORGADE-LUSORECURSOS, na escala 1/25000 e 

1/500 – [PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0402] 

Para a Opção B, existirão 4 cruzamentos com linhas MT existentes. Como o traçado AT 

para a Opção B é comum ao traçado da Opção para a linha LN60 Leiranco – Morgade a 

deslocalizar, as condicionantes ao traçado e perfil serão equivalentes. 

 

 

Figura 16.a – [PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0404] 

 

 

Figura 16.b – [PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0405] 
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Figura 16.c – [PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0406] 

Figura 16 – Opção B: Perfis longitudinais da LN60 MORGADE-LUSORECURSOS, na escala 1/25000 e 

1/500. 

3.3.2. LN15 p/ PT MTR 0018 NEGROES-VIL 

Em conformidade com o apresentado na secção referente ao estudo de traçado, foi 

desenvolvido um estudo prévio para permitir desviar a linha MT de alimentação ao PT MTR 

0018, que irá conflituar com a Zona de Anexos Mineiros. 

Para as Opções A e B, a proposta de desvio é comum na medida em que é compatível com 

ambas as Opções. 

A Figura 17  representa a planta de localização do traçado sobre a carta militar, à escala 

1/25000 para a Opção A e Opção B, respetivamente. 

O perfil longitudinal e planta parcelar está representado na Figura 18 . 
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Figura 17 – Opção A e B: Planta de localização da modificação da LN15 PARA PT MTR 0018 NEGRÕES – 

VIL, na escala 1/25000 – [PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0007] 
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Figura 18 – Opção A e B: Perfil e planta parcelar da modificação da LN15 PARA PT MTR 0018 NEGRÕES 

– VIL, na escala 1/25000 e 1/500 – [PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0008] 

 

Cumulativamente ao disposto na secção 3.3.1.1 Condições técnicas gerais, para projeto 

do desvio da linha de MT foram considerados os seguintes pressupostos: 

 

1. Manutenção da secção do condutor existente: ACSR 90 mm2; 

2. Espessura da manga de gelo sobre os condutores de 14mm; 

3. Documento Normativo E-REDES: DRE‐C11‐605 Rede MT - Soluções Especiais: 
situações de Gelo, Avifauna, Arcos, Derivações em Suspensão e Reparação de 
Roturas de cabos com alma de aço. 
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ANEXO B - Infraestruturas elétricas de apoio à indústria 

APRESENTAÇÃO 

O documento foi elaborado de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente: 

 

- Regulamento de Segurança de Subestações e de Postos de Transformação e de 

Seccionamento publicado pelo DL n.º 42 895, de 31 de Março de 1960 e respetivas 

alterações; 

- Diretivas europeias transpostas para o nosso enquadramento legal pelos DL n.º 441/91 de 

14 de Novembro e DL n.º 155/95 de 1 de Julho, regulamentada pela Portaria n.º 101/96 de 

3 de Abril 

- Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (11 Setembro de 2006) 

- Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) 

- Regulamento de proteção às espécies florestais e agrícolas 

- Tensões induzidas 

- Proteções radioelétricas 

- Ruído acústico 
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1. INTRODUÇÃO 

Apresentação do estudo prévio da rede elétrica de distribuição para a Mina do Romano.  

 

1.1. Metodologia da estrutura do estudo prévio 

O presente estudo prévio foi estruturado tendo em consideração a indicação dos seguintes 

fatores: 

a) cargas elétricas previstas 

b) cargas críticas  

c) cargas socorridas 

d) níveis de tensão 

e) fontes de alimentação 

f) áreas dos edifícios que irão alojar os equipamentos elétricos 

g) equipamentos que irão equipar as salas elétricas 

h) medidas adotadas para garantia da qualidade de energia 

i) medidas de proteção ambientais 

j) medidas de segurança 

 

1.2. Objetivo 

O objetivo do presente estudo prévio é a definição das infraestruturas elétricas que serão 

necessárias projetar para permitir a laboração de uma indústria mineira de extração de lítio 

com um elevado grau de qualidade, segurança e o escrupuloso cumprimento das 

responsabilidades ambientais, indústria esta propriedade da LUSORECURSOS, S.A., 

situada em Montalegre.   

 

2. CARGAS ELÉTRICAS PREVISTAS 

Atendendo à informação que é disponibilizada pelos fornecedores de equipamentos e o 

conhecimento de outros complexos mineiros equivalentes, as cargas que necessárias 

previstas serão as que se indicam na tabela 1, distribuídas pelas diversas áreas da 

indústria. 

 

DESCRIÇÃO Total KW 

Potência total da instalação 50000 

Zona CAM  36210 

Administração 600 

Área de Pessoal + Cantina 300 

Armazém de produto acabado 100 

Armazém material bruto para moagem (proveniente tela transp.) 100 

Armazém Substâncias Químicas 40 

Calcinação (CFB) 60 

Centro Médico 40 

Depósitos água ETAR/ETAI 2000 

Espessamento tailings 150 

Estações de carregamento (mobilidade elétrica) 600 

Fábrica hidrometalúrgica (refinaria) 12000 

Filtração tailings 600 

Lagoa água do processo 1000 

Lagoa de água bruta 1000 

Moagem e Concentrador (flutuação) 12000 
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Oficinas 350 

Parque rejeitados sólidos 1500 

Postos de controlo e portões (Norte) 40 

Postos de controlo e portões (Oeste) 40 

Reservatórios água potável R2 (2 células) 500 

Reservatórios incêndios Rin (2 células) 250 

Serviços técnicos 300 

Silos de armazenamento 80 

Sistema tratamento de águas - ETAR/ETAI 1000 

Tela transportadora rejeitados/tailings 1500 

Unidade autónoma de gás natural liquefeito (UAGNL) 60 

Zona Exploração  13790 

Plataforma Boca da Mina: 3070 

Área de Pessoal e Primeiros Socorros - Mina 100 

Edifício grupo de intervenção Mina 30 

Entrada mina/Boca da Mina 30 

Estação carregamento mina (mobilidade elétrica) 1000 

Oficinas Mina 500 

Posto de abastecimento combustível 60 

Reservatórios de água - interv. mina 100 

Serviços técnicos Mina 50 

Sistema tratamento de águas Mina -ETAM 1000 

Subestação elétrica e gestão técnica centralizada 200 

Plataforma Britagem: 2750 

Armazém material britagem 1000 

Edíficio 2ª e 3ª britagem + sensor ótico  150 

Stacker 100 

Tela transportadora para o CAM 500 

Tela transportadora para estéril 500 

Tela transportadora para minério 500 

Mina Subterrânea - Underground Mine 7300 

Britagem primária e torva 1500 

Rampa Inferior (LOR -Lower Orebody Ramp) 500 

Rampa Principal de Acesso (MAR -Main access ramp) 500 

Poço Principal de Acesso (MAS - Main Access Shaft) 1000 

Chaminé de minério - Orepass 1000 

Galeria horizontal de acesso ao fundo do poço (SCG - Shaft Connection 

Gallery) 

250 

Chaminé de ventilação Oeste - ventilation shaft western 1000 

Tela transportadora underground 250 

Rampa Superior (UOR- Upper Orebody Ramp) 150 

Galeria superior strike (USG - Upper Strike Galleries) 150 

Chaminé de ventilação Este - ventilation shaft east 1000 

Instalações de apoio à exploração: 550 

Caroteca (armazém de amostras de testemunhos de sondagens) 40 

Centro de controlo 40 

Edifício grupo de intervenção - depósitos minério e estéril 50 

Laboratório de Geologia 70 

Represa de água (sudoeste concessão) c.f 100 

Reservatórios grupo de intervenção 50 
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Torva (apoio ao envio de minério para a britagem) 200 

Acessos: 120 

Portão de controlo (Este) 30 

Portão de controlo (Nordeste) 30 

Portão de controlo (Oeste) 30 

Posto de controlo e portão (Sul) 30 

Tabela 1 - Cargas elétricas 

 

Conforme indicado na tabela, estamos perante um valor de 50MW, sem se estar a afetar 

fatores de utilização e de simultaneidade, nem se estar a considerar fatores de potência. 

Ao valor total considerado para a potência instalada, será necessário afetar os devidos 

fatores de utilização e de simultaneidade, bem com fator de potência. 

Na tabela 2 seguinte indicamos os fatores de utilização e de simultaneidade previstos, bem 

como os valores referentes ao fator de potência, embora para estes últimos os valores 

sejam residuais, pois está prevista a instalação de equipamentos que fazem esta correção 

nos diversos PTs e na SE. 

De modo análogo ao indicado para os valores das cargas, os valores que se indicam na 

tabela 2 seguinte são preliminares, atendendo a que se está dependente de como vão ser 

utilizados os equipamentos elétricos no processo mineiro, pelo que os valores 

apresentados se baseiam no conhecimento de outros complexos mineiros versus os 

valores que se pretendem obter de produção. 
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 DESCRIÇÃO TOTAL KW FATORES 

Total 

Operação 

KW 

FATOR 

Total 

Operação 

kVar 

Total 

Operação 

KVA 

 Potência total da instalação  50000 
 

Utilização  

Simultaneidade 

45475,4 

Potência  

12040 47043 

SIGLAS Zona CAM  36210 32985,85 8739 34125 

ADM 
Administração 600 0,8 0,8 384 0,97 120 402 

APC 
Área de Pessoal + Cantina 300 0,8 0,8 192 0,97 60 201 

APA 

Armazém de produto 

acabado 

100 0,8 0,8 64 0,97 20 67 

AMO 

Armazém material bruto para 

moagem (proveniente tela 

transp.) 

100 0,8 0,8 64 0,97 20 67 

ASQ 

Armazém Substâncias 

Químicas 

40 0,8 0,8 25,6 0,97 8 27 

CFB 
Calcinação (CFB) 60 0,9 0,95 51,3 0,97 14 53 

CMD 
Centro Médico 40 0,8 0,8 25,6 0,97 8 27 

DET 
Depósitos água ETAR/ETAI 2000 0,9 0,95 1710 0,97 451 1769 

ETL 
Espessamento tailings 150 0,9 0,95 128,25 0,97 34 133 

ECE 

Estações de carregamento 

(mobilidade elétrica) 

600 0,9 0,95 513 0,97 135 531 

FHM 

Fábrica hidrometalúrgica 

(refinaria) 

12000 1 0,95 11400 0,97 3007 11790 

FTL 
Filtração tailings 600 0,9 0,95 513 0,97 135 531 

LAP 
Lagoa água do processo 1000 0,9 0,95 855 0,97 226 884 

LAB 
Lagoa de água bruta 1000 0,9 0,95 855 0,97 226 884 

FLU 

Moagem e Concentrador 

(flutuação) 

12000 1 0,95 11400 0,97 3007 11790 

OFC 
Oficinas 350 0,9 0,95 299,25 0,97 79 309 

PRS 
Parque rejeitados sólidos 1500 0,9 0,95 1282,5 0,97 338 1326 

PCN 

Postos de controlo e portões 

(Norte) 

40 0,9 0,95 34,2 0,97 9 35 

PCW 

Postos de controlo e portões 

(Oeste) 

40 0,9 0,95 34,2 0,97 9 35 
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RAP 

Reservatórios água potável 

R2 (2 células) 

500 0,9 0,95 427,5 0,97 113 442 

RIN 

Reservatórios incêndios Rin 

(2 células) 

250 0,9 0,95 213,75 0,97 56 221 

STC 
Serviços técnicos 300 0,9 0,95 256,5 0,97 68 265 

SAR 
Silos de armazenamento 80 0,9 0,95 68,4 0,97 18 71 

ETA 

Sistema tratamento de águas 

- ETAR/ETAI 

1000 0,9 0,95 855 0,97 226 884 

TTT 

Tela transportadora 

rejeitados/tailings 

1500 0,9 0,95 1282,5 0,97 338 1326 

GNL 

Unidade autónoma de gás 

natural liquefeito (UAGNL) 

60 0,9 0,95 51,3 0,97 14 53 

SIGLAS Zona Exploração  13790 
    12489,55   3300 12918 

PBM Plataforma Boca da Mina: 3070 
    2814,85   743 2911 

PPS 

Área de Pessoal e Primeiros 

Socorros - Mina 

100 0,9 0,95 85,5 0,97 23 88 

EIM 

Edifício grupo de intervenção 

Mina 

30 0,9 0,95 25,65 0,97 7 27 

EBM 
Entrada mina/Boca da Mina 30 0,9 0,95 25,65 0,97 7 27 

ECM 

Estação carregamento mina 

(mobilidade elétrica) 

1000 1 0,95 950 0,97 251 983 

OFM 
Oficinas Mina 500 0,9 0,95 427,5 0,97 113 442 

PCB 

Posto de abastecimento 

combustível 

60 0,9 0,95 51,3 0,97 14 53 

RAI 

Reservatórios de água - 

interv. mina 

100 0,9 0,95 85,5 0,97 23 88 

STM 
Serviços técnicos Mina 50 0,9 0,95 42,75 0,97 11 44 

ETM 

Sistema tratamento de águas 

Mina -ETAM 

1000 1 0,95 950 0,97 251 983 

SEL 

Subestação elétrica e gestão 

técnica centralizada 

200 0,9 0,95 171 0,97 45 177 

PBT Plataforma Britagem: 2750     2446,25 0,97 645 2530 

AMB 
Armazém material britagem 1000 1 0,95 950 0,97 251 983 

BRS 

Edíficio 2ª e 3ª britagem + 

sensor ótico  

150 0,9 0,95 128,25 0,97 34 133 
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STK 
Stacker 100 0,9 0,95 85,5 0,97 23 88 

