Pedro Miguel Silvério Lopes
Médico veterinário CP1785
Rua Amadeu RF Matias nº2, 5º Dto
2560-253 Torres Vedras
Tel: 917557815
pmslopes@icloud.com
Plano de produção para a exploração de suinicultura “Suigranja – Sociedade
Agrícola, S.A. - Herdade da Serrana” marca PTWW16A
1. Propriedade e localização.
A exploração é propriedade da empresa Suigranja – Sociedade Agrícola, S.A., e está
situada na Herdade da Serrana, freguesia e concelho de Castro Verde.
2. Objectivos de produção.
O efectivo reprodutor é constituído por:
- 2 varrascos híbridos cruzados de Pietrain.
- 693 porcas híbridas F1, Large White x Landrace.
(Vai utilizar-se a inseminação artificial, recorrendo-se à compra de sémen.)
O objectivo de produção anual é de cerca de 20820 leitões desmamados, que originam
cerca de 20195 leitões de 20 kg, sendo uma parte engordados na própria exploração
(cerca de 6700 ou seja 33%) e a maior parte vendidos para engordar fora (13460).
Este objectivo baseia-se nos seguintes pressupostos: 694 porcas, 2.4 partos por porca
e ano, 12,5 leitões desmamados por porca e por ninhada, 3% de mortalidade desde o
desmame até aos 20 kg e 3% de mortalidade na engorda.
3. Descrição das instalações.
Memória Descritiva Exploração Herdade da Serrana

Marca PTWW16A

Nº Lugares
Lugares para Varrascos
Celas de Gestação ( < 28 dias )
Lugares Gestação Confirmada ( > 28 dias)
Lugares Maternidade
Lugares Recria até 20 kg
Lugares Engorda até 105 kg
Quarentena
Enfermaria

2
189
396
182
3300
2200
106

Área útil m2

851,5
922,0
1782,4
123,9
12,5

1

3.1 Sector Cobrição
Celas de gestação
Edifício
P4C
P4C
P4C
Total

Nº Filas

Nº Lugares Fila
1
2
2

Total Lugares
47
47
29
58
42
84
189

Parques da Zona de
Cobrição

Usados como gestação confirmada.

Edifício
P4C
P4C
P4C
Total

Nº Porcas Total
Área útil total
Área Parque Área Porca Parque
Porcas m2
8,1
1,804
4
28
56,7
5,5
1,804
2
8
22
8,1
6
1 Varrasco
36
78,7

Nº Parques
7
4
1
11

3.2 Sector Gestação Confirmada
Parques de Gestação

Edificio
P3A
P3A
P3A
P3A
P3A
P3A
P3A
P4C
P4C
P4C
P4C
P4C
P4C
Total
P4C
Parques
Zona Cob
Total

Nº
Parques
1
1
1
6
1
1
1
7
4
1
1
1
1
27

11
38

Nº Porcas
Total
Área Parque Área Porca Parque
Porcas
59,55
1,64
36
100,495
2,025
49
7,56
6 Varrasco
7,56
1,804
4
83,1
2,025
41
139,885
2,025
69
78,945
2,25
35
8,1
1,804
4
5,5
1,804
2
43,26
2,25
17
37,08
2,25
14
43,26
2,25
17
55,62
2,25
22

36
49
0
24
41
69
35
28
8
17
14
17
22
360

Área total
m2
59,55
100,495
7,56
45,36
83,1
139,885
78,945
56,7
22
43,26
37,08
43,26
55,62
772,815

36
396

78,7
851,515

2

3.3 Sector Maternidades
Edifício
P3
P4
Total

Nº Salas

Nº Lugares Sala
13
13
26

Total Porcas
7
91
7
91
182

3.4 Sector Recrias

Edifício
P2
P2
P4
P4
P4
Total

Nº
Salas
10
10
10
10
10
20

Nº
Área
Área
Nº Leitões
Parques Parque Leitão Parque
Total Leitões Área Total m2
20
12
0,25
43
860
240
20
11,2
0,25
40
800
224
20
6,5
0,25
23
460
130
20
10
0,25
36
720
200
20
6,4
0,25
23
460
128
100
3300
922

3.5 Sector Engordas

Edifício
P1
P4
Total

Nº Salas
11
11
22

Nº
Área
Área /
Nº Porcos
Área Total
Parques Parque Porco m2 Parque
Total Leitões m2
8
10,85
0,7
13
1144
954,8
6
12,54
0,7
16
1056
827,6
154
2200
1782,4

3.6Enfermaria
Edificio
E1
E1
Total

Nº Salas

Nº Parques
1
1
1

Área Parque Área Total
1
6,3
6,3
2
3,1
6,2
3
12,5

3.7Quarentena

Edificio
Q1
Q2
Q2
Total

Nº
Parques

Nº Salas
1
1
1
2

Área
Área
Area
Nº Porcas Nº Porcas
Parque Total
Porca
Parque
Total
2
13,15
26,3
1,1
11
22
4
17,5
70
1,1
15
60
4
6,9
27,6
1,1
6
24
10
123,9
106

3

Nota: * Destes lugares há sempre uma parte (1 grupo semanal), que corresponde aos
lugares em lavagem/ vazio sanitário, que se encontra permanentemente vazia.
4. Planificação da produção.
4.1
Gestação.
A exploração é conduzida em bandas semanais, utilizando simultaneamente os lugares
disponíveis nos 2 edifícios com gestação.
As porcas reprodutoras estão distribuídas em 21 grupos, 1 de desmame-cobrição, 4 de
gestação não confirmada, 12 de gestação confirmada e 5 de porcas em maternidade.
O tamanho médio de cada grupo pretende-se que seja de 33 porcas.
O intervalo de cobrição médio entre grupos é de 7 dias.
As porcas são desmamadas para a zona de cobrição onde permanecem em jaulas
individuais durante o período de detecção de cio, inseminação e primeiros 28 dias de
gestação. Após o diagnóstico de gestação, aos 28 dias após a inseminação, são
mudadas para o edifício de gestação confirmada, onde permanecem alojadas em
grupo nos parques de gestação, até passarem para a maternidade, cerca de 4 dias
antes do parto. As porcas não gestantes são mudadas novamente para a zona de
cobrição. Admite-se uma taxa de fertilidade média superior a 90%.
4.2
Maternidade.
No conjunto dos edifícios da exploração, existem 26 salas de maternidades, totalizando
182 lugares. Estas salas são agrupadas de modo a organizar grupos semanais, com
uma capacidade de 35 lugares por grupo (5 salas de 7 lugares cada). Os lugares de
maternidade disponíveis por semana excedem as necessidades reais da exploração,
não sendo utilizados na totalidade, pois estes grupos funcionam no sistema de maneio
tudo dentro / tudo fora por sala. O tamanho médio esperado para os grupos de parto
semanais são 32 porcas.
As porcas passam para a maternidade pelo menos 4 dias antes da data prevista para o
parto, onde permanecem no máximo 35 dias. A duração do período de lavagem / vazio
sanitário na maternidade pretende-se que seja de 3 dias.
A idade dos leitões ao desmame pretende-se que seja de 28 dias, atingindo os leitões
um peso médio esperado de aproximadamente 7 Kg.
4.3
Recrias.
Existem 20 salas de desmame em bateria, com uma capacidade total de cerca de 3300
lugares para leitões entre os 7 e os 25 kg de p.v. As salas são agrupadas de forma a
organizar o número de lugares suficientes para cada desmame semanal (cerca de 390
leitões). O tempo máximo de permanência na recria são 42 dias, sendo os leitões
posteriormente transferidos para a engorda com um peso médio esperado de 20 Kg. A
duração do período de lavagem / vazio sanitário nestas baterias pretende-se que seja
de 7 dias, permitindo empregar o maneio tudo dentro / tudo fora entre grupos
consecutivos.
Existe sempre um grupo de 3 salas, permanentemente vazio, para efeitos de lavagem/
desinfecção e vazio sanitário.
A taxa de mortalidade esperada nesta fase é de 3%.
4.4
Engordas.
Existem 2 edifícios com um total de 22 salas de engorda, totalizando cerca de 2200
lugares, respeitando uma área de 0,70 m2 por animal, devido ao tipo de grelha e de
ventilação dos pavilhões. Este número de lugares, permite obter 7 grupos de 300
animais. Esta engorda não é suficiente para engordar todos os leitões de recria
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produzidos na exploração, pelo que cerca de 2/3 dos leitões produzidos são enviados
para engordas externas.
O tempo de permanência na engorda é de 105 dias (15 semanas), atingindo os animais
no final da engorda cerca de 175 dias de vida com um peso vivo esperado de 105 Kg.
A duração do período de lavagem / vazio sanitário nas engordas pretende-se que seja
de 7 dias. O maneio tudo dentro / tudo fora entre grupos consecutivos, é possível na
maioria dos de engorda.
Existe sempre um grupo de salas, correspondente a cerca de 300 lugares,
permanentemente vazio, para efeitos de lavagem/ desinfecção e vazio sanitário.
A taxa de mortalidade esperada nesta fase é de 3%.
Cada 7 semanas é necessário enviar leitões de 20 kg para engordar no exterior,
durante 8-9 semanas consecutivas.
5. Plano alimentar.
A alimentação dos animais é feita com alimentos compostos completos disponíveis no
mercado, e utilizados segundo instruções do fabricante.
As porcas comem uma ração para gestação, outra para lactação, os leitões comem um
"pré-starter " desde os 5 aos 35 dias de vida, em seguida comem uma ração tipo
“Starter” até aos 70 dias, dos 70 aos 100 dias comem ração de crescimento CH1 e dos
100 aos 168 dias comem ração de acabamento CH2.
6. Profiláxia médico-sanitária.
A profilaxia médica e sanitária será feita com rigor e regularidade segundo o esquema
que mais se adapta à exploração, e à região em que esta se insere. Estão
contempladas as principais doenças dos suínos nomeadamente: Doença de Aujeszky,
PRRS, Parvovirose, Mal Rubro, Rinite Atrófica e Colibacilose. São tidas em conta as
recomendações da Direcção Geral de Veterinária no que diz respeito a normas de
biossegurança e de bem-estar animal.
7. Entrada de animais na exploração.
Todos os animais novos que entram na exploração, passam obrigatoriamente pela
quarentena desta, onde são submetidos a despiste e profilaxia das principais doenças,
e onde permanecem pelo período de tempo recomendado pelas autoridades sanitárias
regionais.
Torres Vedras, 02 de Abril de 2020.

Pedro Miguel Silvério Lopes
CP 1785 OMV
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Figura 4.6 - Resultados máximos obtidos entre duas campanhas em áreas rurais de fundo, usando
tubos de difusão - mapa de interpolação (Kriging) para o Contínente - NOz e SOz.
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Aspectos a analisar e objectivos ambientais
Na caracterização do ambiente sonoro na zona de inftuência da Exptoração, serão
considerados os seguintes aspectos:

-

{

o
C
a
,o
a
a
o

Ambiente Sonoro

Caracterização acústica da zona - níveis e fontes de ruído;
Anátise da susceptibitidade ao ruído da zona envotvente.

O objectivo ambiental é o cumorimento dos

4.7.2.

limites leqais apticáveis.

