Fichas de Segurança
conforme o Regulamento CE n. 1907/2006 e s.m.i

OLEUM
REV.07 de 30/11/2021

SUBSTITUTO REV.06 de 06/07/2021

ELABORADO POR: ICARO Srl

PARA A:

NUOVA SOLMINE SpA

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
1.1

Identificador do produto

Nome substância:

Oleum (concentração 103,5 - 106,5 - SO3 livre de 15,55 a 28,89%)

Sinônimos:

Ácido sulfúrico fumegante, ácido pirossulfúrico

Numero CAS

8014-95-7

Numero CE

n.d.

Numero indice

016-019-00-2

Número de Registro

n / D. (mistura) - ver seção 3.2

Códigos UFI:

1.2

Código UFI:

Faixa de concentração

CV00-00DY-P00M-9FXR

Concentração H2SO4: ≥ 81,5 < 84,5%;
Concentração SO3: ≥ 15,5 < 18,5%

FS00-G0QK-D004-M4CP

Concentração H2SO4: ≥ 80< 81,5%;
Concentração SO3: ≥ 18,5 < 20%

W300-F06D-X005-ADQ5

Concentração H2SO4: ≥ 77 < 80%;
Concentração SO3: ≥ 20 < 23%

R500-X0VT-700N-YR97

Concentração H2SO4: ≥ 75 < 77%;
Concentração SO3: ≥ 23 < 25%

R800-F0K6-J005-N2V9

Concentração H2SO4: ≥ 71 < 75%;
Concentração SO3: ≥ 25 < 29%

Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados como relevantes: O óleo é usado principalmente em processos químicos onde a presença de SO3
livre é necessária (produção de pesticidas, sulfonação na produção de surfactantes, etc.)
Usos identificados no relatório de segurança química:
Ácido sulfúrico:
• Fabricação: fabricação da substância
• Formulação e reembalagem: mistura, diluição, preparação e reembalagem
• Uso em sites industriais: como intermediário na produção de produtos químicos orgânicos e inorgânicos incluindo
fertilizantes, como catalisador, agente desidratante, regulador de pH, extração e processamento de
minerais, em processos de tratamento de superfície, purificação e corrosão, em processos
eletrolíticos, purificação de gases de depuração, na produção, de baterias contendo ácido sulfúrico
como detergente (industrial),
• Uso profissional: como reagente de laboratório, na limpeza de ralos.
• Uso em artigos: use para recarregar baterias (configuração profissional)
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Anidrido sulfúrico:
• uso industrial: produção da substância como intermediário, uso de oleum como agente nitrante, formulação de oleum.
Consulte a seção 16 para obter uma lista completa de usos para os quais um cenário de exposição ES está anexado a
esta folha.

Usos desaconselhados: Não recomendamos qualquer uso além daqueles identificados como relevantes.

1.3

Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Razão social

NUOVA SOLMINE S.p.A.

Endereço

Estabelecimento de Scarlino, Loc. Casone

Cidade / Nação

58020 Scarlino (GR)

Telefone

0566 70111

E-mail Técnico perito

segreteria@solmine.it

1.4

Número de telefone de emergência

Centro de Controlo de Venenos – CIAV
Em caso de intoxicação ligue 800 250 250
Telefone (Gabinete Administrativo): (+351) 213 303 271

Instituto Nacional de Emergência Médica
Telefone (Correio de voz): 213 303 271

Outros países: Contacte o veneno informações do Centro de Controle mais próximo.
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IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Classificação da substância ou da mistura

Skin Corr 1A; H314
STOT SE 3; H335
A lista completa das frases H encontra-se na seção 16.

2.2 Elementos da etiqueta

GHS05

GHS07

Aviso: perigo
Declarações de perigo:
H314: Causa queimaduras na pele e lesões oculares graves
H335: Pode irritar o trato respiratório
EUH014: Reage violentamente com água
Conselho de precaução:
Prevenção
P280: Use luvas de proteção / roupas / proteção ocular / proteção facial.
Reação
P310: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar abundantemente durante vários minutos
Retirar as lentes de contacto se for fácil. Continue enxaguando.
P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxaguar a pele / tomar banho.
armazenamento
P405: Armazene trancado.
Outras informações: contém: ácido sulfúrico, anidrido sulfúrico.

2.3

Outros perigos

Altamente reativo à água. Não adicionar água a esse produto.
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SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES
3.2

Misturas
Concentração %

n.CAS

n.CE

Indice

Número de
Registro

Classificação sob o regulamento
CLP

Ácido sulfúrico

71,11%<C<84,55%.

766493-9

231639-5

016020-008

01211945883820-0087
(Nota B)

Skin Corr 1A; H314

Anidrido
sulfúrico

15,55%<C<28,89%

744611-9

231197-3

n.d.

01211945883526-0026

Skin Corr 1A; H314
STOT SE 3; H335
EUH014

Nome químico

A lista completa das frases H encontra-se na seção 16.

SECÇÃO 4:
4.1

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descrição das medidas de emergência

Contato olhos:

Lavar os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos mantendo as
pálpebras abertas. Consultar imediatamente o serviço de assistência médica.

Contato cutâneo:

Chamar imediatamente o serviço de assistência médica. Lavar a pele contaminada
com abundante água. Tirar sapatos e roupas que estiverem contaminados.
Continuar a enxaguar pelo menos 10 minutos. As queimaduras químicas devem ser
curadas imediatamente por médicos. Lavar as roupas antes de usá-las de novo.