TTC 

Tela transportadora para o 

CAM 

500 0,9 0,95 427,5 0,97 113 442 

TTE 

Tela transportadora para 

estéril 

500 0,9 0,95 427,5 0,97 113 442 

TTM 

Tela transportadora para 

minério 

500 0,9 0,95 427,5 0,97 113 442 

UGM 

Mina Subterrânea - 

Underground Mine 

7300     6764   1784 6995 

BPT 
Britagem primária e torva 1500 1 0,95 1425 0,97 376 1474 

LOR 

Rampa Inferior (LOR -Lower 

Orebody Ramp) 

500 0,9 0,95 427,5 0,97 113 442 

MAR 

Rampa Principal de Acesso 

(MAR -Main access ramp) 

500 0,9 0,95 427,5 0,97 113 442 

MAS 

Poço Principal de Acesso 

(MAS - Main Access Shaft) 

1000 1 0,95 950 0,97 251 983 

ORS 

Chaminé de minério - 

Orepass 

1000 1 0,95 950 0,97 251 983 

SCG 

Galeria horizontal de acesso 

ao fundo do poço (SCG - Shaft 

Connection Gallery) 

250 0,9 0,95 213,75 0,97 56 221 

SVW 

Chaminé de ventilação Oeste 

- ventilation shaft western 

1000 1 0,95 950 0,97 251 983 

TTU 

Tela transportadora 

underground 

250 0,9 0,95 213,75 0,97 56 221 

UOR 

Rampa Superior (UOR- 

Upper Orebody Ramp) 

150 0,9 0,95 128,25 0,97 34 133 

USG 

Galeria superior strike (USG - 

Upper Strike Galleries) 

150 0,9 0,95 128,25 0,97 34 133 

VSE 

Chaminé de ventilação Este - 

ventilation shaft east 

1000 1 0,95 950 0,97 251 983 

IAE 

Instalações de apoio à 

exploração: 

550     416,45   113 432 

CRT 

Caroteca (armazém de 

amostras de testemunhos de 

sondagens) 

40 0,9 0,95 34,2 0,97 9 35 
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CCT 
Centro de controlo 40 0,5 0,8 16 0,97 5 17 

EID 

Edifício grupo de intervenção 

- depósitos minério e estéril 

50 0,5 0,8 20 0,97 6 21 

LGE 
Laboratório de Geologia 70 0,5 0,8 28 0,97 9 29 

RAG 

Represa de água (sudoeste 

concessão) c.f 

100 0,9 0,95 85,5 0,97 23 88 

RID 

Reservatórios grupo de 

intervenção 

50 0,9 0,95 42,75 0,97 11 44 

TRV 

Torva (apoio ao envio de 

minério para a britagem) 

200 1 0,95 190 0,97 50 197 

ACS Acessos: 120     48   15 50 

PCE 
Portão de controlo (Este) 30 0,5 0,8 12 0,97 4 13 

PND 
Portão de controlo (Nordeste) 30 0,5 0,8 12 0,97 4 13 

PCO 
Portão de controlo (Oeste) 30 0,5 0,8 12 0,97 4 13 

PCS 

Posto de controlo e portão 

(Sul) 

30 0,5 0,8 12 0,97 4 13 

 
Tabela 2 - Fatores de Utilização, Simultaneidade e Potência 
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Conforme se pode verificar pela tabela 2 acima, o complexo mineiro tem uma potência de 

operação, em KVA, prevista de 47043, com este valor o complexo terá de ser dotado de uma SE 

que terá de ser alimentada através da rede do distribuidor de energia, prevendo-se a sua 

alimentação através da SE de Morgade da E-REDES; o estudo prévio da linha que irá assegurar 

a alimentação à tensão de 60kV da SE da Mina do Romano encontra-se no anexo A. A 

distribuição de energia será assegurada por uma rede de MT que alimentará postos de 

transformação e seccionamento, os quais irão assegurar a alimentação de toda a unidade 

industrial. Nas tabelas 3 e 4 seguintes indicam-se os postos de transformação e a potência 

instalada nos mesmos para cada uma das opções de localização da SE, de salientar que a 

potência total instalada apresentada é superior à potência de operação pelo facto de se estar a 

prever transformadores redundantes para a SE, este aspeto prende-se pelo facto de que em 

caso de avaria um transformador deste tipo tem um prazo de entrega de +/- um ano, prazo este 

incompatível com a continuidade de operação mineira. Nas peças desenhadas podem ser 

visualizadas a localização da subestação e dos postos de transformação, sendo que nas peças 

desenhadas PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0009-R00 e PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-

0010-R00 visualiza-se a opção “A”, e, nas peças desenhadas PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-

0011-R00 e PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0012-R00 pode-se visualizar a opção “B”.  
 

Opção "A" 

Nome 

Transformadores (kVA) Total 

Geradores 

(kVA) 

Total 

Banco de 

baterias 

(kVA) 

Total Área Sub-Área  

100 250 400 500 800 1000 1250 2500 2800 5000 25000 

 

2500   5000 40 

  

  

SE 2                 1 4 105200 2 5000 1   5000 GLB SEL 

PST1           2   4       12000       1 40 CAM CFB;FHM;APA;GNL 

PST2         2       5     15600       1 40 CAM 

FLU;ETL;FTL;PRS;S

AR;TTT 

PST3     2   2             2400       1 40 CAM 

ADM;APC;AMO;ASQ

;CMD;ECE;OFC;PC

N;PCW;RIN;STC 

PST4               2       5000       1 40 CAM 

DET;LAB;RAP;ETA;L

AP 

PST5 

  
2 

    
2 

   
5800 

 

  

 

1 40 EXP 

PPS;EIM;EBM;ECM;

OFM;PCB;RAI;STM;

ETM;AMB;BRS;STK;

TTM;SVW;PND 

PST6       2     2         3500       1 40 EXP 

TTC;TTE;MAS;TTU;

VSE;TRV;PCE;PCS 

PST7   2                   500       1 40 EXP 

CRT;CCT;EID;LGE;R

AG;RID;PCO 

FUNDO 

MINA  

                      4000       1 40 EXP 

BPT;LOR;MAR;ORS;

SCG;UOR;USG 

Tabela 3 - Opção “A” - Potência instalada (SE e PST) 
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Opção "B" 

Nome 

Transformadores (kVA) Total 

Geradores 

(kVA) 

To

tal 

Banco de 

baterias 

(kVA) 

Total Área Sub-Área  

100 250 400 500 800 1000 1250 2500 2800 5000 25000 

 

2500 

 

5000 40 

  

  

SE 2                 1 4 105200 2 

50

00 

1   5000 GLB SEL 

PST1           2   4       12000       1 40 CAM 

CFB;FHM;APA;G

NL 

PST2         2       5     15600       1 40 CAM 

FLU;ETL;FTL;PR

S;SAR;TTT 

PST3     2 2               1800       1 40 CAM 

APC;AMO;ASQ;C

MD;ECE;OFC;RIN

;STC 

PST4               2       5000       1 40 CAM 

DET;LAB;RAP;ET

A;LAP 

PST5 

  
2 

    
2 

   
5800 

 

  

 

1 40 EXP 

PPS;EIM;EBM;EC

M;OFM;PCB;RAI;

STM;ETM;AMB;B

RS;STK;TTM;SV

W;PND 

PST6       2     2         3500       1 40 EXP 

TTC;TTE;MAS;TT

U;VSE;TRV;PCE;

PCS 

PST7   2                   500       1 40 EXP 

CRT;CCT;EID;LG

E;RAG;RID;PCO 

PST8   2                   500       1 40 EXP ADM;PCN;PCW 

FUNDO 

MINA  

                      4000       1 40 EXP 

BPT;LOR;MAR;O

RS;SCG;UOR;US

G 

Tabela 4 - Opção “B” - Potência instalada (SE e PST) 

 

3. CARGAS CRÍTICAS 

Foram consideradas como cargas críticas todas as cargas que não possam sofrer interrupções 

de energia. Nesta fase não existe ainda um total conhecimento destas cargas, mas existirá a 

necessidade de prover os PTs de unidades ininterruptas de energia compostas por bancos de 

baterias de lítio, estas unidades irão assegurar cargas, como por exemplo: de datacenters, 

sistemas de automação, alimentação à instrumentação, centrais de incendio, controle de 

acessos, sistemas de CCTV e iluminação de emergência. Prevê-se a instalação de unidades de 

40kVA com autonomia de 8 horas.    

 

4. CARGAS SOCORRIDAS 

Foram consideradas como cargas socorridas todas as cargas que, por razões de operação, terão 

de operar durante um período de tempo específico até que a instalação seja colocada em 

segurança e os técnicos que operam na mesma, desta forma, a SE será dotada de dois 

geradores de 2500kVA cada e um banco de baterias de lítio de 5000kVA, estes sistemas estarão 

ligados a transformadores elevadores que elevarão a tensão para o patamar de MT que por sua 

vez alimentará os PTs, que por sua vez alimentarão as cargas socorridas, existirá um sistema 

de comando e controlo que fará a gestão da alimentação da rede do distribuidor de energia com 

o gerador e banco de baterias, em linhas gerais, prevê-se que o sistema opere da seguinte forma: 

em caso de falha de energia do distribuidor, todas as cargas normais deixarão de ser alimentadas 

porque estarão dotadas de bobine de mínima de tensão, as cargas socorridas mantêm-se ligadas 

sendo alimentadas pelos geradores ou pelo banco de baterias que entrará em serviço 3 minutos 

após ter sido detetada a falha de energia de rede. Como já referido em outros pontos, à data não 

se tem o perfeito conhecimento das cargas socorridas, mas prevê-se que estas sejam a 

alimentação de: 

- Espessadores 

- Ventilação do fundo de mina 
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- Bombagem de fundo de mina 

- Climatização de datacenter 

- Iluminação de serviço 

 

5. NÍVEIS DE TENSÃO 

A instalação será provida dos níveis de tensão conforme se indicam na tabela 5 abaixo, bem 

assim como se indicam também na mesma os equipamentos que irão ser suportados por estes. 

 

Tensão Nível Descrição 

60000Vca AT Alimentação principal da subestação  

15000Vca MT Alimentação de backup da subestação 

30000Vca MT Alimentação dos postos de transformação e seccionamento (superfície e fundo) 

1000Vca BT Alimentação dos equipamentos de processo do fundo de mina 

690Vca BT Alimentação de equipamentos de processo de superfície 

400Vca BT Alimentação de equipamentos auxiliares ao processo de fundo e de superfície  

230Vca BT Alimentação de instrumentação, iluminação, tomadas, etc 

110Vcc BT Alimentação de comandos, motorizações e relés de proteção dos quadros 

24Vca BT Alimentação de cartas de comunicação 

Tabela 5 - Níveis de tensão 

 

 

Indicam-se de seguida (tabela 7) os níveis de tensão que estarão presentes nos PST e na SE. 

 

Nome 

Níveis de tensão (V) 

Área 

60000 30000 15000 1000 690 400 230 110 24 

SE X X X 

  
X X X X GLB 

PST1   X     X X X X X CAM 

PST2   X     X X X X X CAM 

PST3   X     X X X X X 

 CAM 

PST4   X       X X X X 
 CAM 

PST5   X     X X X X X 

 EXP 

PST6   X     X X X X X 
 EXP 

PST7   X       X X X X 

 EXP 

PST8   X       X X X X 
 EXP 

FUNDO 

MINA 

 X  X  X X X X 

EXP 

Tabela 6 - Níveis de tensão (SE e PST) 
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6. FONTES DE ALIMENTAÇÃO 

A instalação será alimentada a partir do distribuidor de energia, nomeadamente da SE de 

Morgade a dois níveis de tensão, sendo a fonte de alimentação principal os 60kV e a fonte de 

backup os 15kV.  

A instalação será ainda dotada de fontes de alimentação independentes/próprias, como dois 

grupos de socorro, a diesel, de 2500kVA cada, um banco de baterias de 5000kVA e de centrais 

fotovoltaicas que serão instaladas sobre os telhados das unidades industriais. Prevê-se que as 

baterias, para além de servirem de fonte de socorro, possam também servir como medida de 

otimização de custos de energia, sendo carregadas nas horas em que a energia é mais 

económica e alimentando a instalação através destas quando o valor da energia é mais elevado. 

A forma prevista de atuação das fontes, é a seguinte: 

- 1.ª alimentação e alimentação normal: 60kV 

- 2.ª alimentação 15kV - alimentação de backup: utilizada unicamente em cortes de energia 

programados nos 60kV ou em manutenções na SE da Mina do Romano (esta alimentação 

de backup só pode ser usada em períodos programados, não pode servir como 

alimentação de socorro devido às interações que serão necessárias efetuar com a E-

REDES) 

- 3.ª alimentação - alimentação de socorro: é assegurada por banco de baterias até 90% 

da carga do banco de baterias; quando se atingir este valor, passará a ser assegurada 

pelos geradores (os restantes 10% da carga do banco de baterias serão utilizados para 

alimentação das cargas críticas da SE) 

- 4.ª alimentação - alimentação de socorro: é assegurada através dos dois geradores de 

2500kVA que serão instalados na SE da Mina do Romano 

- 5.ª alimentação - alimentações provenientes das centrais fotovoltaicas que atuarão em 

ilha/autoconsumo, ou seja, só estarão a produzir para a indústria se a mesma estiver em 

funcionamento 

 

7. ÁREAS DOS EDIFÍCIOS QUE IRÃO ALOJAR OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

Como já referido em pontos anteriores, como não se dispõe de toda a informação, as áreas 

poderão sofrer ajustes, todavia, não se prevê que os mesmos sejam significativos; não se prevê 

alterações para mais ou para menos na ordem dos 20%. 