Metodologia

Uma vez que não existem atvos sensíveis ao ruído susceptíveis de serem
incomodados, procedeu-se à caracterização dos níveis de ruído ambiente na
envotvente da área de imptantação da Exploração, através de uma recolha de dados
acústicos.
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foi utitizada a seguinte instrumentação:
Sonómetro integrador ctasse de exactidão ll, homologado pelo lnstituto
Português da Quatidade, marca QUEST, modeto 2900, n.o série CD8060011 Controto metrotógico: Laboratório de Metrotogia do lnstituto da Soldadura e
Quatidade, botetim de verificação n.o 245.70 I 07.222, de 2310412007);
Microfone de 13 mm, marca RION, modeto UC-53-4, n.o de série 91004;
Calibrador sonoro classe l, marca QUEST, modeto QC-10, n.o de série

Para a determinação anatítica em questão

-

-

Qe8040205;

-

Medidor portátil de variáveis meteorológicas (temperatura, vetocidade do
vento, humidade relativa), marca "TESTO", modeto u445", n.o de série

-

lnstituto da Sotdadura e Quatidade,
certificados de catibração n.o CGAS272{06 e CHUM949l06, de 0910612006 e
00990670/407 (Controlo metrotógico

23 I 06 I

2006, respectivamente).

Para caracterizar os níveis de ruído ambiente prevatecentes na envolvente da área

de implantação da Exptoração, foram

seteccionados

três locais de

medição,

locatizados na direcção das povoações mais próximas e representados na Figura 4.7.
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Figura 4.7 - Locais seleccionados para a caracterização do ambiente sonoro.
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As medição dos níveis de ruído ambiente exterior (em termos de La*, expresso em

a

referência previstos no RGR), foram realizadas através da recotha de amostras nos

- representativo

{

dB(A)

,
,
,

dias 29 e 30 de Maio.

Todas as medições foram efectuadas em modo de determinação do nível sonoro
contínuo equivatente, em ponderação "4", com resposta "fast". As características

=t
,
,

quatitativas do ruído foram recothidas e registadas in situ.

a

As medições foram efectuadas a uma distância superior a 3,5 m de quatquer
estrutura reflectora, à excepção do soto, e a 1,5 m acima deste. Antes e depois da
sessão de medições acústicas, o aparetho de medida foi objecto de catibração

:c
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c

acústica.

.al
.-

,,

Todas as medições foram efectuadas em condições de ausência de chuva

e

de

vatores de vetocidade do vento inferiores a 5 m/s.

,Ç

")
,)

de cada locat de medição e em todos os períodos de

4.7 .3.

Caracterização de base
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Disposicões lesais aplicáveis
A legistação nacionat sobre ruído, consubstanciada peto Regutamento Geral do Ruído
(RGR), Decreto-Lei n.o 9/2007,

de 17 de Janeiro, prevê formas de regutação

da

produção de ruído no seu capítuto lll.
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No aftigo 13.o do RGR são definidos os critérios regutadores da instatação e exercício

de actividades ruidosas permanentes, sendo especificamente estabelecido, no n.o 7

deste artigo, que aquete se .aptica também

à

insta[ação

e ao exercício de

actividades ruidosas sujeitas a avatiação de impacte ambienta['.
As condicionantes respeitantes

à instalação e exercício de actividades como as do

Projecto em estudo são essenciatmente as seguintes:

i)

,D

A ctassificação petas câmaras municipais de zonas como sensíveis imptica a
automática proibição de instatação e exercício de actividades ruidosas de

r--

carácter permanente (n."4 do artigo 13.');

.)

ê
-?
-

ii)

A instatação e o exercício dessas actividades em zonas mistas, ou nas envotventes

a

das zonas sensíveis ou mistas, ficam condicionados ao respeito pelos seguintes

/a

a)

Ç
Ç

65 dB(A), expresso peto indicador L6"n e superior a 55 dB(A), expresso peto
indicador L";
b) as zonas sensíveis não podem ficar expostas a ruído ambiente exterior
superior a 55 dB(A), expresso peto indicador L6"n e superior a 45 dB(A),

-

7<

a

Ç
',.
+

e
-a

-t
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^-

-lD
.<,

limites (n.'1 do artigo 13"):
as zonas mistas não podem

ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a

expresso peto indicador Ln;
Suigranja S.A. . 2011212007
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sensíveis em cuja proximidade exista em exptoração, à data da
entrada em vigor do RGR, uma grande-infraestrutura de transporte não devem

c) as zonas

r,
"O

{

a
{
{
{
{
{
{
a.

ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo
indicador

a
{
t
a
a
a
a
a
a
a
a
{

a
,
a
{
a
a
a
a
a
I
t
a
a
a
a
o
o
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Ln;

ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lten e superior
a 55 dB(A), expresso peto indicador

Ln;

e) as zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de
etaboração ou revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma

iD

{
{
{

ê supêÍior a 55 dB(A), expresso pelo indicador

d) as zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de
elaboração ou revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma
grande-infraestrutura de transporte aéreo não devem ficar expostas a ruído

-D

a

L6sn

f)

grande-infraestrutura de transporte que não aéreo não devem ficar expostas

a

ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso peto indicador
superior a 50 dB(A), expresso peto indicador Ln;

e

l-6un

Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas ctassificadas, por
estarem locatizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função

dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para
efeitos de apticação dos correspondentes vatores timite;
g) Ate à ctassificação das zonas sensíveis e mistas, para efeitos de verificação do

valor limite de exposição, apticam-se aos receptores sensíveis os valores
[imite de L6"n iguat ou inferior a ó3 dB(A) e

iii)"1

Ln

iguaI ou inferior a 53 dB(A).

611"r"nça entre o vator do indicador LAeq do ruído ambiente determinado

a

ocorrência do ruído particutar da actividade ou actividades em
avatiação e o valor do indicador LAeq, do ruído residual, não pode exceder 5
dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período

durante

n'octurno, nos termos do anexo I do RGR".

O vator do nível sonoro contínuo equivalente (Lrcq) determinado durante a
ocorrência do ruído perturbador é corrigido de acordo com as características
impulsivas e/ou tonais do ruído particutar, passando a designar-se por nÍvet de
avatiação (16):

L11=Lr"q+Kí +K2,
onde K1 é a correcção tona[ e K2 é a correcção impulsiva.
No caso de se verificar que o sinal sonoro em avatiação reveta características tonais

ou exibe características imputsivas, aqueles factores de correcção serão, cada um,
de 3 dB. Caso contrário, serão de 0 dB.
Ainda de acordo com o Anexo l, à diferença entre o ruído particutar corrigido (Lo.) e

o h"q do ruído residual, deverá ser adicionada uma constante correctiva D em
função da duração acumutada de ocorrência do ruído particutar e a duração totat do
período de referência (Quadro 4.16).
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euadro 4. í 6 - Factor de correcção em função da duração acumulada de ocorrência do ruído
particular e a duração total do periodo de referência.
Valor da relação percentual (Q) entre a duração acumulada de ocorrência do
ruído oarticular e a duraÇão total do período de referência
Q . 12,5
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Caracterização da zona de implantação
A cerca de 320 m a Oeste da Exptoração tem-se a EN2 e a cerca de 600 m a Este o

lPz. O aglomerado poputacional mais próximo é Castro Verde, que fica a cerca de
't.000 m a Sut.
Na envotvente do tocal de imptantação da Exploração não existem habitações, ou
quaisquer outros atvos sensíveis ao ruído, sendo que as edificações mais próximas
encontram-se a cerca de 1.000 m a Norte (Porteta) e a Su[ (Castro Verde).

Na área de imptantação da Exptoração as fontes de ruído perceptíveis são o som
produzido petas fothas da vegetação a abanar ao vento, o ruído dos animais e, ao
longe, o ruído da estrada nacional EN 2.
No concetho Ou

C.rtro Verde não estão ainda classificadas quaisquer zonas sensíveis

ou mistas, conforme exigido peto regutamento [ega[ sobre a potuição sonora.

Caracterização dos níveis de ruido
No Quadro 4.17 apresentam-se os resuttados obtidos na caracterização dos níveis de

ruído ambiente na envotvente da área de implantação da Exptoração.
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Quadro 4.17 - Resumo dos resultados obtidos.
Local

7.-.r
V-J

lÉ,J

l^
7a
l^
ru
lr
F.

P1

P2
P3

Diurno
48,1
49,7
46,1

Período

LAeq (dB(A))
Período Entardecer Período Nocturno

43,4
45,4
42,3

Lden

Ln

(dB(A))

(dB (A)

37,4

48

38

40,7

50

41

37,8

47

38

llJ
lr
71
lr
lr

l^FJ

lFJ
le
lw
t,w

l^-

tã
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Quadro 4.18

-

Local de medição

Período

F.

t

Descrição qualitativa do ruído em cada local e período de medição.

P1

Tráfego rodoviário distante na EN2.
Ruído de suínos.
Atgum ruido de actividades na exploração (tavagem).
Vento na vegetação.

P7

Tráfego rodoviário distante na EN2.
Ruído de suínos.

Diurno

Fauna locat (pássaros).

{
{

Vento na vegetação.
P3

"O
P1

qD

P2

Entardecer
P3

P1

P7

g
g
a
g
f,
il
fl
{
a

Vento na veqetacão.
Tráfego rodoviário distante na EN2 (raro).
Ruído de suínos.
Fauna [oca[ (cigarras e rãs).
Vento na vegetação.
Tráfego rodoviário distante na EN 2 (raro).
Fauna [oca[ (cigarras e rãs).

a
e
a

Tráfego rodoviário distante na EN2 (esporádico).
Ruído de suínos.
Fauna locat (cigarras e rãs).
Tráfego rodoviário distante na EN2 (esporádico).
Fauna l.ocal (pássaros e cigarras).

Ruído de suínos.

Nocturno

€
€
€
â
â

Tráfego rodoviário distante na EN2 (esporádico).
Ruído de suínos.
Fauna [oca[ (cigarras e rãs).

€
{
€
â
€
€

C

Tráfego rodoviário distante na EN2.
Fauna [oca[ (pássaros e cigarras).
Vento na veqetacão.

ü
ú

t
e
a
o

Características qualitativas do ruído percepcionado

P3

Vento na vegetação.
Tráfego rodoviário distante na EN 2 (raro).
Fauna [oca[ (pássaros e cigarras).
Vento na vegetação.

Segundo

o previsto no n.o 2 do artigo 6.o, é da competência dos municípios

a

detimitaçáo e a disciptina das zonas sensíveis e mistas. Uma vez que a área não está

actualmente classificada como sensível ou mista, apticam-se os valores limite de
lden igual ou inferior a 63 dB(A) e [n igual ou inferior a 53 dB(A) (n.' 3 do
artigo 1 1.o).
Assim,

tal

como seria de esperar peta anátise quatitativa efectuada, os níveis de

ruído ambiente obtidos na envotvente da área de imptantação da Exptoração, são
largamente compatíveis com os limites de exposição máxima admissíveis para zonas
não ctassificadas, bem como para zonas sensíveis e mistas.