Prevêem-se quatro metodologias para salas elétricas: 

1. sala elétrica construída para o efeito: com o objetivo de albergar todo o equipamento 

elétrico da subestação (em anexo peças desenhadas PMR-EDP-SEL-ZZ-DR-ARQ-EP-

0001 a 0006-R00 e PMR-EDP-SEL-ZZ-DR-ARQ-EP-0007-R00 para uma melhor 

interpretação). 

2. salas elétricas integradas no interior de outros edifícios: esta opção prende-se pelo facto 

da centralização das cargas e de enquadramento paisagístico de forma a evitar vários 

edifícios, e será utilizada nas zonas de processo (em anexo apresenta-se desenho 

tipo/base PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0013-R00). 

3. sala elétrica construída para o efeito: esta opção é tomada quando junto ao centro de 

cargas não existe um edifício que possa integrar as necessidades da sala elétrica (em 

anexo apresenta-se desenho tipo/base PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0014-R00), a 

arquitetura do edifício seguirá as mesmas linhas dos edifícios vizinhos (abaixo figura 1 

com exemplo de uma sala deste tipo para uma chaminé de ventilação). 

4. sala elétrica construída para o efeito: poderá ser integrada ou não em edifício; sempre 

que possível será tomada a opção de integração em edifício (em anexo apresenta-se 
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desenho tipo/base PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0015-R00), a arquitetura do edifício 

seguirá as mesmas linhas dos restantes edifícios da indústria.  

5. salas elétricas de fundo de mina: prevê-se a execução de salas centrais (distribuição) que 

serão construídas para o efeito em galerias (em anexo apresenta-se desenho tipo/base 

para as salas de fundo de mina de distribuição PMR-EDP-GLB-ZZ-DR-ELE-EP-0017-

R00). 

6. salas elétricas de fundo de mina: pré-fabricadas que irão assegurar as necessidades de 

exploração, abaixo figura 2 - exemplo de sala pré-fabricada.  

 

 
Figura 19 - Exemplo de sala  

 

 
Figura 20 - Exemplo de sala pré-fabricada para fundo de mina 

 

 

As áreas dos edifícios/salas técnicas para eletricidade terão as áreas aproximadas que se 

indicam na tabela 7 abaixo. 
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Tipo 

de 

sala 

Piso 0 Piso 1 m² 

Comprimento 

(m) 

Largura 

(m) 

Altura 

(m) 

Comprimento 

(m) 

Largura 

(m) 

Altura 

(m) 

Compartimentos  

transformadores 

Compartimento        

média tensão 

Compartimento        

alta tensão 

Compartimento        

baixa tensão 

Sub-

Total 

N.º de 

salas  

Solução 

A 

N.º de 

salas  

Solução 

B 

Total 

parcial 

por tipo 

de sala 

1 54,19 31,68         365 457 175 719,74 1716,74 1 1 1716,74 

2 35,46 10,85 4,6 35,46 10,85 6 208,50 176,24 n/a 384,74 769,48 2 2 1538,96 

3 43,13 13,53 3,9 n/a n/a n/a 71,74 60,00 n/a 365,00 496,74 3 3 1490,23 

4 13,55 11,4 3,8 n/a n/a n/a 24,00 24,60 n/a 84,00 132,60 2 3 265,20 

5 20 9 3,8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 180,00 n/a n/a n/a 

6 6 2,5 2 n/a n/a n/a 7,50 3,75 n/a 3,75 15,00 n/a n/a n/a 

Tabela 7 - áreas aproximadas dos edifícios/salas técnicas 
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8. EQUIPAMENTOS QUE IRÃO EQUIPAR AS SALAS ELÉTRICAS 

As salas elétricas serão equipadas como indicado nas peças desenhadas de 

esquemas unifilares, as principais características dos equipamentos são as que se 

indicam de seguida: 

Equipamentos de alta tensão: 

- Equipamentos de corte e proteção do tipo híbrido com isolamento a SF6 (figura 

3 abaixo) 

- Transformadores com isolamento a óleo mineral (figura 4 abaixo) 

- Transformadores de medida de tensão, com isolamento a seco 

- Descarregadores de sobretensão em resina epóxida  

- Isoladores em porcelana 

Equipamentos de média tensão: 

- Equipamentos de corte e proteção com isolamento a ar, disjuntores e 

seccionadores a vácuo ou SF6. NOTA: os quadros das salas principais serão 

do tipo extraível para distribuição primária, os das salas secundárias, como por 

exemplo, os das salas pré-fabricadas do fundo de mina serão do tipo não 

extraível (figura 6 abaixo - exemplo de um QMT com isolamento a ar e 

disjuntores a vácuo) 

- Transformadores com isolamento a óleo mineral e arrefecimento natural (para 

a superfície) e com isolamento a seco (para o fundo de mina ou integrados em 

edifícios onde não fiquem com acesso direto ao exterior) – figura 5 abaixo - 

exemplo transformador seco 

- Bancos de condensadores para correção de fator de potência 

Equipamentos de baixa tensão: 

- Geradores, a diesel 

- Bancos de baterias 

- Bancos de condensadores de correção de fator de potência 

- Transformadores de isolamento 

- Quadros gerais de distribuição do tipo 4B com disjuntores extraíveis 

- Quadros MCCs para alimentação dos equipamentos de processo, módulo 4B 

com gaveta extraível (figura 7 abaixo - exemplo de quadro MCC) 

- Quadros auxiliares para alimentação dos serviços auxiliares (iluminação, 

tomadas, etc) – figura 8 - exemplo de quadro serviços auxiliares 

- Variadores de velocidade 

- Arrancadores suaves 
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Figura 21 - Exemplo de Disjuntor híbrido  

 

 

 
Figura 22 - Exemplo de Transformador a óleo 

 

 
Figura 23  - Exemplo de Transformador a seco 
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Figura 24 - Exemplo de Quadro de MT 

 

 
Figura 25 - Exemplo de Quadro MCC 

 

 
Figura 26 - Exemplo de Quadro Serviços Auxiliares 

 

9. MEDIDAS ADOTADAS PARA GARANTIA DA QUALIDADE DE ENERGIA 

Serão adotadas medidas que irão garantir a qualidade de energia na instalação, 

medidas estas que passarão por: 

- motores de alta eficiência energética 

- variadores de velocidade contendo filtros de harmónicas 

- bancos de correção de fator de potência em média e baixa tensão 

- cabos adequados à variação de velocidade 
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10. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Identificam-se em seguida aspetos diretamente relacionados com o funcionamento 

das salas elétricas destinadas a postos de transformação e subestação que são 

suscetíveis de provocar impactos ambientais negativos, expondo a sua probabilidade 

de ocorrência (quando aplicável), magnitude e ações de minimização habitualmente 

praticadas. 

Os riscos que as salas elétricas poderão representar para o meio ambiente são 

essencialmente: 

- Campos eletromagnéticos; 

- Efeito de coroa; 

- Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) para a atmosfera; 

- Derrame de óleo de Transformadores ou Reactância; 

- Ruído Acústico ambiente. 

 

 

10.1  Campos elétricos e magnéticos 

10.1.1 Campos eletromagnéticos 

A Portaria nº. 1421/2004 de 23 de Novembro transpõe para a Legislação Portuguesa 

o quadro de restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do 

público em geral aos campos eletromagnéticos, constante da Recomendação do 

Conselho da União Europeia nº. 1999/519/CE de 12 de Julho de 1999, a qual, por sua 

vez, se baseia na transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting Exposure 

to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da 
ICNIRP-International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 

As recomendações apontam os valores máximos de 5 kV/m (rms) e 100 mT (rms) 

para os campos elétrico e magnético a que o público em geral poderá estar 

permanentemente exposto. 

Na vizinhança imediata da subestação, os campos eletromagnéticos à frequência 

industrial a que o público em geral poderá estar exposto serão originados 

essencialmente pela linha aérea que amarra no poste. 

Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efetuadas em 

linhas similares de todo o mundo, pode concluir-se que os valores dos campos sob 

qualquer linha da E-REDES, de qualquer nível de tensão, se encontram abaixo dos 

limites referidos. 

As salas elétricas, por constituírem áreas integralmente vedadas, cujo acesso está 

exclusivamente condicionado a pessoal devidamente qualificado, não permitem o 

acesso do público em geral ao seu interior, pelo que este tipo de infraestrutura não se 

enquadra no âmbito de aplicação da referida Portaria. 

10.1.2 Efeito de coroa 

Este fenómeno consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar 

ionizado, provocadas pela presença de campo elétrico intenso na vizinhança dos 

condutores de alta tensão. Manifesta-se pela presença de uma luminescência de fraca 

intensidade, ruído audível característico de natureza crepitante e interferências 

radioelétricas, sendo responsável ainda por perdas de energia e formação de ozono. 

O dimensionamento do número e secção de condutores a utilizar nas ligações AT 

procurará sempre minimizar este efeito. No entanto, a sua intensidade depende 

fortemente das condições ambientais, sendo proporcional à percentagem de 
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humidade. Refira-se que o envelhecimento dos condutores favorece a redução do 

efeito de coroa. 

 

10.2  Derrame de óleo dos transformadores  

Este tipo de ocorrência apenas terá significado relevante em caso de ocorrer uma 

avaria grave (e pouco provável) em qualquer das referidas máquinas. 

Para as máquinas a instalar nas salas elétricas, estas serão instaladas de acordo com 

as atuais práticas em uso, sobre maciços apropriados, dotados de um sistema de 

recolha periférica do óleo, o qual, em caso de derrame, será drenado, por gravidade, 

para um adequado depósito subterrâneo de retenção de óleos, o qual terá capacidade 

para a recolha do volume de óleo contido na maior das máquinas instaladas. 

 

 

10.3  Pressão acústica produzida pelos transformadores  

 

10.3.1 Ruído Acústico ambiente 

Para além do ruído associado ao efeito de coroa, a outra origem de ruído inerente às 

salas elétricas reside no funcionamento das unidades de transformação. Nestas, as 

fontes de ruído identificadas provêm do funcionamento, de modo contínuo, dos 

núcleos magnéticos dos transformadores, o qual apresenta componentes tonais em 

frequências múltiplas da frequência nominal da rede (50 Hz). 

No que respeita ao ruído percetível nas áreas envolventes das salas elétricas, será 

elaborado, no âmbito do Projeto de Construção Civil, um Estudo do Condicionamento 

Acústico das salas elétricas, de modo a garantir os limites legalmente definidos no 

Regime Legal sobre Poluição Sonora instituído pelo Decreto-Lei nº 292/2000 de 14 

de Novembro. Neste Estudo é incluído um Mapa de Ruído, a partir do qual serão 

definidas, se for caso disso, as medidas a adotar de modo a serem cumpridos os 

requisitos legais. 

 

10.4  Manipulação de SF6 

10.4.1 Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) 

A fuga incontrolável de SF6 para a atmosfera ocorrerá apenas em caso de um 

incidente envolvendo o esvaziamento de um compartimento da instalação blindada 

na sequência de um defeito muito grave com rotura do disco de segurança, situação 

em que, apesar de tudo, a massa de gás envolvida é reduzida. 

Qualquer operação de esvaziamento será sempre realizada de forma controlada para 

um depósito de trasfega apropriado, com vista ao posterior tratamento do gás. 

As salas elétricas serão ainda dotadas de detetores de gás de hidrocarboneto de 

enxofre que em caso de deteção de gás, farão atuar um sistema de ventilação. 

 

 

 

11. SEGURANÇA E SAÚDE 

As salas elétricas serão construídas de forma a permitir um elevado grau de 

segurança de pessoas e bens, respeitando em tudo a legislação em vigor aplicável.  

Os riscos mais relevantes estão relacionados com o desenvolvimento de atividades 

em instalações elétricas, nomeadamente: 

- Eletrocussão;  
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- Descargas atmosféricas; 

- Incêndio; 

- Explosão. 

Serão adotadas as medidas necessárias à mitigação dos riscos associados, como por 

exemplo: instalação de para-raios, instalação de sistema de segurança contra 

incêndio, selagens corta-fogo, aplicação de equipamentos que cumpram com a 

classificação dos locais onde serão aplicados e com as características elétricas e 

mecânicas a que se destinam. 
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ANEXO C – Infraestruturas de Gás Natural 

 

1. Objeto 

Dadas as necessidades previstas para o processo, nomeadamente na área da 

refinaria, está prevista a instalação de uma Unidade Autónoma de Gás (UAG), que irá 

permitir a receção e armazenamento de Gás Natural Liquefeito (GNL), dada a 

inexistência de rede de distribuição na zona de implantação deste projeto.  

A alimentação de GNL à instalação será feita por veículo-cisterna equipado com 

bomba de descarga de GNL, sendo que a zona de implantação da UAG permitirá um 

acesso fácil através de via privada. 

Está prevista uma potência nominal estimada numa primeira fase de 30 MW térmicos 

e uma capacidade de armazenamento capaz de garantir uma autonomia de cerca de 

uma semana. A área de implantação da UAG prevê espaço para uma expansão futura, 

tanto ao nível do armazenamento do GNL, como da vaporização atmosférica. 

Desta sairá uma rede de alimentação aos vários consumidores da instalação, sendo 

que o maior consumidor previsto será o Calcinador, localizado na Refinaria. 

 

2. UAG (Unidade Autónoma de Gás) 

Esta UAG irá ter uma capacidade de armazenamento inicial de 720 m

3

, com 

possibilidade de expansão futura para 1 200 m

3

 e uma capacidade de vaporização 

inicial de 2.850 Nm3/h e futura de 3.650 Nm3/h. 

Estará localizada no interior do complexo, junto a uma via de acesso, cumprindo todas 

as normas aplicáveis, nomeadamente a Portaria nº 568/2000 de 7 de Agosto. A 

localização proposta para a UAG cumpre com todas as distâncias de segurança 

legalmente impostas. 

A UAG será composta pelos seguintes equipamentos principais: 

 

• Reservatórios horizontais, do tipo criogénico de parede dupla, com capacidade 

individual prevista de 318 m

3

. O reservatório interior será em aço inoxidável, 

isolado termicamente por uma câmara com uma solução mista de material 

isolante e vácuo. O revestimento do reservatório exterior será com dupla 

camada de primário anticorrosivo e camada de acabamento epóxi poliuretano 

brando de alta refletividade. 

 Os reservatórios cumprirão as normas construtivas nacionais e europeias, 

nomeadamente o disposto no Decreto-Lei nº 211/99 de 14 de Junho e a Diretiva 

Europeia 2014/68/EU. 

 
Os reservatórios possuirão uma ligação à terra com uma resistência inferior a 

20 Ohm e será também instalado um sistema que permita a ligação 

equipotencial com o veículo-cisterna, durante os períodos de trasfega. 
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• Bacia de segurança, prevista para proteção contra derrames acidentais, 

estando prevista uma capacidade limite para acomodar a totalidade do volume 

dos reservatórios. Esta bacia possuirá uma vedação com uma altura mínima de 

1,2m e 2 portas metálicas com abertura para o exterior, em zonas opostas. A 

bacia possuirá uma rede de terras com uma resistência inferior a 20 Ohm. 

 

• Válvulas de segurança dos reservatórios (2 por reservatório), cumprindo as 

normas de funcionamento indicadas no Artigo 10º da Portaria nº 568/2000 de 7 

de Agosto. 

 

• Sistema de vaporização de GNL, baseado em 

vaporização natural como meio principal e 

vaporização forçada como recurso. Está previsto que 

no caso de as condições de projeto pré-estabelecidas 

para a vaporização de GNL não sejam atingidas, está 

prevista a instalação de reaquecedores elétricos de 

forma a garantir essas condições. Os vaporizadores 

atmosféricos estarão equipados com válvula de 

segurança e válvulas de corte automático. 

 

 

 

 

• Linhas para descarga, previstas com mangueiras flexíveis para interligação 

com o veículo-cisterna e um vaporizador local de descarga. 

 

• Sistema de regulação e odorização, composto por uma cadeia de regulação da 

pressão de saída de gás para a rede interior e injeção de “THT” (gás odorante), 

assente sobre estrutura metálica. 

 

• Sistema de controlo e supervisão, a ser instalado em nicho próprio na zona de 

implantação da UAG. Está previsto um Quadro de Alimentação e Controlo, com 

comunicação remota para sistema de telegestão. A alimentação deste quadro 
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provirá de um circuito socorrido e será instalada também uma UPS, de modo a 

garantir um tempo de atuação suficiente em caso de necessidade. 

 

• Equipamentos de segurança, nomeadamente extintores de pó químico tipo 

ABC, na proporção de 10kg por cada 1000kg de produto. 

 

• Outros equipamentos de segurança, tais como: sinalização de emergência, 

placas incombustíveis com indicação dos contatos de emergência, etc. 

 

3. Rede interior de Gás Natural 

Está prevista uma rede interior de distribuição de gás natural desde a UAG até aos 

consumidores, com troços enterrados e aéreos. 

Serão sempre respeitadas as distâncias mínimas de segurança, em relação às 

restantes instalações. 

 

A rede está prevista para funcionar a uma pressão de serviço de 2,5 bar, sendo que 

esta pressão será reduzida na chegada aos consumidores através de Postos de 

Redução. 

Todas as tubagens deverão ser dimensionadas para uma velocidade de escoamento 

máxima de 15 m/s. 

 

3.1. Coletor principal e ramais principais 

Está prevista a instalação de um coletor principal de distribuição, à saída da UAG. O 

coletor incluirá válvulas de corte manuais e válvulas de corte automáticas para controlo 

remoto e possibilidade de corte de linha por segurança. Está previsto também na 

tubagem principal de alimentação ao coletor, um contador de gás principal, com 

corretor PTZ (pressão, temperatura e fator de compressibilidade). Da mesma forma, 

cada uma das saídas principais possuirá contadores parciais igualmente com corretor 

e que possuirão as seguintes caraterísticas principais: 

• Unidade de medida do tipo Turbina com transmissão de caudal acumulado para 

o PLC. A instalação deverá possuir troços retos de 10xDN a montante e 5xDN 

a jusante; 

• Válvulas de seccionamento a montante e a jusante da unidade de medida; 

• Instalação de Corretor de volume (pressão, temperatura e fator de 

compressibilidade); 

• By-pass com válvulas de seccionamento; 

• O contador deverá ser do tipo “turbina” incluindo certificados de calibração por 

laboratório acreditado.  

 

 

3.2. Rede interior enterrada 

Para a distribuição a cada um dos pontos de consumo, prevê-se a utilização de 

tubagem e acessórios enterrados desde a bacia de retenção da UAG até áreas 

próximas dos consumidores, de diâmetro que deverá ser o adequado ao caudal de 

emissão de GN e de acordo com a NP EN-1555. A tubagem de polietileno cumprirá 

ainda com os requisitos de acordo com o Artigo 16º da Portaria 386/94, devendo ser 
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utilizados tubos com espessura nominal não inferior à definida na série SDR 11 para 

diâmetros até 110mm e SDR 17 a partir de 110mm, considerando resina do tipo 

PE100. 

As ligações a executar na rede de distribuição deverão ser realizadas por 

eletrossoldadura. São permitidos os seguintes métodos de ligação entre extremidades 

de tubos, na construção de redes de distribuição: 

• uniões electro soldáveis, nos tubos de diâmetro nominal inferior a 160 mm; 

• soldadura topo a topo, para diâmetros iguais ou superiores a 160 mm. 

Não são permitidas ligações roscadas (Art. 20º da Portaria 386/94 de 16 de Junho). 

 

As tubagens enterradas no solo deverão acompanhar o relevo do terreno, garantindo 

uma profundidade mínima de 800 mm em relação à cota de pavimento acabado, com 

exceção do atravessamento do arruamento onde esta distância será aumentada para 

1.000 mm. 

A conduta de gás ficará envolvida em todas as direções por uma camada de areia de 

rio com uma espessura não inferior a 100 mm.   

A proteção mecânica, apenas será necessária nas zonas em que a tubagem atravessa 

vias de circulação ou acessos de veículos aos imóveis. 

                  

 

As caixas tronco cónicas estão previstas instalar nos pontos de mudança de direção 

da rede enterrada em polietileno, onde existirão pontos de soldadura 
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Serão instaladas juntas dielétricas para isolamento elétrico entre os troços enterrados 

e os troços aéreos da tubagem.  

 

                         

 

 

3.3. Rede interior aérea 

A rede aérea será executada em aço carbono de acordo com a NP EN-10208. A 

tubagem de aço carbono a instalar na rede interior de gás deverá ser produzida em 

conformidade com o disposto na norma API 5L. Os materiais usados no fabrico dos 

acessórios e juntas devem satisfazer os mesmos requisitos de qualidade e segurança 

exigidos para as tubagens nas quais são aplicados.  A classe mínima de resistência à 

pressão será: PN16. 

 

As soldaduras serão controladas a 100% por exames radiográficos ou ultrassons. A 

interpretação dos resultados deverá ser efetuada por técnico certificado.  

Nos casos de entrada da rede no interior de edifícios, existirá uma válvula de corte 

automática, que será acionada no caso de deteção de gás. 

 

 

 

3.4. Ligações aos equipamentos de consumo 

Para ligação aos equipamentos de queima serão instalados Postos de Redução para 

redução e rampas de regulação a serem definidas em função das pressões de 

operação dos equipamentos respetivos e que incluirão no mínimo: 

 

• Válvulas de corte 

• Válvulas de escape 

• Válvula de regulação de pressão 

• Filtro 

• Manómetros
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ANEXO D – Solar Fotovoltaico - Unidade de Produção para Autoconsumo 

 

1. Unidade de Produção para Autoconsumo (UPACs) 

No estudo das UPACs foram considerados os dois cenários, Opção A e Opção B. 

Embora tenham localizações distintas, verificou-se que ambas as Opções são 

equivalentes do ponto de vista das UPACs instaladas nas coberturas dos edifícios, 

uma vez que as áreas das coberturas são idênticas e as suas orientações não 

apresentam diferenças significativas.  

A principal diferença entre as Opções reside na menor área de estacionamento na 

Opção B, o que resulta numa UPAC de menores dimensões. 

Para os edifícios e parques de estacionamento apresentados, prevê-se a instalação 

de UPACs, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 162/2019, na sua atual redação, com as 

seguintes características gerais: 

 

Edifício / Estacionamento 

Potência 

Pico (kWp) 

Nº Módulos 

Produção 

Específica 

Prevista 

(kWh/kWp) 

C02 evitado 

(tC02/ano) 

Competências 59,4 110 

1341 

16 

Pessoal 95 176 25 

Administração 178,2 330 48 

Centro Médico 38,9 72 10 

Pessoal (BM) 58,3 108 16 

Estacionamento (BM) 40,5 75 1321 11 

Estacionamento Opção A 1363,5 2525 1206 329 

Estacionamento Opção B 440,1 815 1327 117 

TOTAL Opção A 1833,8 3396 1240 455 

TOTAL Opção B 910,4 1686 1333 243 

 

As UPACs caracterizadas deverão apresentar os seguintes equipamentos principais:  

 

• Módulos fotovoltaicos monocristalinos de 540 Wp 

• Inversores de string homologados pela DGEG 

• Estruturas metálicas em alumínio, para aplicação complanar nas coberturas 

dos edifícios e em Carport nos parques de estacionamento 

• Infraestrutura elétrica DC e AC de acordo com as normas vigentes 

• Equipamento de interligação da central em BT no QG da instalação de consumo 

 

Para o estudo da solução de solar fotovoltaico apresentada tomaram-se como 

pressupostos os seguintes pontos: 

 

• Cobertura dos edifícios em chapa simples e fixação das estruturas metálicas 

de suporte dos módulos às coberturas por rebite 

• Instalação dos módulos de forma coplanar com as coberturas 

• Edifícios com platibanda até 0.5m 
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• Coberturas dos edifícios orientadas a -24° Sul e com inclinação de 10° 

• Árvores e elementos envolventes que provoquem sombreamento não 

existentes 

• Interligação das UPACs nos quadros elétricos parciais nos edifícios das 

coberturas utilizadas 

 

A implantação prevista dos módulos em cada um dos edifícios e parques de 

estacionamento terá a seguinte disposição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 – Implantação no Edifício de 

Competências 

 

 
Figura 28 – Implantação no Edifício de 

Pessoal 

 

 
Figura 29 – Implantação no Edifício da 

Administração 

 
Figura 30 – Implantação no Edifício do 

Centro Médico 
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Figura 31 – Implantação no Edifício de 

Pessoal (Boca da Mina) 

 

 
Figura 32 – Implantação no Parque de 

Estacionamento Boca da Mina 

Figura 33 – Implantação no Parque de 

Estacionamento Principal (Opção A) 

 
Figura 34 – Implantação no Parque de 

Estacionamento Principal (Opção B) 

 

2. Regulamentação dos Trabalhos 

Os Trabalhos previstos serão executados em rigoroso cumprimento da legislação e 

da regulamentação aplicável em cada momento à execução dos Trabalhos, 

nomeadamente:  

 

• Decreto-Lei n.º 153/2014, na sua atual redação; 

• Portaria n.º 14/2015; 

• Esquemas tipo de UPACs com tecnologia solar fotovoltaica (CTE 64); 

• Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (R.T.I.E.B.T.) 

/portaria n.º 949-A/2006; 

• Regulamento da Rede de Distribuição, aprovado pela Portaria Nº 596/2010, de 

30 de julho; 

• Guia Técnico das Instalações de Produção Independente de Energia Elétrica, 

(DGEG). 
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• Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e 

Seccionamento (Decreto-Lei n.º 42895, de 31/03/60, alterado pelo Dec. 

Regulamentar n.º 14/77, de 18 de fevereiro); 

• Norma CEI 529, 1989 – 1 – índices de proteção dos invólucros dos 

equipamentos e materiais elétricos; 

• Norma CEI 536, 1976 – Classificação dos equipamentos elétricos quanto à 

proteção contra choques elétricos, em caso de defeitos de isolamento; 

• Norma EN 50110-1, 1996 – Trabalhos em instalações elétricas; 

• Normas Portuguesas 1270, 1271 e 1272; 

• Normas Portuguesas 2356-4, 2357; 

• EN 60439-3 / EN 12464-1 / EN 12464-2; 

• Eurocódigo 0 – Base do projeto de estruturas; 

• Eurocódigo 1 – Ações em estruturas; 

• Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão; 

Eurocódigo 3 – Projeto de estruturas de aço; 

• Eurocódigo 4 – Projeto de estruturas mistas aço-betão; 

• Eurocódigo 6 – Projeto de estruturas de alvenaria; 

• Eurocódigo 9 – Projeto de estruturas de alumínio; 

 

3. Comissionamento  

Após a conclusão dos trabalhos, serão executadas todas as atividades destinadas a 

colocar em serviço a UPAC, segundo os procedimentos descritos no Decreto-Lei n.º 

153/2014 na sua atual redação, os recomendados pelos fabricantes dos 

equipamentos fornecidos e os demais necessários para o bom funcionamento da 

UPAC. 