C

c
e
e
c
e
?
?
e
3
7
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Registo de Aplicações Anuais de Tamisados
SUIGRANJA - SOCIEDADE AGRICOLA, SA
Herdade da Serrana – Castro Verde
Ano 2019
ANIBAL CAVACO ANACLETO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS

Área
(ha)

Aplicação de Tamisados
Cultura
Instalada (*)

Tipo/Origem (**)

Época/mês de
Aplicação

Quantidade
(ton)

16,78

PP

ETAR/Suínos

Abril/Maio/Junho

199

205 084 470 9003

0,68

PP

ETAR/Suínos

Abril/Maio/Junho

2

3

205 084 470 9004

69,93

PP

ETAR/Suínos

Abril/Maio/Junho

859

4

205 084 543 9001

17,83

PP

ETAR/Suínos

Abril/Maio/Junho

351

Nº ordem

Nº PARCELÁRIO

1

205 083 573 8001

2

TOTAL

(*) PP – Pastagem Permanente; PN – Pastagem Natural; OT – Outra (especificar).
(**) ETAR/LAGOAS/SUÍNOS

1411

Registo de Aplicações Anuais de Tamisados
SUIGRANJA - SOCIEDADE AGRICOLA, SA
Herdade da Serrana – Castro Verde
Ano 2019
ANIBAL CAVACO ANACLETO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS

Área
(ha)

Aplicação de Tamisados
Cultura
Instalada (*)

Tipo/Origem (**)

Época/mês de
Aplicação

Quantidade
(ton)

16,78

PP

ETAR/Suínos

Setembro/Outubro

46

205 084 470 9003

0,68

PP

ETAR/Suínos

Setembro/Outubro

2

3

205 084 470 9004

69,93

PP

ETAR/Suínos

Setembro/Outubro

214

4

2 050 845 439 001

17,83

PP

ETAR/Suínos

Setembro/Outubro

199

Nº ordem

Nº PARCELÁRIO

1

205 083 573 8001

2

TOTAL
(*) PP – Pastagem Permanente; PN – Pastagem Natural; OT – Outra (especificar).
(**) ETAR/LAGOAS/SUÍNOS

461

AGRI´GERM 1000
Desinfectante bactericida, fungicida e virucida para
Explorações Agro-Pecuárias
VANTAGENS
Eficaz em água dura e em presença de matéria orgânica.
Largo espectro de actividade a baixa diluição.
Não cria resistências.
Eficaz contra a Febre Aftosa a 0,5%.

UTILIZAÇÕES
Para todo o tipo de explorações agro-pecuárias.
Para desinfecção de instalações, equipamentos, veículos de transporte, etc.
Extremamente eficaz em pedilúvios e rodilúvios.
Pode ser utilizado em presença dos animais.

MODO DE EMPREGO
Vazio Sanitário: Utilizar em superfícies previamente lavadas, por aspersão,
pulverização ou imersão, diluído de 0,3 (desinfecção de manutenção) a 1%
(desinfecção de choque), deixando actuar durante 20 minutos. Enxaguar após aplicação
para eliminar resíduos.
Em presença dos animais: Diluir a 0,3%. Tratar por pulverização 2 a 7 vezes por
semana.
Pedilúvios e rodilúvios: Utilizar diluído a 0,3%.

COMPOSIÇÃO
Formaldeído: 131,6 g/l, Glutaraldeído: 133,7 g/l, Cloreto de dimetil didecil amónio: 32,1 g/l

FORMA DE APRESENTAÇÃO
Bidons de 5 e 30 Kg

PRECAUÇÕES
Produto corrosivo

ACM n.º 3/2007/DGV

Para mais informações contactar o nosso Departamento Técnico

Casal Vale Medo - Apartado 68 – 2534-909 Lourinhã - Portugal
Tel.(+351) 261 416 450 Fax.(+351) 261 423 389 E-mail: geral@ibersan.pt Site: www.ibersan.pt

FABRICANTE
Laboratórios Céetal - França

Ficha de Dados de Segurança
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2015/830/UE

Hidrogénio peróxido 30%, Ph.Eur., estabilizado
número do artigo: 9681
Versão: 4.2 pt
Substitui a versão de: 18.11.2019
Versão: (4)

data de elaboração: 19.05.2015
Revisão: 22.11.2019

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1

1.2

Identificador do produto
Identificação da substância

Hidrogénio peróxido

Número do artigo

9681

Número de registo (REACH)

não pertinente (mistura)

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
Utilizações identificadas:

1.3

produto químico de laboratório
utilização laboratorial e analítica
utilizações industriais
utilizações profissionais
formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas)
Utilização em agentes de limpeza
agente branqueador

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

1.4

1.5

Pessoa competente responsável pela ficha de
dados de segurança

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (pessoa competente)

: sicherheit@carlroth.de

Número de telefone de emergência
Nome

Rua

Código postal/cidade

Telefone

Centro de Informação
Antivenenos

Rua Almirante Barroso, 36

1000-013 Lisboa

808 250 143

Sítio da internet

Importador
Telefone:
Telefax:
Sítio da internet:

Portugal (pt)
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Ficha de Dados de Segurança
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2015/830/UE

Hidrogénio peróxido 30%, Ph.Eur., estabilizado
número do artigo: 9681

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1

Classificação da substância ou mistura
Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 (CRE)
Classificação de acordo com GHS

2.2

Secção

Classe de perigo

Classe e categoria de
perigo

Advertência de
perigo

3.1O

toxicidade aguda (via oral)

(Acute Tox. 4)

H302

3.1I

toxicidade aguda (via inalatória)

(Acute Tox. 4)

H332

3.3

lesões oculares graves/irritação ocular

(Eye Dam. 1)

H318

4.1C

perigoso para o ambiente aquático - perigo crónico

(Aquatic Chronic 3)

H412

Elementos do rótulo
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº. 1272/2008 (CRE)
Palavra-sinal

Perigo

Pictogramas
GHS05, GHS07

Advertências de perigo
H302+H332
H318
H412

Nocivo por ingestão ou inalação
Provoca lesões oculares graves
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Advertências de prudência
Recomendações de prudência - prevenção
P280

Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

Recomendações de prudência - resposta
P302+P352
P305+P351+P338
P310

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.
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.

Ingredientes perigosos para rotulagem:

Peróxido de hidrogénio em solução … %

Rotulagem de pacotes cujo conteúdo não ultrapasse 125 ml
Palavra-sinal: Perigo

Símbolo(s)

Portugal (pt)
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Ficha de Dados de Segurança
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2015/830/UE

Hidrogénio peróxido 30%, Ph.Eur., estabilizado
número do artigo: 9681
H318
H412

Provoca lesões oculares graves.
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

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. Continue a enxaguar.
P310
Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
contém:
Peróxido de hidrogénio em solução … %

2.3

Outros perigos
Não existe informação adicional.

SECÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes
3.2

Misturas
Descrição da mistura
Composição e informações sobre os ingredientes.
Nome da substância

Identificador

wt%

Classificação de acordo com 1272/2008/CE

Peróxido de hidrogénio em solução … %

Nº CAS
7722-84-1

> 25
–<3
5

Ox. Liq. 1 / H271
Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335
Aquatic Chronic 3 / H412

Nº CE
231-765-0
Nº de índice
008-003-00-9
Nº de registo REACH
01-211948584522-xxxx

Pictogramas

Limites de concentração específicos
Ox. Liq. 1; H271: C ≥
70 %
Ox. Liq. 2; H272: 50 %
≤ C < 70 %
Skin Corr. 1A; H314:
C ≥ 70 %
Skin Corr. 1B; H314:
50 % ≤ C < 70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35
% ≤ C < 50 %
Eye Dam. 1; H318: C
≥8%
Eye Irrit. 2; H319: 5 %
≤C<8%
STOT SE 3; H335: C ≥
35 %

Observações
Para aceder ao texto completo das advertências de perigo, bem como das advertências de perigo da UE: ver SECÇÃO 16.

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.

Portugal (pt)
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Ficha de Dados de Segurança
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2015/830/UE

Hidrogénio peróxido 30%, Ph.Eur., estabilizado
número do artigo: 9681
Após contacto com os olhos
Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista.
Após ingestão
Lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente). Contacte um médico.
4.2

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Após o contacto com os olhos: Conjuntivite, Risco de lesões oculares graves,
Depois de contacto com a pele: Irritação,
Em caso de ingestão: Náuseas, Vómito, Diarreia, Vertigem, Convulsões, Perda de consciência,
Em caso de inalação: Tosse, Dificuldades respiratórias

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
Ao arder, pode produzir fumos tóxicos de monóxido de carbono.

5.3

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Não permitir que a água de combate a incêndios 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.

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 contaminada e eliminá-la.

Portugal (pt)

Página 4 / 17

Ficha de Dados de Segurança
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2015/830/UE

Hidrogénio peróxido 30%, Ph.Eur., estabilizado
número do artigo: 9681
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, aglutinante 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
Provisão de uma ventilação suficiente.
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 incluindo os dos animais.

7.2

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Conservar unicamente no recipiente de origem. Manter ao abrigo da luz solar. Sob a acção prolongada da luz, pode ocorrer decomposição.
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)
País

Nome do agente

Nº CAS

PT

peróxido de hidrogénio

772284-1

Notação
VLE - CD

Portugal (pt)

Notação

Identificador

VLE
MP
[pp
m]

VLE/NP

1

VLE MP
[mg/
m³]

VLE
- CD
[pp
m]

VLE CD
[mg/
m³]

VLE CM
[ppm
]

VLE CM
[mg/
m³]

Fonte

NP 1796

Limite de exposição de curta duração: valor-limite acima do qual não devem ocorrer exposições e referente a um

Página 5 / 17

Ficha de Dados de Segurança
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2015/830/UE

Hidrogénio peróxido 30%, Ph.Eur., estabilizado
número do artigo: 9681
Notação
VLE - CM
VLE - MP

período de 15 minutos (excepto quando houver especificação em contrário)
Limite superior é o valor-limite acima do qual não devem ocorrer exposições
Média ponderada no tempo (limite de exposição de longa duração): medido ou calculado em relação a uma média ponderada no tempo para um período de referência de oito horas (excepto quando houver especificação em
contrário)

DNEL/DMEL/PNEC relevantes e outros níveis limite
• DNEL de componentes da mistura relevantes
Nome da substância

Nº CAS

Parâmetro
de perigo

Nível limite

Objectivo de
protecção, via
de exposição

Utilizado em

Tempo de exposição

Peróxido de hidrogénio em solução … %

7722-841

DNEL

1,4 mg/m³

humana, inalatória

trabalhador
(indústria)

crónicos - efeitos locais

Peróxido de hidrogénio em solução … %

7722-841

DNEL

3 mg/m³

humana, inalatória

trabalhador
(indústria)

agudos - efeitos locais

• PNEC de componentes da mistura relevantes

8.2

Nome da substância

Nº CAS

Parâmetro de
perigo

Nível limite

Compartimento ambiental

Tempo de exposição

Peróxido de hidrogénio
em solução … %

7722-84-1

PNEC

0,0138 mg/l

água

libertação intermitente

Peróxido de hidrogénio
em solução … %

7722-84-1

PNEC

0,013 mg/l

água doce

curto-prazo (exposição
única)

Peróxido de hidrogénio
em solução … %

7722-84-1

PNEC

0,013 mg/l

água do mar

curto-prazo (exposição
única)