 

De forma assegurar a emissão dos certificados de exploração e aprovação das 

proteções pelo ORD, será realizado os trabalhos de inspeção e comissionamento da 

central, em conformidade com a norma IEC 62446-1 e IEC 60364-6, que incluirão:  

 

• Avaliação da produção de toda a UPAC de modo a confirmar a qualidade do 

projeto, construção e operação; 

• Inspeção visual, de modo a confirmar a qualidade dos materiais e da 

construção, e para confirmar que a UPAC esta livre de defeitos que possam pôr 

em causa a sua operação (IEC 60364); 

• Testes funcionais / ensaios (a IEC 60364-6) de modo a verificar o correto 

funcionamento da UPAC; 

• Registo de responsável técnico que executará os ensaios, assim como a data 

e hora da realização dos mesmos; 

• Registo fotográfico dos resultados, assim como registo das condições 

atmosféricas, temperatura e irradiação solar, verificada ao longo dos ensaios; 

• Verificação da correta instalação de todos os componentes da UPAC; 

• Testes de todos os circuitos AC; 

• Teste a corrente curto circuito e tensão em circuito aberto por string para 

deteção de anomalias; 
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• Teste de polaridade; 

• Resistência de isolamento do circuito DC; 

• Verificação da continuidade da proteção à terra, e/ou ligações equipotenciais, 

incluindo medição de resistência de terras do sistema; 

• Termografias aos principais componentes; 

 

4. Inversores 

 

• Os modelos incluirão descarregadores de sobretensão, do lado DC e AC;  

• Projetados para serem integrados em sistemas com uma tensão de serviço de 

até 1000 VDC; 

• Tensão de saída: 400VAC 

• IP65 de acordo com a norma IEC 60529. 

• Modelos homologados pela DGEG 

 

5. Cablagem e Caminhos de Cabos 

 

5.1. Fornecimento e instalação de Cablagem DC 

 

• “Cabo Solar” harmonizado H1Z2Z2 K, em Cobre, com pelo menos 6mm2;  

• Tensão nominal de 1500 Vdc; 

• Isolação e bainha exterior compostas por poliolefina reticulada, com baixa 

opacidade de fumos libertados, isentam de halogéneos e com resistência a 

radiação UV; 

• Os isolamentos dos condutores DC deverão sempre distinguir a sua polaridade, 

pelo que deverão ter as seguintes cores: Positivo – Vermelho; Negativo – Preto. 

 

5.2. Fornecimento e instalação de Cablagem AC 

 

• No Interior de edifícios: Cabos em alumínio ou cobre do tipo não propagador de 

fogo e sem halogéneos, XZ1 ou LXZ1 (frt, zh); 

• No exterior de edifícios: Cabos em alumínio ou cobre, XV ou LXV 

 

5.3. Características da Cablagem 

 

• Toda a cablagem deve ser dimensionada de forma a garantir uma queda de 

tensão não superior a 3%. A referida queda de tensão deverá ser avaliada 

globalmente, sendo por isso medido o acumulado desde a saída dos inversores 

até à ligação com o quadro do cliente; 

• Todos os cabos são homologados 
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5.4. Caminho de cabos AC e DC 

 

• No exterior: com tampa, aramada, com certificado de resistência à radiação UV 

e intempérie; 

• No interior: aramada ou perfilada, sem tampa; 

• Selagem corta-fogo nos locais exigidos pela legislação em vigor. 

 

6. Sistema de Rede de Terras 

A equipotencialização de todos os componentes do sistema fotovoltaico deverá ser 

realizada com os seguintes requisitos: 

• Os módulos devem ser equipotencializados com cabo continuo isolado de cor 

verde e amarelo, com uma secção transversal mínima de 6 mm2; 

• Todos os caminhos de cabos metálicos devem ser percorridos por um cabo de 

cobre nu com uma secção transversal mínima de 16 mm2; 

• Os inversores deverão ter a carcaça exterior ligada por cabo verde e amarelo 

de 16mm2; 

• Todas as terras devem ser agrupadas numa barra coletora junto aos QGPV, e 

encaminhadas à terra geral da instalação; 

 

As massas metálicas não ativas de todos os equipamentos devem estar 

equipotencialmente ligados à rede de terra. Os equipamentos devem estar ligados a 

uma barra coletora de terra principal; 

 

Todas as ligações da rede de terras devem ser feitas de acordo com as especificações 

dos fabricantes. As estruturas metálicas devem ser ligadas à terra através de 

condutores dimensionados para a máxima corrente de defeito passível de ocorrer no 

ponto em questão; 

 

O valor da resistência da rede de terras deve cumprir 1 Ω em caso de terra única ou 

20 Ω em caso de ligação à terra da instalação. 

 

7. Quadros e Proteções 

Fornecimento e instalação dos Quadros PV AC (Parciais e/ou Geral) com:  

 

• Descarregadores de sobretensão do tipo II, instalados em todos os quadros aos 

quais sejam interligados diretamente inversores; 

• Disjuntores e relés diferenciais em cada entrada de inversor. Os diferenciais 

deverão ser sempre, pelo menos, do tipo B e os disjuntores de curva tipo C; 

• Os equipamentos de proteção terão uma indicação local que permitirá 

identificar claramente um disparo por defeito; 

• Nos aparelhos de corte montados no quadro, caso o funcionamento não possa 

ser diretamente observado pelo operador, deverá ser claramente indicada a 

posição de ligado ou desligado; 

• Ventilação forçada, Resistência anti-condensação e termoestato; 
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• Proteção mecânica contra contactos acidentais às partes ativas; 

• Botoneira de emergência no exterior, o mais próximo possível dos quadros; 

• Barramento de terras a interligar à terra a realizar para o efeito; 

 

Os Quadros PV AC deverão possuir uma placa ou identificação geral da qual deverão 

constar as seguintes identificações:  

 

• Nome ou marca de fabrico do construtor; 

• Designação do tipo ou número de identificação; 

• Conformidade com IEC 61439-2; 

• Natureza e frequência da corrente; 

• Tensão nominal de serviço e de isolamento; 

• Intensidade de corrente admissível em curto-circuito; 

• Índice de Proteção (IP e IK); 

• Regime de neutro 

Todos os quadros e contadores deverão estar homologados e ter índice de proteção 

igual ou superior a IP65, caso colocados no exterior. 

Os equipamentos deverão estar em conformidade com as correntes de curto circuito 

da instalação onde serão instalados, conforme especificado. 

 

8. Dispositivos de proteção da interligação com a RESP 

 

8.1. Fornecimento dos dispositivos de proteção da interligação com a 

RESP  

Será instalado um relé de proteção de interligação do tipo multifunções, que atua 

diretamente no(s) disjuntor(es) de interligação na(s) sua(s) bobine(s) de mínima 

tensão e na(s) bobine(s) de emissão do disjuntor associado e cujas principais funções 

de proteção estão descritas abaixo:  

 

• Máximo de intensidade de corrente de fase (50/51); 

• Máximo de intensidade de corrente de terra ou neutro (50N/51N); 

• Máximo de tensão (59); 

• Máximo de tensão residual (59N); 

• Mínimo de tensão (27); 

• Máximo de tensão homopolar (59NH/NL); 

• Máximo de frequência (81H); 

• Mínimo de frequência (81L); 

• Máximo de potência aparente (32S). 

 

O relé de proteção de interligação está localizado num quadro de proteção de 

interligação (QPI) cujas tensão e correntes serão lidas na cela de contagem do cliente. 

Existirá um enrolamento em cada um dos transformadores de medida, destinado ao 

relé de interligação, e no caso dos transformadores de tensão estará previsto um 
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enrolamento em triângulo aberto dedicado exclusivamente à proteção de tensão 

homopolar, enrolamento que deverá incluir uma resistência de amortecimento e anti 

ferroressonância. 

O relé instalado permitirá receber diversas informações, nomeadamente a posição do 

comutador de regime especial e estado do(s) disjuntor(es) de interligação. No caso da 

instalação se encontrar em Regime Especial de Exploração, as temporizações dos 

disparos deste relé serão anuladas e terão consequentemente disparos instantâneos, 

não permitindo o rearme automático da instalação. O relé de interligação contemplará 

ainda um disparo por Watchdog, salvaguardando o isolamento da instalação da rede 

de distribuição no caso de avaria interna da proteção. 

O disjuntor de interligação conterá uma bobine de mínima tensão que fará abrir 

imediatamente o disjuntor no caso desta perder a sua alimentação permanente, assim 

como bobines de fecho e abertura por emissão de tensão. 

A proteção de interligação será regulada de acordo com os valores a indicar pelas 

Entidades devidas e ensaiados na sua presença. 

A central deverá possuir um sistema de religação automática (SRA) que, em caso de 

abertura do disjuntor por causas externas à central, e nas condições definidas nas 

Condições de Ligação da EDP, permita a religação do(s) disjuntor(es) de interligação, 

bem como a reposição completa da operação da central. 

A instalação elétrica da central fotovoltaica deverá prever um comutador de regime 

especial de exploração que assim que ativado, inibirá a temporização das funções de 

proteção do relé de interligação e impedirá o rearme automático da instalação, 

prestando segurança adicional a qualquer manutenção nas linhas de transporte de 

energia. 

Além do acima referido, os trabalhos incluirão:  

 

• UPS para o Relé e Datamanager; 

• Fornecimento e instalação dos transformadores de tensão e de corrente (triplo 

enrolamento) de 15 kV na cela de contagem do cliente.  

• Cabos para alimentação e comando dos disjuntores de interligação, aquisição 

de valores de tensão e corrente; 

• Trabalhos de calibração e comissionamento da referida proteção, com 

presença do ORD; 

• Restantes equipamentos que cumpram com o disposto no DL 153/2014 na sua 

redação atual; 

• Quadro dedicado para a proteção de interligação; 

• Fornecimento e instalação de cabo de dados (fibra ótica) entre o QPI e os 

QPPVS. 
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8.2. Instalação dos dispositivos de proteção da interligação com a 

RESP  

De acordo com o estipulado no guia de medição, leitura e disponibilização de dados 

do ORD. 

Os trabalhos que envolvam o corte geral de energia da instalação de consumo serão 

acordados com a EDP Comercial e de acordo com a disponibilidade do Cliente, 

podendo haver a necessidade de os realizar ao fim-de-semana. 

 

9. Regime de proteções, outros trabalhos e acessórios 

Fornecimento e instalação do Regime de proteção de pessoas:  

 

• Contra contactos diretos: Constituída por barreiras físicas devidamente 

apropriadas; 

• Contra contactos indiretos: Aparelho de corte omnipolar sensível às correntes 

diferenciais residuais de 1 A. 

 

Equipotencialização de todas as massas metálicas instaladas, como sendo as 

molduras metálicas dos módulos, inversores, estruturas metálicas, esteiras, quadros, 

etc.  

 

• Para o caso particular dos módulos, não podem ser feitos novos orifícios para 

este efeito, pelo que deverão ser utilizados os orifícios existentes de fabrico 

para o efeito ou acessórios próprios que não impliquem orifício. 

 

A ligação à terra de todas estas massas deverá ser feita através do barramento de 

terras do QGPV ou através de elétrodos de terras dedicados a instalar no local. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lusorecursos Portugal Lithium, S.A. (doravante indistintamente designada por “Lusorecursos” ou 

“Concessionária”) pretende realizar trabalhos de desenvolvimento (e.g. sondagens mecânicas, 

hidrogeológicos e geofísicos), que visam densificar a informação já existente e, com isso, poder contribuir 

para melhorar o grau de conhecimento e certeza sobre o jazigo mineral, nomeadamente a respeito dos 

valores das reservas e recursos, o grau de confiabilidade nas estimativas sobre diversos fatores (e.g. 

recuperações e diluições), nas melhores opções sobre métodos de exploração, processamento/beneficiação 

mineral e metalúrgico e, consequentemente, melhor antecipar eventuais riscos e impactes dos mesmos, de 

modo a poder confirmar opções, determinar cenários/vias alternativas e/ou necessárias medidas de 

mitigação adequadas e eficazes. 

Apesar de o principal e ulterior objetivo da Lusorecursos ser a produção de hidróxido de lítio mono-hidratado 

(LiOH.H2O) a partir da concentração de minerais/minérios de lítio (designadamente petalite) para venda e 

abastecimento de indústrias relevantes na produção de células de baterias e de armazenamento energético, 

é nesta fase que tal necessidade na efetiva melhoria da informação se mostra de particular importância, 

tornando-se assim num objetivo imediato, pois é com os resultados destes trabalhos e respetiva análise que 

serão tempestivamente elaborados os estudos com as concludentes adaptações a ter por convenientes. 

É seguro e prudente desenvolver os trabalhos onde a informação até ao momento existente é a mais fiável, 

sendo que a recolha da mesma é um processo dinâmico em constante alteração com vista à diminuição do 

grau de incerteza à medida que se vai avançando no conhecimento. Numa preocupação meramente 

operacional, este é o conhecimento necessário desenvolver sem prejuízo dos outros que estão previstos no 

Estudo de Impacte Ambiental e não menos importantes. 
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2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

2.1 Localização geográfica 

A área da Concessão n.º C-152, designada por “ROMANO”, localiza-se no Concelho de Montalegre em Trás-os-

Montes ocidental (Figura 1) e dentro dos limites deste (Figura 2), compreendendo, para melhor identificação, 

o seguinte: 

Folha 6-B de Chaves da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000 (Teixeira et al., 1969); 

Folha 2 da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:200 000 (Pereira et al., 2006); e ainda as 

Folhas topográficas da Carta Militar de Portugal Continental M888, à escala 1:25 000: 

nº 33 - Sarraquinhos (Montalegre); e 

nº 46 – Boticas (CIGeoE - Centro de Informação Geoespacial do Exército). 

 

Figura 1: Mapa de localização do Concelho de Montalegre. Sistema de Referência ETRS89 / PT-TM06 
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Figura 2: Mapa de localização da área de Concessão “Romano” e os respetivos blocos. Sistema de Referência ETRS89 / 

PT-TM06. 

 

 

2.2 Enquadramento geológico 

Geologicamente, a região-alvo de exploração localiza-se na Zona da Galiza/Trás-os-Montes (ZGTM) do Orógeno 

Varisco Ibérico (Arenas, 1986; Farias et al., 1987; Ribeiro et al., 1990) (Figura 3), mais precisamente no seu 

bordo meridional, próximo do limite com a Zona Centro- Ibérica (ZCI). 

A ZGTM é cavalgante sobre os terrenos autóctones da ZCI, com os quais contacta a Nordeste, a Sul e a Oeste, e 

caracteriza-se pela sobreposição de unidades estruturais com carácter alóctone e/ou parautóctone (mantos ou 

escamas), separadas por planos de carreamento (Ribeiro et al., 1990; Rodrigues, 2008).  
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Figura 3: Mapa geológico mostrando a zonação do Maciço Ibérico do orógeno Varisco (extraído e modificado de 

Pérez-Estaún et al. (2004) 

 

Com base em critérios estratigráficos, estruturais e metamórficos, é possível distinguir na ZGTM 2 (dois) 

grandes domínios, a saber: 

1 - Domínio xistoso da ZGTM (parautóctone); 2 - Domínio dos complexos alóctones. 

 

As litologias parautóctones que se encontram na base dos conjuntos carreados são agrupadas num importante 

conjunto denominando de Complexo de Mantos Parautóctones (CMP) (Ribeiro et al., 1990; Rodrigues, 2008; 

Rodrigues et al., 2013), que corresponde ao Domínio xistoso da ZGTM. 

Na ZGTM afloram rochas com idades compreendidas entre o Neoproterozóico e o Devónico. 

O CMP corresponde à unidade estrutural que regista o menor grau de aloctonia e encontra-se tectono-

estratigraficamente subdividido em também 2 (dois) importantes domínios (Rodrigues et al., 2013): 

1 - Domínio Parautóctone Superior; e 

2 - Domínio Parautóctone Inferior. 
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Os blocos concessionados e alvo de pesquisa (designadamente Blocos A e B) estão compreendidos num sector 

onde afloram sequências metassedimentares do Paleozóico Superior (Silúrico), intruídas por rochas graníticas 

de duas micas sin-tectónicas (Figura 4) (e.g. granitos de Chaves e Montalegre). 

 

Figura 4: Mapa geológico simplificado do concelho de Montalegre mostrando a localização dos Blocos A e B (extraído 

e modificado da Carta Geológica de Portugal, 1:1.000.000, LNEG, 2010). Sistema de Referência ETRS89/ PT-TM06. 

 

Na Carta Geológica de Portugal à escala 1:200 000 (Folha 2; Pereira et al., 2006), as rochas metassedimentares 

aflorantes dentro dos limites da Concessão são pertencentes a uma das sequências distintas do Domínio 

Superior do Complexo de Mantos Parautóctones: 

 Formação Pelito-Grauváquica (SPX) constituída por micaxistos com intercalações de quartzo-filitos, 

xistos negros, liditos e rochas calcossilicatadas; e 

 Formação de Quartzitos Superiores (SPQ), constituída por quartzo-filitos, micaxistos, xistos negros e 

quartzitos. 
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O Bloco A insere-se na região ocupada por litologias xistentas de afinidade pelítico grauváquica (SPX) enquanto 

que o Bloco B se encontra inserido numa área onde predomina a Formação SPQ. 

Na cartografia geológica à escala 1:50 000 (6-B Chaves; Teixeira, 1969), que serviu de base aos trabalhos de 

campo, os litótipos inseridos no Bloco A foram designados por xistos metamórficos e grafitosos, ao passo que a 

sequência predominante do Bloco B era referente a xistos andaluzíticos com algumas intercalações de filões de 

quartzo (Figura 5). 

 

 

2.3 Jazigo aplito-pegmatítico “ROMANO” 

Na área correspondente ao Bloco A da Concessão nº C-152/ROMANO, os xistos metamórficos referidos na 

cartografia 1:50 000 são intruídos por importantes corpos de natureza aplito- pegmatítica que ocorrem sob a 

forma de enxames de diques ou filões. 

Nestes, estão contidas importantes ocorrências anómalas de minérios que albergam elementos químicos de 

elevado valor (petalite-lítio, espodumena-lítio, cassiterite-estanho, tantalite-tântalo e columbite-nióbio). 

Os campos aplito-pegmatíticos de importância económica no norte de Portugal (região do Barroso-Alvão 

embora mais confinados à região do Barroso) encontram-se dominantemente encaixados em rochas 

metassedimentares de idade ordovícico-silúrica com metamorfismo de grau intermédio a baixo, pertencentes 

respetivamente à ZGTM e à ZCI, e espacialmente associados a granitos de duas micas peraluminosos (Noronha 

et al., 2013). 

A grande maioria dos filões, que serão futuramente explorados pela Lusorecursos, correspondem aos de tipo 

aplito-pegmatítico de maior possança, heterogéneos, e que constituem enxames de variados tamanhos 

mineralizados com espodumena e petalite (Noronha et al., 2013). 

A complexidade dos pegmatitos é muito variável. Alguns tipos, mais básicos, apresentam uma associação 

mineralógica muito simples, semelhante a uma rocha de composição granítica (quartzo, feldspatos e micas), 

enquanto que outros são deveras complexos, dispostos em sequências zonadas e com paragéneses muito 

heterogéneas (Moura e Velho, 2012). 

Como é referido em Noronha et al. (2013), estes filões com elementos raros (marcados a azul nas Figura 5 e 

Figura 6), pertencem à família de pegmatitos LCT (Li-Lítio, Cs-Césio e Ta-Tântalo) do tipo complexo e subtipo 

petalite, de acordo com o sistema de classificação de Černý (1991) e Černý & Ercit (2005), dado que a 

espodumena é rara ou mesmo ausente. 
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Figura 5: Mapa geológico simplificado da área de Concessão inicial de 2012 (“SEPEDA”) mostrando a localização dos  

Blocos A e B. 
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A importante paragénese portadora de Li deriva da cristalização de fluidos pós-magmáticos ou da ação 

metassomática de fluidos pegmatíticos residuais. A distribuição deste elemento nas rochas magmáticas é 

controlada parcialmente pela razão (MgO + FeO)/Li2O (Moura e Velho, 2012). Nos primeiros estádios de 

cristalização magmática, esta razão é muito elevada e como os elementos Mg e Fe tendem a ocupar 

preferencialmente a estrutura dos minerais ferromagnesianos, o Li, mais incompatível, vai-se concentrando 

progressivamente no magma residual mais evoluído e félsico (Moura e Velho, 2012). Com efeito, a 

incorporação de Li na estrutura de vários silicatos ocorre nas fases mais tardias da diferenciação de líquidos 

magmáticos. 

O trabalho pioneiro sobre os filões aplito-pegmatíticos mineralizados em Li e Sn da região do Barroso-Alvão 

deve-se a Noronha (1987). Desde então, vários trabalhos de índole académica foram realizados com o objetivo 

de caracterizar os processos responsáveis pela sua ocorrência, génese e instalação, dos quais se destacam 

Charoy et al. (1992), Lima (2000), Charoy et al., (2001), Lima et al., (2003), Noronha e Lima (2006), Martins 

(2009), Lima et al., (2010), Martins e Lima (2011), Noronha et al. (2013), Gomes Dias (2016) e Lopes Dias 

(2016). 

De acordo com Martins e Lima (2011), os filões aplito-pegmatíticos que intruem os metassedimentos do CMP 

foram subdivididos em 4 (quatro) grupos ou tipos distintos: 

a) Estéreis; 

b) Espoduménicos; 

c) Petalíticos; e 

d) Lepidolíticos. 

 

Na área concessionada (Bloco A) ocorrem os filões mais ricos em petalite (minério de Lítio - Li) e em cassiterite 

(minério de Estanho - Sn) em proporções que são, de grosso modo, similares às descritas por Lima et al., 

(2003), Noronha e Lima (2006), Martins (2009), Lima et al., (2010), Martins e Lima (2011), Noronha et al., 

(2013) e Silva et al.,(2018). 

É importante salientar que as regiões modalmente mais relevantes em petalite são texturalmente mais 

grosseiras (granítico-pegmatíticas) que as restantes, mais ricas em cassiterite (aplíticas revelando texturas 

sacaroidais). 

Estruturalmente, os micaxistos e quartzo-filitos que constituem as litologias encaixantes estão quase sempre 

muito deformados e evidenciam os efeitos das três fases de deformação Variscas (D1, D2 e D3). 

Os filões aplito-pegmatíticos mineralizados na região do Barroso-Alvão estão instalados em planos relacionados 

com a fase D3, com orientações de N130
o
E e Norte-Sul a N10

o
E (Noronha e Lima, 2006) (cf. Figura 6). 
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Figura 6: Mapa geológico mais detalhado do Bloco A. Observa-se uma elevada densidade de corpos filonianos na 

região central e meridional da área a explorar. Sistema de Referência ETRS89/PT-TM06 

 

O principal minério de Li na Concessão “Romano” é efetivamente a petalite, que corresponde a um 

tectossilicato de fórmula geral LiAlSi4O10 com um conteúdo teórico de 78,4% em SiO2, 16,7% em Al2O3 e 

4,9% em Li2O (cf. Klein e Hurlbut, 1998).  
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3. OBJETIVOS E FUNDAMENTAÇÃO 

A Lusorecursos pretende densificar a informação existente através da realização de trabalhos de 

desenvolvimento. 

Tal pretensão será materializada por: 

 execução de cerca de 80 (oitenta) a 85 (oitenta e cinco) sondagens mecânicas diamantadas com 

recuperação de testemunhos e de circulação inversa, também designadas “DD” (Diamond Drilling) e 

“RC” (Reverse Circulation) respetivamente; 

 abertura de 1 (uma) sanja, trincheira ou vala; 

 condução de ensaios “in situ” de caracterização geotécnica do maciço rochoso; 

 realização de ensaios/medições com recurso a métodos geofísicos (sísmicos de refração e de 

eletrorresistividade); 

 realização de um estudo hidrogeológico- inventário e caracterização dos pontos de água, descrição e 

caracterização do comportamento hidrogeológico. 

 

Para tal, dada a necessária aprovação prévia das entidades competentes à avaliação deste programa de 

trabalhos de desenvolvimento, e para a devida fundamentação, descrever-se-ão neste documento os trabalhos 

propostos em 2 (duas) Áreas de Trabalho de Desenvolvimento (ATD’s) selecionadas, para o efeito designadas 

por: 

ATD 1, com cerca de 597.008 m
2
 (59,70 ha); e 

ATD 2, com cerca de 160.439 m
2
 (16,04 ha); e melhor representadas na Figura 7. 
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Figura 7: Mapa de localização/trabalho simplificado mostrando as áreas de trabalho de desenvolvimento da 

Concessão “Romano”. Sistema de Referência ETRS89/PT-TM06 
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Para realização destes trabalhos, e sem prejuízo de eventual e desejável antecipação do seu termo, durante o 

qual os trabalhos ocorrerão em simultâneo nessas duas (2) áreas e de acordo com os seguintes 5 (cinco) 

objetivos principais: 

 Objetivo 1 - Redefinição e otimização do fluxo ou “layout”  de  transformação mineral respeitante à 

beneficiação físico-mecânica (concentração) e posterior conversão hidrometalúrgica dos minérios de Lítio 

(petalite e espodumena; produção de hidróxido de lítio) contidos nas rochas-alvo integrantes do jazigo 

“Romano” (aplito-pegmatitos LCT), recorrendo à amostragem representativa de fragmentos de 

testemunhos de sondagens (por DD) e à abertura de uma sanja para a realização de testes de 

processamento mineral (metalúrgicos) em centros de pesquisa internacionais (universitários e 

empresariais) de renome e com competência/capacidades reconhecidas; 

 

 Objetivo 2 - Realização de sondagens exploratórias de modo a incrementar as estimativas de recursos de 

lítio, estanho, etc. e de obter o aumento do seu nível de confiança, i.e., diminuir os volumes de recursos 

caracterizados como inferidos e aumentar os categorizados como indicados e medidos, através da colheita 

de amostras ao longo dos furos de sondagem que serão alvo de análises químicas em laboratório(s) 

certificado(s). 

Adicionalmente, estes dados, sendo complementados por outros de natureza geofísica também previstos 

neste plano, e recorrendo a aplicações geoestatísticas robustas, contribuirão para aumentar o rigor e 

certeza nos resultados das tarefas de revisão da modelação geológica a 3D do jazigo que naturalmente se 

sucederão; 

 

 Objetivo 3 - Execução de uma galeria de apoio a ensaios geotécnicos a serem elaborados “in situ”, de 

modo a caracterizar do ponto de vista de geológico-geotécnico o maciço rochoso que suportará todos os 

trabalhos futuros de extração subterrânea a serem elaborados na concessão do “Romano”; 

 

 Objetivo 4 - Execução de perfis de geofísica através de métodos elétricos e sísmicos para identificação e 

delimitação espacial (em três eixos X, Y e Z) dos principais depósitos de escombreiras do antigo “Couto 

Mineiro de Beça”, assim como o reconhecimento e quantificação mineralógica para avaliação do seu futuro 

reaproveitamento; 

 

 Objetivo 5 - Execução de um estudo hidrogeológico através de um inventário e caracterização dos pontos 

de água existentes e subsequente descrição e caracterização do comportamento hidrogeológico. 
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4. METODOLOGIAS E DESCRIÇÃO SUCINTA DOS TRABALHOS 

Em conformidade com os objetivos a alcançar nas áreas de atuação supramencionadas, foi delineada uma 

estratégia de trabalho apoiada pela cartografia geológica de detalhe e por anteriores sondagens mecânicas 

realizadas no âmbito do Contrato de Prospeção e Pesquisa MN/PP/046/12 “SEPEDA” e que decorreram entre 

2012 e 2017. 