Peróxido de hidrogénio
em solução … %

7722-84-1

PNEC

4,66 mg/l

estação de tratamento de águas
residuais (ETAR)

curto-prazo (exposição
única)

Peróxido de hidrogénio
em solução … %

7722-84-1

PNEC

0,047 mg/kg

sedimento em
água doce

curto-prazo (exposição
única)

Peróxido de hidrogénio
em solução … %

7722-84-1

PNEC

0,047 mg/kg

sedimento marinho

curto-prazo (exposição
única)

Peróxido de hidrogénio
em solução … %

7722-84-1

PNEC

0,002 mg/kg

solo

curto-prazo (exposição
única)

Controlo da exposição
Medidas de protecção individual (equipamentos de protecção individual)
Protecção ocular/facial

Usar óculos de segurança com protecção lateral.
Protecção da pele

Portugal (pt)
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Ficha de Dados de Segurança
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2015/830/UE

Hidrogénio peróxido 30%, Ph.Eur., estabilizado
número do artigo: 9681
• protecção das mãos
Usar luvas adequadas. As luvas de protecção química adequadas, se testadas de acordo com a NE
374. Para fins específicos, é recomendado 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 permanente. Temperaturas aumentadas devido a substâncias
aquecidas, calor corporal, etc. e uma redução 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 duplicado / 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
≥0,3 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: Formação de aerossol ou névoa. Tipo: NO-P3 (contra gases nitrosos e partículas, código de cores: Azul/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

líquido (fluido)

Cor

incolor

Odor

ligeiramente perceptível

Limiar olfactivo

Sem dados disponíveis

Outros parâmetros físico-químicos
pH (valor)

2 – 4 (20 °C)

Ponto de fusão/ponto de congelação

não determinado

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição

107 °C

Ponto de inflamação

não determinado

Taxa de evaporação

sem dados disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás)

não relevante (fluido)

Portugal (pt)
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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

não relevante

Pressão de vapor

18 hPa a 20 °C

Densidade

1,11 g/cm³

Densidade de vapor

1,2 (ar = 1)

Densidade aparente

Não aplicável

Densidade relativa

Não está disponível informação relativa a esta
propriedade.

Solubilidade(s)
Solubilidade em água

miscível em qualquer proporção

Coeficiente de partição
n-octanol/água (log KOW)

-1,57 (calc.)

Temperatura de auto-ignição

Não está disponível informação relativa a esta
propriedade.

Temperatura de decomposição

>100 °C

Viscosidade

9.2

• viscosidade cinemática

0,973 mm²/s

• viscosidade dinâmica

1,08 mPa s a 20 °C

Propriedades explosivas

não deve ser classificada como explosiva

Propriedades comburentes

propriedade comburente

Outras informações
Não existe informação adicional.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
10.1

Reactividade
Este material não é reactivo em condições ambientais normais.

10.2

Estabilidade química
Sob a acção prolongada da luz, pode ocorrer decomposição.

10.3

Possibilidade de reações perigosas
Reage violentamente com: Acetona, Aldeídos, Álcalis, Hidróxido alcalino (base cáustica), Metais alcalinos, Álcoois, Aminas, Amoníaco, Anilina, Chumbo, Óxido de chumbo, Metal alcalino-terroso, Ácido
acético, Hidreto de ácido acético, Éter, Hidrazina, Metais, Pó metálico, Sódio, Substâncias orgânicas,
Permanganatos, Fósforo, Óxidos de fósforo, Agentes redutores, Ácido nítrico, Ácido sulfúrico, Metais
pesados, Muito comburente,
=> Propriedades explosivas

10.4

Condições a evitar
Manter afastado do calor. Decomposição a temperaturas a partir de: >100 °C.

10.5

Materiais incompatíveis

Portugal (pt)
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chumbo, ferro, cobre, bronze e latão, prata, zinco, crómio
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
• Toxicidade aguda de componentes da mistura
Nome da substância

Nº CAS

Via de exposição

ATE

Peróxido de hidrogénio em solução … %

7722-84-1

oral

500 mg/kg

Peróxido de hidrogénio em solução … %

7722-84-1

inalatória: vapor

11 mg/l/4h

Corrosão/irritação cutânea
Não deve ser classificado como corrosivo/irritante cutâneo.
Lesões oculares graves/irritação ocular
Provoca lesões oculares graves.
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 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
náuseas, vómito, diarreia, dores abdominais
• Se entrar em contacto com os olhos
Provoca lesões oculares graves, risco de cegueira
• Em caso de inalação
tosse, dificuldades respiratórias
• Se entrar em contacto com a pele
levemente irritante, mas não relevante para classificação
Outras informações
Nenhum

Portugal (pt)
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SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1

Toxicidade
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Toxicidade em meio aquático (aguda)
Toxicidade (aguda) dos componentes da mistura para o meio aquático
Nome da substância

Nº CAS

Parâmetro de
perigo

Valor

Espécies

Tempo de exposição

Peróxido de hidrogénio em solução … %

7722-84-1

LC50

16,4 mg/l

peixe

96 h

Peróxido de hidrogénio em solução … %

7722-84-1

ErC50

1,38 mg/l

alga

72 h

Toxicidade em meio aquático (crónica)
Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
Toxicidade (crónica) dos componentes da mistura para o meio aquático

12.2

Nome da substância

Nº CAS

Parâmetro de
perigo

Valor

Espécies

Tempo de exposição

Peróxido de hidrogénio em solução … %

7722-84-1

EC50

466 mg/l

microrganismos

30 min

Processo de degradabilidade
Os métodos para determinação da degradabilidade biológica não são aplicáveis a substâncias inorgânicas.

12.3

Potencial de bioacumulação
Não se acumula significativamente nos organismos.
n-octanol/água (log KOW)

12.4

-1,57

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.

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.
Informações relevantes relativas à descarga através das águas residuais
Não deitar os resíduos no esgoto. Evitar a libertação para o ambiente obter instruções específicas/fichas de segurança.
Portugal (pt)
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Tratamento de resíduos de contentores/embalagens
É um resíduo perigoso; só podem ser utilizadas embalagens que tenham sido aprovadas (por exemplo, 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 Europeu 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

2014

14.2

Designação oficial de transporte da ONU

PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO
AQUOSA

Ingredientes perigosos

PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADO

14.3

Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe

5.1 (matérias comburentes)

14.4

Grupo de embalagem

II (matéria medianamente perigosa)

14.5

Perigos para o ambiente

nenhum (não é perigoso para o ambiente de acordo com os

14.6

Precauções especiais para o utilizador

regulamentos relativos a mercadorias perigosas)

As disposições relativas às mercadorias perigosas (ADR) também devem ser cumpridos no interior
das instalações.
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)
Número ONU

2014

Designação oficial de transporte

PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO AQUOSA

Menções no documento de transporte

UN2014, PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, 5.1 (8), II, (E)

Classe

5.1

Código de classificação

OC1

Grupo de embalagem

II

Rótulo(s) de perigo

5.1+8

Portugal (pt)
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Quantidades exceptuadas (QE)

E2

Quantidades limitadas (QL)

1L

Categoria de transporte (CT)

2

Código de restrição em túneis (CRT)

E

Número de identificação de perigo

58

• Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG)
Número ONU

2014

Designação oficial de transporte

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

Menções a inscrever na declaração do expedidor

UN2014, PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, 5.1 (8), II

Classe

5.1

Risco(s) subsidiário(s)

8

Poluente marinho

-

Grupo de embalagem

II

Rótulo(s) de perigo

5.1+8

Disposições especiais (DE)

-

Quantidades exceptuadas (QE)

E2

Quantidades limitadas (QL)

1L

EmS

F-H, S-Q

Categoria de acondicionamento

D

Grupo de segregação

16 - Peróxidos

• Organização da Aviação Civil Internacional (OACI-IATA/DGR)
Número ONU

2014

Designação oficial de transporte

Peróxido de hidrogénio em solução aquosa

Menções a inscrever na declaração do expedidor

UN2014, Peróxido de hidrogénio em solução
aquosa, 5.1 (8), II

Classe

5.1

Risco(s) subsidiário(s)

8

Grupo de embalagem

II

Rótulo(s) de perigo

5.1+8

Portugal (pt)

Página 12 / 17

Ficha de Dados de Segurança
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2015/830/UE

Hidrogénio peróxido 30%, Ph.Eur., estabilizado
número do artigo: 9681

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)
• Regulamento 649/2012/UE relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos
(PIC)
Nenhum dos ingredientes é referido.
• Regulamento 1005/2009/CE relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono
Nenhum dos ingredientes é referido.
• Regulamento 850/2004/CE relativo a poluentes orgânicos persistentes (POP)
Nenhum dos ingredientes é referido.
• Restrições de acordo com REACH, Apêndice XVII
Nome da substância
Hidrogénio peróxido
Legenda
R3

Portugal (pt)

Nº CAS

Wt%

Tipo de registo

Condições
de restrição

Nº

100

1907/2006/EC apêndice
XVII

R3

3

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
aspectos 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:
- possam ser utilizadas como combustível em lamparinas decorativas destinadas ao público em geral, e
- apresentem um risco por aspiração e sejam rotuladas com a frase R65 ou 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 comunitárias relativas à classificação, embalagem e rotulagem de substâncias e preparações perigosas, os fornecedores devem garantir, antes da colocação no mercado, o
cumprimento dos seguintes requisitos:
a) O petróleo de iluminação, rotulado com a frase R65 ou H304, destinado ao público em geral deve conter a seguinte menção, 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 iluminação - 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 R65 ou 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 ingestão, mesmo de pequenas quantidades de acendalha para grelhador pode originar danos pulmonares
potencialmente letais»;
c) O petróleo de iluminação e o líquido de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase R65 ou H304 e destinados ao público em geral são embalados, a partir de 1 de Dezembro de 2010, em recipientes pretos opacos de
capacidade não superior a 1 litro.
6. Até 1 de Junho de 2014, a Comissão deve solicitar à Agência Europeia dos Produtos Químicos a preparação de
um dossiê, em conformidade com o artigo 69.o do presente regulamento, no sentido de proibir, se adequado, os
líquidos de acendalha para grelhadores e o combustível para lamparinas decorativas, rotulados com a frase R65
ou H304, destinados ao público em geral.
7. As pessoas singulares ou colectivas que coloquem no mercado pela primeira vez petróleo de iluminação ou líquido de acendalha para grelhadores rotulados com a frase R65 ou H304 devem, até 1 de Dezembro de 2011 e
anualmente a partir dessa data, fornecer à autoridade competente do Estado-Membro em questão dados sobre
alternativas a esse petróleo de iluminação e a esse líquido de acendalha para grelhadores. Os Estados-Membros
devem disponibilizar esses dados à Comissão.
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• Restrições de acordo com REACH, Título VIII
Nenhum.
• Lista das substâncias sujeitas a autorização (REACH, Apêndice XIV)/SVHC - lista de substâncias
candidatas
nenhum dos ingredientes é referido
• Directiva Seveso
2012/18/UE (Seveso III)
Nº

Substância perigosa/categorias de perigo

Quantidades-limiar (em toneladas) para a aplicação de requisitos de nível inferior 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%

Directiva relativa às emissões industriais (COVs, 2010/75/UE)
Teor de COV

0%

Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em
equipamentos eléctricos e electrónicos (RoHS) - Anexo II
Nenhum dos ingredientes é referido.
Regulamento 166/2006/CE relativo à criação do Registo Europeu das Emissões e Transferências
de Poluentes (PRTR)
Nenhum dos ingredientes é referido.
Directiva 2000/60/CE que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da
água
Nenhum dos ingredientes é referido.
Regulamento 111/2005/CE que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de
drogas entre a Comunidade e países terceiros
nenhum dos ingredientes é referido
Inventários nacionais

Portugal (pt)

País

Inventários nacionais

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
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País

Inventários nacionais

Estatuto

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
CICR
CSCL-ENCS
DSL
ECSI
IECSC
INSQ
KECI
NZIoC
PICCS
REACH Reg.
TCSI
TSCA

15.2

Australian Inventory of Chemical Substances
Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
Inventário CE de substâncias (EINECS, ELINCS, NLP)
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
National Inventory of Chemical Substances
Korea Existing Chemicals Inventory
New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH substâncias registadas
Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Avaliação da segurança química
Não foram efectuadas avaliações de segurança química para as substâncias constituintes desta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações
Abreviaturas e acrónimos
Abrev.

Descrição das abreviaturas utilizadas

Acute Tox.

toxicidade aguda

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 navegável 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)

Aquatic Chronic

perigoso para o ambiente aquático - perigo crónico

ATE

Estimativa de Toxicidade Aguda

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)

DMEL

Derived Minimal Effect Level (nível derivado de exposição com efeitos mínimos)

DNEL

nível derivado de exposição sem efeitos

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)

Portugal (pt)
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Abrev.

Descrição das abreviaturas utilizadas

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

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)

LC50

Concentração Letal 50 %: a CL50 corresponde à concentração de uma substância submetida a ensaio, que
provoca 50 % de mortalidade durante um intervalo de tempo específico.

MARPOL

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (abrev. de "poluente marinho")

mPmB

muito persistente e muito bioacumulável

NLP

ex-polímero

NP 1796

Projecto de Norma Portuguesa: Segurança e Saúde do Trabalho Valores limite de exposição profissional a
agentes químicos

nº CE

O Inventário CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) é a fonte do número CE composto por sete dígitos que identifica 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 Regulamento (CE) nº 1272/2008

OACI

Organização da Aviação Civil Internacional

Ox. Liq.

líquido oxidante

PBT

Persistente, Bioacumulável e Tóxico

PNEC

Concentração Previsivelmente Sem Efeitos

ppm

partes por milhão

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 Europeu relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas)

Skin Corr.

corrosivo cutâneo

Skin Irrit.

irritante cutâneo

STOT SE

toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

SVHC

Substance of Very High Concern (Substância que Suscita Elevada Preocupação)

VLE - CD

limite de exposição de curta duração

VLE - CM

limite superior

VLE - MP

média ponderada
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Ficha de Dados de Segurança
de acordo com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), alterado por 2015/830/UE

Hidrogénio peróxido 30%, Ph.Eur., estabilizado
número do artigo: 9681
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 Mercadorias 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)
Código

Texto

H271

risco de incêndio ou de explosão; muito comburente

H302

nocivo por ingestão

H314

provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318

provoca lesões oculares graves

H332

nocivo por inalação

H335

pode provocar irritação das vias respiratórias

H412

nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

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 folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre
segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral das explorações, a MTD consiste em aplicar e respeitar um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todas as
características seguintes:

Não

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

1. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE AS MTD
1.1. Sistemas de gestão ambiental (SGA)
MTD 1.
1. 1.
1. 2.
1. 3.
1. 4.
1. 4. a)
1. 4. b)
1. 4. c)
1. 4. d)
1. 4. e)
1. 4. f)
1. 4. g)
1. 4. h)
1. 4. i)
1. 5.

Compromisso dos órgãos de gestão, incluindo a administração de topo;
Definição, pela administração, de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação;
Planeamento e estabelecimento dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação com planeamento financeiro e investimento;
Aplicação de procedimentos, com especial ênfase para:
estrutura e responsabilidade,
formação, sensibilização e competência,
comunicação,
envolvimento dos trabalhadores,
documentação,
controlo eficaz do processo,
programas de manutenção,
preparação e resposta em situações de emergência,
salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental.
Verificação do desempenho ambiental e adoção de medidas corretivas, com especial destaque para:

1. 5. a)

monitorização e medição (ver também relatório de referência elaborado pelo JRC sobre monitorização das emissões de instalações abrangidas pela DEI — ROM),

1. 5. b)
1. 5. c)

medidas preventivas e corretivas,

1. 5. d)

manutenção de registos,

Sim

Auditorias internas ou externas independentes (quando exequível), a fim de determinar se o SGA está ou não em conformidade com as disposições planeadas e se foi corretamente
aplicado e mantido;

Não

1. 6.
1. 7.

Revisão do SGA e da continuidade da sua adequabilidade, aptidão e eficácia pela administração de topo;

1. 8.

Consideração dos impactos ambientais decorrentes do desmantelamento final da instalação na fase de conceção de uma nova instalação e ao longo da sua vida operacional;

1. 9.

Realização regular de avaliações comparativas setoriais (p. ex., documento de referência setorial do Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria — EMAS).

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Especificamente para o setor de criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, as MTD consistem igualmente em incorporar no SGA as seguintes características:

1. 10.
1. 11.

Sim

Não
A avaliar
Não
Não
Não aplicável

Aplicação de um plano de gestão do ruído (cf. MTD 9);

Não aplicável

Não existem receptores sensíveis próximos.

Aplicação de um plano de gestão de odores (cf. MTD 12).

Não aplicável

Não existem receptores sensíveis próximos.

Não aplicável

Exploração existente.

1.2 Boas práticas de gestão interna
MTD 2.
2. a)
2. a) i.
2. a) ii.
2. a) iii.
2. a) iv.
2. a) v.
2. b)
2. b) i.
2. b) ii.
2. b) iii.
2. b) iv.
2. b) v.
2. c)
2. c) i.

A fim de evitar ou reduzir o impacto ambiental e melhorar o desempenho global, a MTD consiste em utilizar todas as técnicas a seguir indicadas.
Localização adequada da instalação/exploração e organização das atividades em termos de espaço, a fim de:
reduzir o transporte de animais e de materiais (incluindo estrume)
assegurar uma distância adequada aos recetores sensiveis que exijam protecção
ter em conta as condições climáticas predominantes (po ex. vento e precipitação)
ter em conta a potencial capacidade de desenvolvimento futuro da exploração
evitar a contaminação da água
Educar e formar o pessoal, especialmente em relação a:

Não aplicável
Sim
Sim

Formação aos trabalhadores.

regulamentação aplicável, criação de animais, sanidade e bem-estar animal, gestão do estrume, segurança dos trabalhadores

Sim

Formação aos trabalhadores.

transporte e espalhamento de estrume no solo

Sim

Formação aos trabalhadores.

planeamento de atividades

Sim

Formação aos trabalhadores.

planeamento e gestão de emergências

Sim

Formação aos trabalhadores.

reparação e manutenção dos equipamentos

Sim

Formação aos trabalhadores.

Preparar um plano de emergência para lidar com emissões e incidentes imprevistos, como a poluição de massas de água. Pode incluir:
plano da exploração, indicando os sistemas de drenagem e as fontes de água/efluentes,

Sim

2. c) ii.

planos de ação para responder a certas contingências (p. ex., incêndios, fugas ou colapso de instalações de armazenamento de chorume, escorrência descontrolada das pilhas de
estrume, derramamentos de óleo),

Sim

2. c) iii.

equipamento disponível para tratamento de incidentes de poluição (p. ex., equipamento para obstrução de drenos, valas de represamento, divisórias de separação para derrames de
óleo).

Sim

2. d)
2. d) i.
2. d) ii.
2. d) iii.
2. d) iv.
2. d) v.
2. d) vi.
2. e)

Verificar, reparar e manter regularmente estruturas e equipamento, como:

Sim

Inspecções internas regulares

instalações de armazenamento de chorume, de modo a detetar sinais de danos, degradação ou fugas,

Sim

Inspecções internas regulares

bombas de chorume, misturadores, separadores, irrigadores,

Sim

Inspecções internas regulares

sistemas de abastecimento de alimentos e de água,

Sim

Inspecções internas regulares

sistema de ventilação e sensores de temperatura,

Sim

Inspecções internas regulares

silos e equipamentos de transporte (p. ex., válvulas, tubos),

Sim

Inspecções internas regulares

sistemas de limpeza do ar (p. ex., através de inspeções regulares). Pode incluir a limpeza da exploração e o controlo de pragas.

Sim

Limpeza da exploração e controlo de pragas.

Sim

Armazenamento no Necrotério.

Sim

Rigorosa seleção da ração tendo em conta as necessidades nutricionais e o período de produção.

Armazenar os animais mortos de modo a evitar ou reduzir emissões.

1.3 Gestão nutricional
MTD 3.

A fim de reduzir a quantidade total de azoto excretado e, consequentemente, as emissões de amoníaco, satisfazendo simultaneamente as necessidades nutricionais dos
animais, a MTD consiste em preparar uma dieta e uma estratégia nutricional que incluam uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

3. a)

Redução do teor de proteína bruta mediante um regime alimentar com valor equilibrado de azoto, tendo em conta as necessidades de energia e de aminoácidos digeríveis.

Sim

Rigorosa seleção da ração tendo em conta as necessidades nutricionais e o período de produção.

3. b)
3. c)
3. d)

Alimentação multifaseada com uma dieta adaptada às necessidades específicas do período de produção.

Sim

Rigorosa seleção da ração tendo em conta as necessidades nutricionais e o período de produção.

Adição de quantidades controladas de aminoácidos essenciais a uma dieta pobre em proteína bruta.

Sim

Rigorosa seleção da ração tendo em conta as necessidades nutricionais e o período de produção.

Utilizar aditivos autorizados para alimentação animal que tenham em vista reduzir o azoto total excretado.

Sim

Rigorosa seleção da ração tendo em conta as necessidades nutricionais e o período de produção.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação
(mês.ano)
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

fim de SOBRE
reduzirAS
o fósforo
1. CONCLUSÕES A
GERAIS
MTD total excretado, satisfazendo, ao mesmo tempo, as necessidades nutricionais dos animais, a MTD consiste em preparar uma dieta e uma estratégia
MTD 4.
nutricional que incluam uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

4. a)
4. b)
4. c)

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Sim

Rigorosa seleção da ração tendo em conta as necessidades nutricionais e o período de produção.

Alimentação multifaseada com uma dieta adaptada às necessidades específicas do período de produção.

Sim

Rigorosa seleção da ração tendo em conta as necessidades nutricionais e o período de produção.

Utilizar aditivos autorizados para alimentação animal que tenham em vista reduzir o fósforo total excretado (p. ex., fitase).

Sim

Rigorosa seleção da ração tendo em conta as necessidades nutricionais e o período de produção.

Utilização de fosfatos inorgânicos altamente digeríveis para a substituição parcial de fontes convencionais de fósforo nos alimentos.

Sim

Rigorosa seleção da ração tendo em conta as necessidades nutricionais e o período de produção.