Com efeito, subdividiram-se as sequências de trabalhos propostos pelas 2 (duas) áreas de trabalho de 

desenvolvimento (ATD 1 e ATD 2; Figura 7) de modo a que se investiguem, da melhor forma possível, os 

importantes corpos pegmatíticos mineralizados em lítio, estanho, nióbio e tântalo. 

A descrição dos trabalhos a realizar é a seguinte: 

 

4.1 TRABALHOS na área ATD 1 (Área de Trabalho de Desenvolvimento 1): 

 Realização de uma plataforma plana para a execução dos trabalhos de sondagens mecânicas a serem 

realizados com o objetivo de amostragem representativa do pegmatito LCT. Essa plataforma será 

executada até à cota de 950 m (Figura 8). 

O material a ser extraído encontra-se a rosa no mapa abaixo, que será aterrado na depressão a sul e nas 

cotas mais baixas para nivelar a plataforma à cota de 950 m. 
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Figura 8: Mapa mostrando a localização da área de remoção e deposição dos materiais; Sistema de Referência ETRS89 / 

PT-TM06 

 

 Realização de 60 (sessenta) a 70 (setenta) sondagens, repartidas entre DD (para recuperação de amostras 

representativas do pegmatito LCT) e RC (para a execução de análises geoquímicas de elementos de 

interesse em laboratório(s) certificado(s)). 

Estas encontram-se dispostas na proximidade do filão central (Figura 9); 

A distribuição espacial das sondagens (Figura 9) foi estabelecida considerando as seguintes etapas 

principais: 

1 – sondagens exploratórias para colheita de amostras representativas, objeto de processamento 

mineral e hidrometalúrgico, e análises geoquímicas localizadas em parcelas de uso privado; 

2A – sondagens com equidistância de 50 m para colheita de amostras representativas, também alvo 

de processamento mineral e hidrometalúrgico e de análises geoquímicas; 
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2B – sondagens exploratórias a Sul do filão central exclusivamente para amostragem de pegmatitos 

LCT a fim de serem analisados geoquimicamente; 

2C – furos de sondagens com equidistância de 37,50 m segundo a mesma lógica da etapa 2A. 

 

Figura 9: Representação espacial da campanha de sondagens na ATD 1 da Concessão “Romano”. Sistema de Referência ETRS89 / 

PT-TM06 
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Na sua grande maioria, a orientação dos furos está prevista para um intervalo de azimutes compreendido 

entre N180
o
 e N210

o
 cujas inclinações deverão rondar entre 50

o
 a 85

o
. Outros “clusters” de atitudes de 

furos de sondagem serão de N00
o
 a N25

o
 e de N50

o
 a N110

o
. 

Eventuais alterações poderão ocorrer por motivos relacionados com circunstâncias que influenciem a 

dinâmica dos trabalhos e/ou outras questões de logística. 

 

 

 Galeria de apoio a ensaios geotécnicos 

A abertura da galeria (Figura 10) aproveitará o relevo do terreno para interseção do futuro poço planeado no 

Plano de Lavra. Nessa mesma galeria de apoio serão efetuados testes de carácter geológico-geotécnicos para 

aprimorar, desenvolver e densificar informação para caracterização do maciço rochoso. Assim sendo, os 

ensaios a serem realizados na galeria serão na grande maioria “in situ”, realizados ao longo da abertura do túnel. 

Realça-se ainda a colheita de amostras do maciço rochoso, nomeadamente rocha encaixante (micaxisto), que 

serão alvo de ensaios geotécnicos em laboratórios certificados. 

Para além do principal propósito dos ensaios e caracterização geotécnica do material resultante do processo de 

abertura da passagem subterrânea, pretende-se também colher rocha aplito-pegmatítica LCT para assim se 

obter uma elevada representatividade amostral do jazigo “Romano”, que será igualmente misturado com o 

material obtido na sanja a realizar a sul e de sondagens. 
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Figura 10: Representação espacial da galeria de apoio na ATD 1 da Concessão “Romano”. Sistema de Referência ETRS89 / PT-

TM06 
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4.2 TRABALHOS na área ATD 2 (Área de Trabalho de Desenvolvimento 2): 

 Execução de 10 (dez) a 20 (vinte) sondagens, repartidas entre DD e RC, das quais se pretende recolher 

amostras para testes metalúrgicos e análises geoquímicas. 

A distribuição destas sondagens está representada na Figura 11 em que, de grosso modo, distam 100 m 

umas das outras. 

O posicionamento destes furos justifica-se pela intenção de intercepta corpos pegmatíticos que foram 

cartografados em levantamentos geológicos anteriores (cf. geologia da (Figura 11). 

A atitude das sondagens para intercepta os depósitos a Oeste deverá rondar a orientação N270
o
, com 

pendores entre 50
o
 e 80

o
, enquanto para alcançar a lente pegmatítica a Este as direções dos furos estarão 

entre N90
o
 a N130

o
 com um intervalo de inclinações similar ao anterior. 

 

Figura 11: Localização da sanja proposta na concessão “Romano” mostrando a localização da sanja e da sondagem inicial 

de reconhecimento. Sistema de Referência ETRS89 / PT-TM06 
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 Escavação de uma sanja com o formato de trapézio invertido (Figura 12), com aproximadamente 50,00 m 

de comprimento, 30,00 m de base maior, 10,00 m de base menor e com 20,00 m de profundidade 

perfazendo um volume de cerca de 20.000 m
3
. 

Estima-se a execução prévia de uma ou duas sondagens DD de apoio, com uma profundidade de cerca de 

50 m cada. 

 

Figura 12: Mapa de pormenor mostrando a localização da sanja a ser realizada na área ATD 2. Sistema de Referência 

ETRS89 / PT-TM06 

 

É importante salientar que nas opções, prioridades e preferências contidas neste plano, para além dos 

condicionamentos derivados dos 2 (dois) principais objetivos acima enunciados, consideram-se 

igualmente as informações geológicas e geoquímicas obtidas nas campanhas de prospeção levadas a cabo 

pela Lusorecursos no âmbito do Contrato de Prospeção e Pesquisa MN/PP/046/12 “SEPEDA” e que 

decorreram entre 2012 e 2017. 

Relativamente à localização das sondagens aqui indicada, é também importante referir que de todas as 

alterações que possam eventualmente vir a ocorrer, resultantes de fatores operacionais, por motivos 

estratégicos ou outros, será dado o devido conhecimento prévio à DGEG. 
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5. SONDAGENS MECÂNICAS 

Tal como referido, e de acordo com os objetivos previamente estabelecidos, a Lusorecursos pretende realizar 

cerca de 80 (oitenta) a 85 (oitenta e cinco) sondagens (DD + RC) e que as mesmas atinjam profundidades 

compreendidas entre os 180 m e os 250 m e daí a perspetiva de um total de cerca de 18 000 a 20 000 metros 

de perfuração. 

Adicionalmente, importa referir que aproximadamente 40% a 50% das sondagens serão alvo de recuperação 

de testemunho (DD), sendo lógico assumir que, num espaço/armazém (“caroteca”) que a Lusorecursos 

providenciará, ficarão devidamente preservados (arquivados e referenciados) cerca de 7 000 m a 10 000 m de 

testemunhos que estarão disponíveis para futuro e quando necessário. 

Para a descrição dos testemunhos das sondagens (comummente denominado de “logging”) e das amostras colhidas, 

considera-se a utilização de uma metodologia adaptada da proposta por Norbury (2015) enfatizando os 

seguintes elementos (ver Anexos 3 e 4): 

 Descrição litológica, textural e o respetivo estado de alteração ou “weathering” (e.g. W1, W2, 

W3, W4, W5); 

 Identificação mineralógica, análise modal e coloração; 

 Fracturação e recuperação (e.g. RQD – “Rock Quality Designation”). 
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6. ANÁLISES QUÍMICAS 

De um modo bastante conservador, é possível assumir que em cada sondagem se recuperarão, em média, 

cerca de 50 m de região mineralizada em lítio, ou seja, rochas aplito-pegmatíticas LCT. 

Desse modo, ao multiplicar-se o valor médio pelo número total de sondagens, oitenta (80), é obtido o 

resultado de 4 000 metros de rocha-alvo. 

Em campanhas exploratórias similares a esta, é usual que as amostras para análise química, tanto em materiais 

provenientes de sondagens DD como RC, sejam representativas de 1 (um) metro. Partindo deste pressuposto, 

para 4 000 m de rocha mineralizada, são igualmente necessárias outras tantas amostras para análise química. 

Dá-se nota que a implementação de medidas de QA/QC ("Quality Assurance" / "Quality Control") na campanha 

de obtenção de dados geoquímicos, a partir de sondagens mecânicas rotativas diamantadas, será um dos focos 

principais de I&DT da Lusorecursos na medida em que, ocorrendo estes procedimentos da melhor forma 

possível, todos os restantes a jusante também serão otimizados e desprovidos de erros grosseiros que possam 

comprometer parâmetros tais como a recuperação mineira na área de extração, i.e., em Mina, no 

Concentrador e Fábrica Hidrometalúrgica (Complexo Industrial). 

Para o efeito, a descrição geológica e geotécnica carece dos carotes ou testemunhos de sondagem e da 

respetiva inserção dos dados de forma sistemática em documentos físicos e digitais, sendo que a amostragem 

representativa e a pulverização "livre" de contaminações são imperativas. 

O plano QA/QC envolverá a análise de padrões ou “standards”, “duplicatas” e “brancos” analíticos usados para 

fins de controlo de qualidade pelo que, dada a sua importância, se descreve de seguida. 

Os padrões de lítio de baixo, médio e alto teor são utilizados para avaliar a precisão dos resultados reportados 

pelo(s) laboratório(s) a contratar e assim quaisquer alterações ou tendências serão passíveis de serem 

acompanhadas pela Lusorecursos, enquanto cliente daqueles e principal interessada no rigor da informação. 

Normalmente, cerca de 2 (dois) a 3 (três) padrões são incluídos a cada 100-150 amostras para verificação. À 

medida que aumenta o número de análises químicas de padrões, serão gerados gráficos bivariados das séries 

analíticas de padrões “versus” tempo para verificação de tendências. Com efeito, os resultados do(s) laboratórios(s) 

devem estar incluídos no desvio “2 sigma” para esses padrões e com a técnica analítica contratada. 

As “duplicatas” servem igualmente para verificar a precisão analítica e, para o efeito, tenciona- se que a cada 

40 (quarenta) análises se introduzam “duplicatas”. Será feita a comparação dos resultados da “duplicata” com 

a amostra original, sendo até habitual que uma amostra específica seja preparada e homogeneizada para 

utilização contínua em vários lotes também para efeitos comparativos. A precisão dos resultados para o grupo 

de “duplicatas” estabelecido é avaliada ao longo do tempo em aplicações informáticas previstas para o efeito, 

ou seja, que efetuem cálculos geoestatísticos. 
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O grande propósito na análise de “brancos” é o de perceber não só quais as potenciais contaminações nas 

análises químicas, mas também o de permitir efetuar uma avaliação do limite de deteção associado à técnica 

contratada. São comummente utilizados 1 (um) ou 2 (dois) “brancos” em, também, cada lote de 100-150 

amostras. A seleção do “branco” é por demais importante, uma vez que deve ser de natureza químico-

mineralógica semelhante à das amostras de interesse, ou seja, aplito-pegmatitos ou rochas de afinidade 

granítica. Não é de somenos dizer que esses “brancos” também não devem conter elementos de interesse. 

Quartzo puro (SiO2) ou alumina (Al2O3) são geralmente usados para esse fim de modo a projetar os resultados 

dos “brancos” versus tempo e assim tornar-se possível verificar o desempenho do(s) laboratório(s) em níveis 

analíticos baixos ou muito baixos. 

Por fim, importa referir que a Lusorecursos contactou diversos laboratórios de referência internacionais (dos 

quais se salientam e.g. ALS, SGS, AGQ) para aferir qual a melhor opção/solução e consequentemente, com isso 

o método escolhido será a fusão recorrendo a peróxido de sódio – Na2O2 e a análise por ICP-MS (“Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometry” – Espectrometria de Massa por Plasma Acoplado Indutivamente) e ICP-

AES (“Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry” – Espectrometria de Emissão Atómica por 

Plasma Acoplado Indutivamente). 
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7. SANJA 

No caso particular da Concessão “Romano”, o principal objetivo inerente à abertura de uma sanja é a 

amostragem de material integrante daquele que vai ser alvo de testes à escala piloto, ou seja, colher cerca de 

20 (vinte) a 30 (trinta) toneladas de aplito-pegmatitos representativos do jazigo, quantidade esta que é a 

determinada, para já, como a necessária e suficiente para realização desses ensaios. 

A este respeito, de seguida, descrever-se-ão as principais características da sanja projetada na área de 

interesse ATD 2. 