1.4. Utilização eficiente da água
MTD 5.
5. a)
5. b)
5. c)
5. d)
5. e)
5. f)

Para uma utilização eficiente da água, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Sim

Manter um registo do consumo de água.

Sim

Registo mensal do consumo de água.

Detetar e reparar fugas de água.

Sim

Efectuam-se verificações periódicas.

Utilizar equipamentos de limpeza de alta pressão para a limpeza do alojamento dos animais e dos equipamentos.

Sim

Utilização de equipamentos de alta pressão.

Selecionar e utilizar equipamento adequado (p. ex., bebedouros de tetinas, bebedouros redondos, recipientes de água) para uma categoria de animal específica, garantindo
simultaneamente a disponibilidade de água (ad libitum ).

Sim

Utilização dos equipamentos adequados.

Verificar e, se necessário, ajustar regularmente a calibração do equipamento de abeberamento.

Sim

Efectuam-se verificações periódicas.

Reutilização de águas pluviais não contaminadas, como água para limpeza.

Não

1.5. Emissões de águas residuais
MTD 6.
6. a)
6. b)
6. c)
MTD 7.

Para reduzir a produção de águas residuais, a MTD consiste em recorrer a uma combinação das técnicas que se seguem.

Sim

Manter tão reduzida quanto possível a extensão de zonas sujas.

Sim

Sensibilização dos trabalhadores.

Minimizar a utilização de água.

Sim

Sensibilização dos trabalhadores.

Separar águas pluviais não contaminadas do fluxo de águas residuais que necessitam de tratamento.

Sim

A fim de reduzir as emissões provenientes das águas residuais para o meio hídrico, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se
seguem.

7. a)
7. b)

Drenar águas residuais para um recipiente específico ou para uma instalação de armazenamento de chorume.

Sim

Tratar as águas residuais.

Sim

7. c)

Espalhamento de águas residuais no solo através, p. ex., de sistemas de irrigação, como aspersores, pulverizadores com tração, cisternas, aparelhos com tubos injetores.

Sim

Valorização em solo agrícola de todo o efluente produzidos, de acordo com o PGEP.

1.6. Utilização eficiente da energia
MTD 8.
8. a)
8. b)
8. c)
8. d)
8. e)
8. e) 1.
8. e) 2.
8. e) 3.
8. f)
8. g)
8. f)

Para uma utilização eficiente da energia na exploração, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.
Sistemas de aquecimento/arrefecimento e de ventilação de elevada eficiência.

Não aplicável

Exploração existente.

Otimização da gestão e dos sistemas de aquecimento/arrefecimento e de ventilação, em especial quando são utilizados sistemas de limpeza do ar.

Não aplicável

Exploração existente.

Isolamento das paredes, do pavimento e/ou dos tetos do alojamento dos animais.

Sim

Utilização de dispositivos de iluminação eficientes em termos energéticos.

Sim

utilização de iluminação eficiente.

Utilização de permutadores de calor. Pode utilizar-se um dos seguintes sistemas:

Não

Exploração existente.

Utilização de bombas de calor para recuperação de calor.

Não aplicável

Exploração existente.

Recuperação de calor com chão aquecido e arrefecido com cama (sistema de cobertura combinada).

Não aplicável

Exploração existente.

ar-ar;
ar-água;
ar-solo

Utilizar ventilação natural.

Sim

É utilizada a ventilação natural.

1.7. Emissões de ruído
MTD 9.
9. i.
9. ii.
9. iii.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em criar e aplicar um plano de gestão de ruído como parte integrante do sistema
de gestão ambiental (cf. MTD 1) que inclua os seguintes elementos:
protocolo com medidas e cronogramas apropriados,

Não aplicável

Sem perturbação sonora. Não existem receptores sensíveis próximos.

protocolo de monitorização do ruído,

Não aplicável

Sem perturbação sonora. Não existem receptores sensíveis próximos.

protocolo de resposta a ocorrências de ruído identificadas,

Não aplicável

Sem perturbação sonora. Não existem receptores sensíveis próximos.

9. iv.

programa de redução do ruído, concebido para, p. ex., identificar a(s) fonte(s), monitorizar as emissões de ruído, caracterizar os contributos das fontes e aplicar medidas de redução e/ou
eliminação,

Não aplicável

Sem perturbação sonora. Não existem receptores sensíveis próximos.

9. v.

análise do historial de ocorrências de ruído e soluções aplicadas e divulgação de conhecimentos em matéria de ocorrências de ruído.

Não aplicável

Sem perturbação sonora. Não existem receptores sensíveis próximos.

MTD 10.
10. a)
10. b)
10. c)
10. d)
10. e)
10. f)

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em utilizar a uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

Não aplicável

Assegurar uma distância adequada entre as instalações/explorações e os recetores sensíveis.

Não aplicável

Exploração existente.

Localização do equipamento.

Não aplicável

Exploração existente.

Medidas operacionais.

Sim

Manuseamento de equipamentos por pessoal experiente.

Equipamento pouco ruidoso.

Não aplicável

Sem perturbação sonora. Não existem receptores sensíveis próximos.

Equipamento de controlo do ruído.

Não aplicável

Sem perturbação sonora. Não existem receptores sensíveis próximos.

Redução de ruído.

Não aplicável

Sem perturbação sonora. Não existem receptores sensíveis próximos.

1.8. Emissões de poeiras
MTD 11.

Para reduzir as emissões de poeiras de cada alojamento animal, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

11. a)
11. a) 1.
11. a) 2.
11. a) 3.
11. a) 4.
11. a) 5.
11. a) 6.
11. b)
11. b) 1.
11. b) 2.
11. b) 3.
11. c)
11. c) 1.
11. c) 2.
11. c) 3.
11. c) 4.
11. c) 5.

Reduzir a produção de poeiras no interior de edifícios para animais. Para este efeito, pode utilizar-se uma combinação das seguintes técnicas:
Material de cama mais espesso (p. ex., em vez de palha cortada, utilizar palha longa ou aparas de madeira);

Não aplicável

Mudar as camas utilizando uma técnica que levante pouca poeira (p. ex., à mão);

Não aplicável

Aplicar alimentação ad libitum;

Sim

Utilizar alimentos húmidos ou granulados ou acrescentar matérias-primas gordurosas ou agentes aglutinantes aos sistemas de alimentos secos;

Não

Utilizar filtros de poeiras nos depósitos de alimentos secos que são reabastecidos de forma pneumática;
Conceber e utilizar o sistema de ventilação a baixas velocidades dentro do alojamento.

Não
Não aplicável

Por questões de bem-estar animal.

Reduzir a concentração de poeiras no interior dos alojamentos utilizando uma das seguintes técnicas:
Nebulização com água;

Não aplicável

Pulverização com óleo;

Não aplicável

Exploração de suínos.

Ionização.

Não aplicável

por questões técnicas e/ou económicas.

Coletor de água;

Não aplicável

Exploração de suínos.

Filtro seco;

Não aplicável

Sem sistema de ventilação centralizada.

Depurador a água;

Não aplicável

Sem sistema de ventilação centralizada.

Depurador a ácido por via húmida;

Não aplicável

Sem sistema de ventilação centralizada.

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento);

Não aplicável

Sem sistema de ventilação centralizada.

Tratamento do ar de exaustão através de sistemas de tratamento de ar, como:

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação
(mês.ano)
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

11.1.
c) CONCLUSÕES
6.
GERAISSistema
SOBREdeASlimpeza
MTD de ar de duas ou três fases;
Biofiltro.
11. c) 7.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Não aplicável

Sem sistema de ventilação centralizada.

Não aplicável

Sem sistema de ventilação centralizada.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação
(mês.ano)
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n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

1. CONCLUSÕES
SOBRE AS MTD
1.9. EmissõesGERAIS
de odores
MTD 12.
12. i.
12. ii.
12. iii.

Para evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de odores de uma exploração, a MTD consiste em criar, aplicar e rever regularmente um plano de gestão de
odores, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), que inclua os seguintes elementos:

Não aplicável

protocolo com medidas e cronogramas adequados,

Não aplicável

protocolo para monitorização de odores,

Não aplicável

protocolo para resposta a ocorrências de odores incómodos,

Não aplicável

12. iv.

programa de prevenção e eliminação de odores, concebido para, p. ex., identificar a(s) fonte(s), monitorizar as emissões de odores (cf. MTD 26), caracterizar os contributos das fontes e
pôr em prática medidas de eliminação e/ou redução,

Não aplicável

12. v.

análise do historial de ocorrências de odores e soluções aplicadas e divulgação de conhecimentos sobre ocorrência de odores.

Não aplicável

MTD 13.
13. a)
13. b)

Não está comprovada a existência de odores incómodos junto de receptores sensiveis.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de odores e/ou o impacto de uma exploração em termos de odores, a MTD consiste em utilizar uma
combinação das técnicas que se seguem.
Assegurar uma distância adequada entre a exploração/instalação e os recetores sensíveis.

Não aplicável

Exploração existente.

Utilizar alojamentos nos quais se aplique um dos seguintes princípios ou uma combinação dos mesmos:

13. b) i.

manter os animais e pavimentos secos e limpos (p. ex., evitar derramar alimentos e evitar dejeções em zonas de repouso ou pavimentos parcialmente ripados),

Sim

Pavimentos ripados ou parcialmente ripados.

13. b) ii.
13. b) iii.
13. b) iv.
13. b) v.
13. b) vi.

reduzir a superfície emissora do estrume (p. ex., utilizando ripas de metal ou plástico, canais com superfície reduzida de estrume exposto),

Sim

Pavimentos ripados ou parcialmente ripados.

remover frequentemente o estrume para uma instalação de armazenamento externa e coberta,

Sim

Chorume segue para o exterior: poços de recepção/nitreiras

reduzir a temperatura do estrume (p. ex., pelo arrefecimento de chorume) e do espaço interior,

Não aplicável

diminuir o fluxo e a velocidade do ar sobre as superfícies de estrume,

Não aplicável

manter o material de cama seco e em condições aeróbias, nos sistemas com camas.

Não aplicável

13. c)

Por qustões de bem-estar animal.

Otimizar as condições de descarga de ar de exaustão proveniente do alojamento animal utilizando uma das técnicas ou combinações de técnicas que se seguem:

13. c) i.
13. c) ii.
13. c) iii.
13. c) iv.
13. c) v.
13. c) vi.
13. d)
13. d) 1.
13. d) 2.
13. d) 3.
13. e)
13. e) 1.
13. e) 2.
13. e) 3.
13. f)
13. f) 1.
13. f) 2.
13. f) 3.
13. g)
13. g) 1.
13. g) 2.

aumentar a altura da saída do ar de exaustão (p. ex., acima do nível do telhado, colocar chaminés, desviar a saída de ar de exaustão para a cumeeira, em vez da parte inferior da
parede),

Não

aumentar a velocidade de ventilação da saída vertical,

Sim

colocar barreiras externas eficazes para gerar turbulência no fluxo de ar expelido (p. ex., vegetação),

Não

colocar defletores nas saídas de ar que se encontrem a baixa altura nas paredes, para que o ar de exaustão seja dirigido para o solo,

Não

colocar as saídas do ar de exaustão do lado do alojamento contrário ao do recetor sensível,

Não aplicável

Exploração existente.

alinhar o eixo superior de um edifício com ventilação natural de forma transversal à direção predominante do vento.

Não aplicável

Exploração existente.

Não aplicável

por questões técnicas e/ou económicas.

Utilizar um sistema de limpeza de ar, p. ex.:
Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento);
Biofiltro;
Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases.
Utilizar uma das seguintes técnicas ou combinações de técnicas para o armazenamento de estrume:
Durante o armazenamento, cobrir o chorume ou estrume sólido;
Localizar a instalação de armazenamento levando em conta a direção predominante do vento e/ou adotar medidas destinadas a reduzir a velocidade do vento em torno da instalação de
armazenamento (p. ex., árvores, barreiras naturais);
Minimizar a agitação de chorume.

Sim
Não aplicável

Existência de várias nitreiras, cobertas e impermeabilizadas.
Exploração existente.

Sim

Apenas nos poços de recepção e bombagem.

Sim

Sistema de retenção/lagunagem existente

Tratar o estrume por uma das seguintes técnicas, de modo a minimizar as emissões de odores durante o seu espalhamento no solo (ou antes deste):
Digestão aeróbia (arejamento) do chorume;
Compostagem do estrume sólido;
Digestão anaeróbia.
Utilizar uma das seguintes técnicas ou combinações de técnicas para o espalhamento do estrume no solo:
Espalhador em banda, injetor pouco profundo ou injetor profundo para o espalhamento do chorume no solo;

Não

Incorporar o estrume o mais rapidamente possível.

Sim

1.10. Emissões provenientes do armazenamento do estrume sólido
MTD 14.
14. a)
14. b)
14. c)

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do armazenamento de estrume sólido, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das
técnicas que se seguem.
Reduzir a proporção entre a área da superfície emissora e o volume da pilha de estrume sólido.

MTD 15.

Cobrir as pilhas de estrume sólido.

Sim

Nitreiras cobertas e impermeabilizadas.

Armazenar o estrume sólido seco num armazém.

Sim

Nitreiras cobertas e impermeabilizadas.

A fim de evitar ou, quando tal não for praticável, reduzir as emissões para o solo e para a água provenientes do armazenamento de estrume sólido, a MTD consiste em utilizar
uma combinação das técnicas que se seguem, dando-lhes prioridade segundo a ordem de enumeração.

15. a)
15. b)
15. c)

Armazenar o estrume sólido seco num armazém

Sim

Nitreiras cobertas e impermeabilizadas.

Não aplicável

Nitreiras cobertas e impermeabilizadas.

Armazenar o estrume sólido em locais com pavimentos sólidos e impermeáveis que possuam sistema de drenagem e reservatório para as escorrências.

Sim

Nitreiras cobertas e impermeabilizadas.

15. d)

Selecionar uma instalação de armazenamento com capacidade suficiente para armazenar o estrume sólido durante os períodos em que não seja possível espalhá-lo no solo.

Sim

Nitreiras cobertas e impermeabilizadas.

15. e)

Armazenar no campo o estrume sólido em pilhas, colocadas longe de águas de superfície e de cursos de água subterrâneos que possam ser contaminados por escorrências do estrume.

Utilizar um silo de betão para armazenar o estrume sólido

Não aplicável

O estrume é retirado da Nitreira e incorporado no solo.

1.11. Emissões provenientes do armazenamento de chorume
MTD 16.
16. a)
16. a) 1.
16. a) 2.
16. a) 3.
16. b)
16. b) 1.
16. b) 2.
16. b) 3.
16. b) 3. i.
16. b) 3. ii.
16. b) 3. iii.
16. b) 3. iv.
16. b) 3. v.
16. b) 3. vi.
16. b) 3. vii.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes de instalações de armazenamento de chorume, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas
que se seguem.

Sim

Conceção e gestão adequada da instalação de armazenamento de chorume utilizando uma combinação das técnicas que se seguem:
Reduzir a proporção entre a área da superfície emissora e o volume de chorume na instalação de armazenamento;

Não

Reduzir a velocidade do vento e as trocas de ar na superfície do chorume, operando a instalação de armazenamento de chorume abaixo da sua capacidade máxima;

Sim

Minimizar a agitação de chorume.

Sim

Lagunagem existente, dimensionada de acordo com a anterior legislação de descargas em meio hídrico.

Apenas nos poços de recepção e bombagem.

Cobrir o tanque de chorume. Para este efeito, pode utilizar-se uma das seguintes técnicas:
Cobertura de proteção rígida;

Não aplicável

Por questões técnicas e/ou económicas.

Coberturas de proteção flexíveis;

Não aplicável

Por questões meteorológicas

Coberturas de proteção flutuantes, como, p. ex.:

Não aplicável

péletes de plástico

Não aplicável

materiais finos a granel

Não aplicável

coberturas de proteção flexíveis e flutuantes

Não aplicável

placas de plástico geométricas

Não aplicável

coberturas de proteção de ar insuflado

Não aplicável

crosta natural
palha

Sim
Não aplicável

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação
(mês.ano)
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fim de SOBRE
reduzirAS
as MTD
emissões de amoníaco para o ar provenientes de instalações de armazenamento natural de chorume (lagoas), a MTD consiste em utilizar uma
1. CONCLUSÕES A
GERAIS
MTD 17.
combinação das técnicas que se seguem.

17. a)
17. b)
17. b) i.
17. b) ii.
17. b) iii.
17. b) iv.
MTD 18.

Minimizar a agitação do chorume.

Sim

Apenas nos poços de recepção e bombagem.

Usar uma proteção flexível e/ou flutuante na lagoa de chorume, p. ex.:
chapas de plástico flexíveis

Não aplicável

Por questões estruturais; lagoas de grandes dimensões.

materiais finos a granel
crosta natural
palha

Sim
Não aplicável

A fim de evitar as emissões para o solo e para a água provenientes da recolha e da canalização de chorume e de instalações de armazenamento de chorume e/ou instalações
de armazenamento natural de chorume (lagoas), a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

18. a)

Utilizar instalações de armazenamento resistentes a fatores mecânicos, químicos e térmicos.

Não

18. b)

Selecionar uma instalação de armazenamento com capacidade suficiente para armazenar o chorume durante os períodos em que não seja possível espalhá-lo no solo.

Sim

Sistema de retenção/lagunagem existente

18. c)

Construir instalações e utilizar equipamentos para recolha e transferência de chorume resistentes a fugas (p. ex., poços, canais, drenos, centrais de bombagem).

Sim

Tubagens resistentes , verificadas periodicamente.

18. d)
18. e)
18. f)

Armazenar o chorume em lagoas com revestimento (base e paredes) impermeável: p. ex., argila ou plástico (revestimento simples ou duplo).

Sim

Impermeabilização com tela de PEAD

Sim

Verificações regulares.

Instalar um sistema de deteção de fugas constituído, p. ex., por uma geomembrana, uma camada drenante e sistema de drenagem de tubos.
Verificar a integridade estrutural das instalações de armazenamento pelo menos uma vez por ano.

1.12 Tratamento de estrume na exploração
MTD 19.
19. a)
19. a) i.
19. a) ii.
19. a) iii.
19. a) iv.
19. a) v.
19. b)
19. c)
19. d)
19. e)
19. f)

Nos casos em que o tratamento do estrume tem lugar na exploração, a fim de reduzir as emissões de azoto, fósforo, odores e agentes patogénicos microbianos para o ar e
para a água e facilitar o armazenamento de estrume e/ou o seu espalhamento no solo, a MTD consiste em tratar o estrume mediante a aplicação de uma das técnicas ou
combinações das técnicas que se seguem.
Separação mecânica do chorume. Inclui, p. ex.:
prensa separadora de parafuso

Sim
Sim

separador de decantação centrífuga

Não aplicável

coagulação e floculação

Não aplicável

separação por peneira

Não aplicável

filtro-prensa

Não aplicável

Digestão anaeróbia do estrume numa instalação a biogás.

Não aplicável

Utilização de um túnel externo para secar o estrume.

Não aplicável

Digestão aeróbia (arejamento) do chorume.

Não aplicável

Nitrificação e desnitrificação do chorume.

Não aplicável

Compostagem de estrume sólido.

Não aplicável

Existencia de tamisadores de tambor rotativo.

Por questões técnicas e/ou económicas.

1.13 Espalhamento do estrume no solo
MTD 20.
20. a)
20. a) i.
20. a) ii.
20. a) iii.
20. a) iv.
20. a) v.
20. b)
20. b) 1.
20. b) 2.
20. c)
20. c) 1.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de azoto, fósforo e agentes patogénicos microbianos para o solo e para a água em resultado do
espalhamento do estrume no solo, a MTD consiste em utilizar todas as técnicas que se seguem.
Avaliar os terrenos que vão receber o estrume, para identificar os riscos de escorrência, tendo em conta:
o tipo de solo, as condições e o declive do terreno

Sim

as condições climáticas

Sim

a drenagem e a irrigação do terreno

Sim

a rotação das culturas

Sim

os recursos hídricos e as zonas de águas protegidas

Sim

Manter distância suficiente entre os terrenos onde se espalha o estrume (mantendo uma faixa de terreno não tratado) e:
zonas onde há risco de escorrência para a água, como cursos de água, nascentes, furos, etc.

Sim

propriedades vizinhas (incluindo sebes).

Sim

Evitar o espalhamento do estrume quando o risco de escorrência é significativo. Em especial, o estrume não é aplicado quando:
o campo está inundado, gelado ou coberto de neve

Sim

20. c) 2.

as condições do solo (p. ex., saturação de água ou compactação) conjugadas com o declive do terreno e/ou as condições de drenagem sejam de tal natureza que o risco de
escorrência ou drenagem seja alto

Sim

20. c) 3.

as escorrências podem ser previstas em função das previsões de chuva.

Sim

20. d)

Adaptar a taxa de espalhamento do estrume tendo em conta o teor de azoto e de fósforo do estrume, além das características do solo (p. ex., teor de nutrientes), as necessidades das
culturas sazonais e as condições meteorológicas ou as condições do campo que possam favorecer escorrências.

Sim

De acordo com o apresentado e aprovado no PGEP da instalação.

20. e)

Espalhar o estrume em consonância com as carências de nutrientes das culturas.

Sim

De acordo com o apresentado e aprovado no PGEP da instalação.

20. f)

Verificar regularmente os campos onde foram efetuados os espalhamentos de modo a identificar quaisquer sinais de escorrências e responder adequadamente quando necessário.

Sim

20. g)
20. h)

Assegurar acesso adequado à instalação de armazenamento de estrume e verificar que não há derrames durante o carregamento.

Sim

Verificar se o equipamento de espalhamento de estrume está em boas condições de funcionamento e ajustado para uma taxa de aplicação adequada.

MTD 21.
21. a)
21. b)
21. b) 1.
21. b) 2.
21. c)
21. d)
21. e)
MTD 22.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do espalhamento de chorume no solo, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das
técnicas que se seguem.
Diluição do chorume, seguida de técnicas como, p. ex., sistemas de irrigação a baixa pressão.

Não aplicável

Mangueira

Não aplicável

Coluna.

Não aplicável

Injetor pouco profundo (regos abertos).

Não aplicável

Injetor profundo (regos fechados).

Não aplicável

Acidificação do chorume.