 

 Sanja ATD 2 

Na sanja dentro da ATD 2, escavadoras giratórias retirarão o material e carregá-lo-ão em camiões 

transportadores ou “dumpers”, que por sua vez os repõem noutras cavidades ou buracos dentro dos limites da 

Concessão de modo a reduzir possíveis impactes ambientais nessas áreas. 

A Figura 13 abaixo mostra o esboço da sanja ATD 2, com os respetivos parâmetros. 

 

 

Figura 13: Esboço da Sanja ATD 2 com as respetivas dimensões 

 

O volume calculado para esta sanja é de aproximadamente 20 000 m
3
 que, com uma expansão volumétrica de 

30% representa um volume de material que passará a ocupar cerca de 26 000 m
3
. 
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8. GEOFÍSICA 

Os trabalhos propostos de investigação geofísica têm 2 (dois) grandes objetivos específicos a saber: 

 Em primeiro lugar, é necessário determinar a espessura de recobrimento da área associada à 

deposição de rejeitados derivados de uma antiga exploração de estanho (antigo “Couto Mineiro de 

Beça”). 

 O segundo objetivo da intervenção centra-se na identificação e modelação de um corpo pegmatítico 

conhecido, mais precisamente o filão central ou “Romano”. 

 

Em conformidade com esses objetivos da campanha de levantamentos geofísicos, a metodologia de trabalho 

encontra-se dividida em 2 (duas) partes distintas: 

 Na região envolvente aos depósitos de escombreira (cf. Figura 14), prevê-se a execução de cerca de 20 

(vinte) perfis de refração sísmica usando 24 (vinte e quatro) geofones de acordo com a geometria 

apresentada na mesma Figura 14. 

Pelo facto de os materiais de escombreira serem consideravelmente contrastantes com os litótipos 

subjacentes (“bedrock”), esta metodologia permitirá de forma clara identificar o limite entre o “bedrock” e a 

cobertura. A profundidade máxima de aquisição, usando perfis de cerca de 160 m de extensão (espaço 

disponível na área de intervenção), será de 1/4 da distância máxima, ou seja, de 40 m de profundidade. Se 

a interface entre o aterro e leito rochoso for mais superficial, esta profundidade será necessariamente 

inferior. Os dados referentes à propagação de ondas sísmicas P no meio serão apresentados tanto na 

forma de perfis individuais como sob a forma de uma superfície volumétrica. 

Para efeitos de verificação dos dados obtidos recorrendo ao método de refração sísmica, é ainda verosímil 

a realização de um perfil longitudinal de eletrorresistividade com uma extensão de aproximadamente  

570 m. 

A partir dos dados de refração sísmica obtidos, entre outros parâmetros mecânicos (e.g. resistência à 

compressão uniaxial), será ainda possível determinar a ripabilidade/escavabilidade do solo com recurso a 

maquinaria de desmonte/extração mineira mecânica, a partir de valores normalizados para a buldózer 

Caterpillar D11. 
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Figura 14: Trabalhos de investigação geofísica a realizar. Sistema de Referência ETRS89 / PT-TM06 
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 Investigação geofísica para identificação e dimensionamento do importante corpo pegmatítico LCT 

denominado de “Romano” e da espessura da respetiva cobertura. De igual modo ao proposto para a avaliação 

dos depósitos de escombreira, é coerente a elaboração de perfis que avaliem o parâmetro de 

resistividade elétrica. Este método visa cartografar o contraste da resistividade entre o corpo pegmatítico 

e o encaixante metassedimentar (essencialmente micaxistos e quartzitos). Para tal, é pretendida a 

aquisição de 5 (cinco) perfis  de resistividade elétrica com a configuração apresentada na Figura 14. 

Portanto, será possível identificar o contraste de resistividade entre as duas litologias até uma 

profundidade máxima de 1/3 da distância máxima entre elétrodos, ou seja, de aproximadamente 190-

200 m. Esta profundidade é uma profundidade teórica máxima possível para o método em meio 

cristalino. Os dados de resistividade elétrica serão apresentados sob a forma de perfis individuais assim 

como de modelo interpolado e de estimativa do volume. 

Por fim, importa referir que todos os perfis adquiridos serão georreferenciados com recurso a 

equipamento de GPS diferencial assumindo erros centimétricos, permitindo assim uma localização 

precisa da aquisição e correção topográfica dos mesmos. 
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9. HIDROGEOLOGIA 

Os trabalhos de hidrogeologia contribuirão para a avaliação sistemática dos recursos hídricos na concessão e 

para a estimativa da velocidade dos fluxos subterrâneos através da identificação das formações geológico-

estruturais associadas aos aquíferos e da profundidade dos níveis freáticos, podendo ser divido em duas (2) 

fases distintas: 

a) Inventário e caracterização dos pontos de água 

Definição de nascentes, captações e minas de água subterrânea existentes na área de estudo (numa zona 

alargada até 500 m da área de concessão e industrial). Este processo inclui medição da profundidade do nível 

de água subterrânea e dos caudais de água em nascentes, minas e levadas; e, a determinação da qualidade da 

água subterrânea nesses mesmos pontos de água (parâmetros de campo: pH, T (temperatura), oxigénio 

dissolvido (OD) CE (condutividade elétrica), nitrato (NO3) e amónio (NH4). 

Para cada ponto inventariado deverá ser apresentada uma ficha de caracterização que deverá incluir: 

- Tipologia; 

- Carácter social; 

- Identificação do proprietário; 

- Localização; 

- Geomorfologia; 

- Características dos pontos; 

- Estado de conservação; 

- Tipo de utilização; 

- Registo fotográfico; 

- Dados e resultados da monitorização (data e hora da amostragem); 

- Descrição das condições meteorológicas; 

- Caracterização organolética; 

- Resultados dos parâmetros monitorizados; 

- Possibilidade de afetação pelo projeto. 

 

b) Descrição e caracterização do comportamento hidrogeológico 

Definição das principais formações geológicas já identificadas e envio de toda informação que possa completar 

esta descrição (nomeadamente sobre a fracturação - densidade, inclinação, interseção, abertura e 

preenchimento das fraturas; diaclasamento, filões, filonetes, etc.). Também, realizar estimativas das 

velocidades e direção dos fluxos subterrâneos e ainda uma caracterização da qualidade da água subterrânea 

nos pontos de água inventariados e definição dos valores de fundo (“background”).  
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10. PLANO DE RECUPERAÇÃO GEOAMBIENTAL 

A Lusorecursos prevê levar a bom porto o programa de trabalhos de desenvolvimento aqui delineado para 

assim avançar para as próximas etapas do processo extrativo e de transformação industrial. 

Conforme está estabelecido no contrato da Concessão n.º C-152/ROMANO, paralelamente à condução de 

atividades e tarefas de pesquisa adicionais, a Lusorecursos está determinada em obter o licenciamento 

ambiental após aprovação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

No caso da elaboração da Plataforma de Trabalhos de Desenvolvimento, próxima do Romano (Figura 8), 

ocorrer-se-á uma mobilização de material de modo que se obtenha um terreno plano. Para isso, dentro desta 

área delimitada, ocorrerá a remoção de material dos locais com maior topografia e deposição dos mesmos em 

zonas com menor cota. Ao fim do processo, provavelmente, restará grande parte de material que deverá ser 

recondicionado para outras finalidades. 

Assim, enfatiza-se que, a recuperação geoambiental passará pelo preenchimento, terraplanagem e 

reflorestação de valas e trincheiras anteriormente abertas durante a sequência de trabalhos prévios de 

prospeção e de extração mineira (Concessão do “antigo Couto Mineiro de Beça/Bessa”) ocorridos dentro dos 

limites da área de Concessão. 

É importante ainda salientar que, com o material excedente da construção da plataforma e da abertura da 

sanja, será plausível e executável o preenchimento de cavidades que se encontram atualmente expostas. Além 

disso, caso ainda ocorra escombros em excesso, estes deverão ser dispostos em uma zona específica para tal, 

localizado ao sul da concessão, indicado na Figura 15. Nesta área serão necessários cumprir uma série de 

medidas preparatórias para possibilitar as melhores práticas no que no concerne à deposição de material 

rochoso inerte, nomeadamente, impermeabilização entre a interface terreno- depósito de materiais, sistema 

de drenagem superficial, e outras medidas de controlo e estabilização dos materiais do depósito. 

No mapa da Figura 15, é possível constatar a todas as localidades para deposição de materiais excedentes. 

Neste constam a localização de deposição dentro da Plataforma de Trabalhos de Desenvolvimento, 3 (três) 

cavidades, bem como a zona de deposição de material rochoso inerte. 
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Figura 15: Locais de prevista recuperação geoambiental. Sistema de Referência ETRS89 / PT-TM06 

 

Os valores precisos do volume total das áreas passíveis de preenchimento serão obtidos através de 

levantamentos aerofotográficos com o auxílio de um RPAS – “Remoted Piloted Aircraft Systems “, mais 

vulgarmente conhecido por “Drone”, após processamento de imagens em “software” específico. 

Quanto aos horizontes superficiais dos solos afetados, constituídos por uma mistura de matéria orgânica 

vegetal e de outros componentes inorgânicos resultantes de processos pedogenéticos, a Lusorecursos propõe-

se separar estes materiais para fins de recuperação paisagística na reflorestação das áreas a aterrar, dado o 

relevante valor destes recursos.  
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o estabelecido no contrato da Concessão n.º C-152/ROMANO, a Lusorecursos entregará à 

DGEG os resultados respeitantes ao programa de trabalhos de desenvolvimento aqui estabelecido. Como é 

devido, em relatórios de periodicidade semestral, será sempre apresentada uma descrição detalhada das 

tarefas executadas, dos processos e da interpretação dos dados. Qualquer eventual e necessária alteração 

relativa ao desenrolar previsto dos trabalhos, devido aos dados que forem sendo recolhidos e/ou outras 

circunstâncias que os condicionem, serão sempre oportunamente reportados à DGEG. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1: Localização das sondagens da ATD 1. Sistema de Referência ETRS 89 – PT-TM06  

Anexo 2: Localização das sondagens na ATD 2. Sistema de Referência ETRS 89 – PT-TM06  

Anexo 3: Folha-modelo de descrição de sondagens ou “logging” 

Anexo 4: Folha-modelo de descrição de amostras 

 



 

 

 

Anexo 1: Localização das sondagens da ATD 1. Sistema de Referência ETRS 89 – PT-TM06. 

Obs: A numeração atribuída a cada sondagem não representa a sua ordem de execução. 

Área ATD 1 

 

Etapa 

 

Nº 

 

Coordenada X 

 

Coordenada Y 

1 1 33775 229867 

1 2 33399 229931 

1 3 33400 229918 

1 4 33394 229958 

1 5 33406 229981 

1 6 33453 230131 

1 7 33411 230006 

1 8 33446 230026 

1 9 33469 230060 

1 10 33441 230104 

1 11 33487 230131 

1 12 33487 230157 

2A 13 33650 229768 

2A 14 33700 229768 

2A 15 33750 229768 

2A 16 33450 229818 

2A 17 33800 229818 

2A 18 33850 229818 

2A 19 33300 229868 

2A 20 33400 229868 

2A 21 33450 229868 

2A 22 33500 229868 

2A 23 33850 229868 

2A 24 33450 229918 

2A 25 33500 229918 

2A 26 33550 229918 

2A 27 33600 229918 

2A 28 33650 229918 

2A 29 33700 229918 

2A 30 33750 229918 

2A 31 33800 229918 

2A 32 33850 229918 

2A 33 33300 229968 

2A 34 33450 229968 

2A 35 33500 229968 

2A 36 33550 229968 

2A 37 33600 229968 

2A 38 33650 229968 

(Cont.) 



 

 

 

 

(Cont.) 

Área ATD 1 

 

Etapa 

 

Nº 

 

Coordenada X 

 

Coordenada Y 

2A 39 33700 229968 

2A 40 33800 229968 

2A 41 33500 230018 

2A 42 33550 230018 

2A 43 33600 230018 

2B 44 33844 229206 

2B 45 33486 229618 

2B 46 33911 229236 

2B 47 33647 229561 

2B 48 33602 229653 

2B 49 33768 229579 

2B 50 33842 229422 

2B 51 33799 229389 

2B 52 33730 229685 

2B 53 33715 229530 

2C 54 33526 229943 

2C 55 33575 229943 

2C 56 33625 229943 

2C 57 33475 229943 

2C 58 33475 229893 

2C 59 33475 229843 

2C 60 33525 229843 

2C 61 33675 229793 

2C 62 33625 229793 

2C 63 33725 229793 

2C 64 33575 229893 

2C 65 33625 229893 

2C 66 33675 229943 

2C 67 33675 229893 

2C 68 33725 229893 

2C 69 33725 229943 

2C 70 33575 229793 

2C 71 33476 229993 

2C 72 33526 229993 

 

  



 

 

 

 

Anexo 2: Localização das sondagens na ATD 2. Sistema de Referência ETRS 89 – PT-TM06. 

Obs: A numeração atribuída a cada sondagem não representa a sua ordem de execução. 

Área ATD 2 

 

Etapa 

 

Nº 

 

Coordenada X 

 

Coordenada Y 

1A 1 34279 228667 

2B 2 34566 228734 

2B 3 34546 228727 

2B 4 34542 228706 

2B 5 34535 228691 

2B 6 34291 228647 

2B 7 34293 228662 

2B 8 34281 228646 

2B 9 34304 228654 

 

  



 

 

 

Anexo 3: Folha-modelo de descrição de sondagens ou “logging”. 

 

  



 

 

 

 

Anexo 4: Folha Modelo de descrição de amostras. 

 

 