Não aplicável

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do espalhamento do estrume no solo, a MTD consiste em incorporar o estrume no solo o mais rapidamente
possível. (Intervalo de tempo associado às MTD no BREF)

Sim

1.14 Emissões de todo o processo de produção
MTD 23.

De acordo com o apresentado e aprovado no PGEP da instalação.

Espalhador em banda, mediante a aplicação de uma das seguintes técnicas:

A fim de reduzir as emissões de amoníaco provenientes do processo de produção para a criação de suínos (incluindo porcas) ou de aves de capoeira, a MTD consiste em
estimar ou calcular uma redução de emissões de amoníaco do processo de produção utilizando as MTD aplicadas na exploração.

A avaliar

De acordo com o apresentado e aprovado no PGEP da instalação.

VEA/VCA

Condições
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1. CONCLUSÕES
GERAISdas
SOBRE
AS MTD
1.15 Monitorização
emissões
e parâmetros do processo
MTD 24.

A MTD consiste em monitorizar o azoto total e o fósforo total excretado no estrume utilizando uma das seguintes técnicas, com, pelo menos, a frequência indicada.

24. a)

Cálculo, recorrendo a um balanço de massas de azoto e de fósforo, baseado na ingestão de alimentos, no teor de proteína bruta da dieta, no fósforo total e no rendimento do animal.

24. b)

Estimativa do teor de azoto total e de fósforo total do estrume, recorrendo à análise do estrume

MTD 25.

A MTD consiste em monitorizar as emissões de amoníaco para o ar utilizando uma das seguintes técnicas, com, pelo menos, a frequência indicada.

Não
Sim

25. a)

Estimativa, recorrendo a um balanço de massas baseado nas excreções e no azoto total (ou azoto amoniacal total) presente em cada fase de gestão do estrume.

Não

25. b)

Cálculo, recorrendo à medição da concentração de amoníaco e da taxa de ventilação, utilizando métodos de normas ISO, normas nacionais ou internacionais ou outros métodos que
garantam dados de qualidade científica equivalente.

Não

25. c)

Estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão.

MTD 26.

A MTD consiste em monitorizar periodicamente as emissões de odores para o ar.

MTD 27.

A MTD consiste em monitorizar as emissões de poeiras de cada alojamento para animais utilizando uma das seguintes técnicas com, pelo menos, a frequência indicada.

27. a)

Cálculo, recorrendo à medição da concentração de poeiras e da taxa de ventilação utilizando métodos de normas EN ou outros (normas ISO, normas nacionais ou internacionais) que
garantam dados de qualidade científica equivalente.

27. b)

Estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão.

MTD 28.

A MTD consiste em monitorizar as emissões de amoníaco, poeiras e/ou odores de cada alojamento para animais que possua sistema de limpeza de ar, utilizando uma das
seguintes técnicas, com, pelo menos, a frequência indicada.

Sim
Não aplicável

Sim
Não aplicável

Verificação do desempenho do sistema de limpeza de ar recorrendo à medição do amoníaco, de odores e/ou de poeiras em condições práticas da exploração e seguindo um protocolo
de medição e os métodos das normas EN ou outros métodos (normas ISO, normas nacionais ou internacionais) que garantam dados de qualidade científica equivalente.

Não aplicável

28. b)

Controlar a eficácia do sistema de limpeza de ar (p. ex., através do registo contínuo dos parâmetros de funcionamento ou através da utilização de sistemas de alarme).

Não aplicável

MTD 29.

Anualmente, metodologia de cálculo PRTR.
Não está comprovada a existência de odores incómodos junto de eventuais receptores sensiveis.

Não

28. a)

29. a)
29. b)
29. c)
29. d)
29. e)
29. f)

De acordo com o apresentado e aprovado no PGEP da instalação.

Não

Anualmente, metodologia de cálculo PRTR.
Exploração existente, sem sistema de limpeza de ar.

A MTD consiste em monitorizar os seguintes parâmetros do processo pelo menos uma vez por ano.
Consumo de água.

Sim

Registo mensal do consumo de água.

Consumo de energia elétrica.

Sim

Registo mensal do consumo de energia eléctrica.

Consumo de combustível.

Sim

Registo mensal do consumo de gasóleo.

Número de entradas e saídas de animais, incluindo nascimentos e mortes, sempre que pertinente.

Sim

Registos mensais de entradas e saídas de animais e de mortes.

Consumo de alimentos.

Sim

Registo mensal de alimentos.

Produção de estrume.

Sim

Registos anuais de produção de estrumes e chorumes.

2. CONCLUSÕES MTD PARA A CRIAÇÃO INTENSIVA DE SUÍNOS
2.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos de suínos
MTD 30.
30. a)
30. a) i)
30. a) ii)
30. a) iii)
30. a) iv)
30. a) 0.
30. a) 0. i.
30. a) 0. ii.
30. a) 0. iii.
30. a) 0. iv.
30. a) 1.
30. a) 2.
30. a) 3.
30. a) 4.
30. a) 5.
30. a) 6.
30. a) 7.
30. a) 8.
30. a) 9.
30 a) 10.
30. a) 11.
30. a) 12.
30. a) 13.
30. a) 14.
30. a) 15.
30. a) 16.
30. b)
30. c)
30. c) 1.
30. c) 2.
30. c) 3.
30. d)
30. e)

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos de suínos, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que
se seguem. (Consultar VEA às MTD no BREF)
Uma das seguintes técnicas, que aplicam um dos seguintes princípios ou uma combinação deles:
reduzir a superfície emissora de amoníaco
aumentar a frequência de remoção de chorume (estrume) para um local de armazenamento externo

Sim
Sim

separar a urina das fezes

Não aplicável

manter limpas e secas as camas para animais

Não aplicável

Uma fossa profunda (no caso de os pavimentos serem total ou parcialmente ripados) apenas quando combinada com uma medida de mitigação adicional: p. ex.:
combinação de técnicas de gestão nutricional

Sim

sistema de limpeza de ar

Não

redução do pH do chorume,

Não

arrefecimento do chorume.

Não

Sistema de vácuo para remoção frequente do chorume (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).

Não

Paredes inclinadas no canal de estrume (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).

Sim

Raspador para remoção frequente do chorume (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).

Não

Remoção regular do chorume por lavagem (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).

Sim

Fossa de estrume com dimensões reduzidas (no caso de pavimento parcialmente ripado).

Sim

Sistema de cama completa (no caso de pavimentos de betão maciço).

Não aplicável

Casotas/cabanas (no caso de pavimentos parcialmente ripados).

Não aplicável

Sistema de fluxo de palha (no caso de pavimentos de betão maciço).

Não aplicável

Pavimento convexo com canais separados para água e estrume (no caso de celas parcialmente ripadas).

Não aplicável

Celas com palha com produção combinada de estrume (chorume e estrume sólido).

Não aplicável

Compartimentos de alimentação//descanso em pavimento sólido (no caso de celas com pavimentos revestidos de material de cama).

Não aplicável

Bacia de recolha de estrume (no caso de pavimentos total ou parcialmente ripados).

Não

Recolha de estrume em água.

Não

Tapete transportador de estrume em forma de «V» (no caso de pavimentos parcialmente ripados).

Não

Combinação dos canais de água e de estrume (no caso de pavimento totalmente ripado).

Não

Beco exterior coberto com material de cama (no caso de pavimentos de betão maciço).
Arrefecimento do chorume.

Não
Não aplicável

Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:
Depurador a ácido por via húmida;

Não aplicável

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Não

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

Não

Acidificação do chorume.

Não

Utilizar boias no canal do estrume.

Não

Pavimentos ripados ou parcialmente ripados.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação
(mês.ano)
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Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2017/302.
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1. CONCLUSÕES
GERAIS
SOBRE
AS MTDde aves e capoeira
3. Conclusões
MTD para
criação
intensiva
3.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamento de aves de capoeira
3.1.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para galinhas poedeiras, frangos de carne reprodutores ou frangas
MTD 31.
31. a)
31. a) i.
31. a) ii.
31. b)
31. b) 0.
31. b) 0. i.
31. b) 0. ii
31. b) 1.
31. b) 2.
31. b) 3.
31. b) 4.
31. b) 5.
31. c)
31. c) 1.
31. c) 2.
31. c) 3.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos para galinhas poedeiras, frangos de carne reprodutores ou frangas, a MTD consiste em
utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem. (VEA à MTD no BREF)
Remoção de estrume por tapete transportador (gaiolas melhoradas ou não), pelo menos:
uma vez por semana, com secagem por ar, ou
duas vezes por semana, sem secagem por ar
Em caso de sistemas sem gaiolas:
Sistema de ventilação forçada e remoção pouco frequente de estrume (no caso de camas espessas com fossa para estrume), apenas quando combinado com uma medida de mitigação
adicional: p. ex.:
elevado teor de matéria seca do estrume
sistema de limpeza de ar
Tapete transportador de estrume ou raspador (no caso de camas espessas com fossa para estrume).
Secagem do estrume por ar forçado fornecido por tubos (no caso de camas espessas com fossa para estrume).
Secagem do estrume por ar forçado proveniente do solo perfurado (no caso de camas espessas com fossa para estrume).
Tapetes transportadores de estrume (no caso de aviários).
Secagem do material de cama por ar forçado proveniente do interior do recinto (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).
Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:
Depurador a ácido por via húmida;
Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;
Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

3.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamento de aves de capoeira
3.1.2. Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para frangos de carne
MTD 32.
32. a)
32. b)
32. c)
32. d)
32. e)
32. f)
32. f) 1.
32. f) 2.
32. f) 3.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos de frangos de carne, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações de
técnicas que se seguem. (VEA à MTD no BREF)
Ventilação por ar forçado e sistema de abeberamento sem derrames (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).
Sistema de secagem do material de cama por ar forçado proveniente do interior do recinto (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).
Ventilação natural e sistema de abeberamento sem derrames (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).
Colocação do material de cama em tapetes transportadores de estrume e secagem por ar forçado (no caso de pavimentos com pisos por níveis).
Pavimento coberto com material de cama aquecido e arrefecido (no caso de sistemas de cobertura combinada).
Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:
Depurador a ácido por via húmida;
Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;
Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

3.1.3. Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para patos
MTD 33.
33. a)
33. a) 1.
33. a) 2.
33. b)
33. b) 1.
33. b) 2.
33. b) 3.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos para patos, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações de técnicas que
se seguem.
Uma das seguintes técnicas, com um sistema de ventilação natural ou forçada:
Reposição frequente do material de cama (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas ou camas espessas combinadas com pavimentos ripados).
Remoção frequente de estrume (no caso dos pavimentos totalmente ripados).
Utilizar sistema de limpeza de ar, p. ex.:
Depurador a ácido por via húmida;
Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;
Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

3.1.4. Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para perus
MTD 34.
34. a)
34. b)
34. b) 1.
34. b) 2.
32. b) 3.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos para perus, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações de técnicas que
se seguem.
Ventilação natural ou por ar forçado com um sistema de abeberamento sem derrames (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).
Utilização de sistema de limpeza de ar: p. ex.:
Depurador a ácido por via húmida;
Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;
Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento)

MTD implementada?

NÃO APLICÁVEL

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Exploração de suínos.

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro
da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação
(mês.ano)