Ingestão:

enxaguar a boca com água. No caso de ingestão, é necessário beber muita água.
Consultar imediatamente o serviço de assistência médica.

Inalação:

Intervenção médica imediata. Transportar a vítima ao ar aberto. Se ainda houver
suspeita de presença de fumos, o socorredor deve utilizar uma máscara ou um auto
respirador. Manter a pessoa aquecida e repousando. Se a respiração for irregular ou
se houver uma parada respiratória, aplicar a técnica de respiração artificial ou dar
oxigênio (com pessoal treinado). A respiração boca a boca pode ser perigosa. Se a
vítima estiver inconsciente mantê-la na posição lateral de segurança com as pernas
um pouco levantadas e chamar imediatamente o serviço médico de urgência.
Verificar que o ambiente tenha com uma boa circulação de ar. Afrouxar as roupas
aderentes tais como coletes, gravatas, cintos ou faixas.

4.2

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

O produto afeta gravemente as mucosas e as vias respiratórias superiores, os olhos e a pele. Os sintomas são: tosse,
falta de respiração, dor de cabeça, náusea. Depois da ingestão: fortes dores (perigo de perfuração!), náusea, vômito e
diarreia. Depois de algumas semanas é possível que ocorra uma estenose pilórica.
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Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Consultar imediatamente o serviço de assistência médica em todos os casos de exposição.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
5.1

Meios de extinção

Meios de extinção adequados: O produto não é inflamável. Tomar cuidado com os materiais que se encontram nas
redondezas.
Meios extinção inadequados: em caso de incêndio, com fluxo de produto não usar água.

5.2

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Os produtos em decomposição podem ter na composição óxido de enxofre.

5.3

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Não jogar água nos recipientes. Todos os operadores da emergência devem ter roupas de proteção adequadas e auto
respirador (SCBA) com máscara com ventilação forçada. O produto não é inflamável, mas pode reagir em contato com
materiais combustíveis que liberam calor suficiente de hidratação para causar um ignição. Em caso de incêndio ou de
aquecimento, pode ocorrer um aumento de pressão, usar água pulverizada para esfriar os recipientes expostos ao fogo.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL
6.1

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1 Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência
Remova o pessoal desnecessário e desprotegido. Não toque ou caminhe sobre o material derramado. Evite respirar
vapores ou névoas. Forneça ventilação adequada dentro de casa. Use equipamento de proteção adequado (consulte a
seção 8).

6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência
Não realize nenhuma intervenção se isso envolver algum risco pessoal ou sem o treinamento apropriado. Use
equipamento de proteção adequado (consulte a seção 8).

6.2

Precauções a nível ambiental

Evitar a dispersão do material derrubado e o contato com o terreno, com os cursos de água, as descargas e os esgotos.
Se o produto causou poluição ambiental (esgotos, cursos de água, terrenos ou ar), informar as autoridades pertinentes.
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Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Grandes vazamentos: se não for perigoso ,interromper a perda. Deslocar os recipientes da área do vazamento. Prevenir
o vazamento nos sistemas de esgoto, cursos de água ou áreas vizinhas. Delimitar e recolher eventuais perdas com
material não combustível, material absorvente, areia, terra, vermiculita, e providenciar a eliminação do produto
seguindo as normas em vigor (ver seção 13). Não absorver o produto com serragem o outra substância que seja
combustível. O material derrubado pode ser neutralizado com carbonato de sódio, bicarbonato de sódio e hidróxido de
sódio. Eliminar com o auxílio de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. O material absorvente
contaminado pode ser tão perigoso quanto o produto vazado.
Nota: Ver a Seção 1 para os contatos de emergência e a seção 13 para a eliminação dos resíduos.
Pequenos vazamentos: interromper a perda sem correr riscos. Deslocar os recipientes da área do vazamento. Absorver
com uma substância inerte seca (não absorver o produto com serragem ou qualquer tipo de substância combustível), e
colocar em um recipiente apropriado para a eliminação de resíduos. Eliminar pedindo auxílio a uma empresa de
eliminação de resíduos autorizada.

6.4

Remissão para outras secções

Para maiores informações a propósito dos dispositivos de proteção individual, seguir o quanto referido na seção
“Controle das exposições e proteção individual”.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
7.1

Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar indumentos e aparelhos de proteção apropriados. Se durante a utilização usual do material houver um risco
respiratório, utilizar ventilação apropriada e utilizar respirador apropriado.
Conservar em recipiente original ou em um recipiente alternativo aprovado, de material compatível, mantido bem
fechado e na posição vertical quando não está sendo utilizado. Manter afastado de álcalis. Os recipientes vazios contêm
resíduos de produto que podem ser perigosos
Proibido comer, beber e fumar nas áreas onde o material está sendo manipulado, conservado ou tratado. Os
trabalhadores devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber e fumar. Evitar o contato com olhos, pele ou roupas
. Não respirar vapor ou pulverização. Não ingerir.

7.2

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar seguindo as normas. Conservar no recipiente original, protegido da luz direta do sol, em lugar seco, fresco e
bem ventilado, afastado dos materiais incompatíveis (ver seção 10), de comidas e de bebidas. Manter a substância
separada dos álcalis. Deixar o recipiente hermeticamente fechado e sigilado até o momento de ser usado. Os recipientes
que foram abertos devem ser novamente sigilados com muito cuidado e mantidos na posição vertical para evitar perdas.
Não conservar em recipientes sem etiqueta. Usar recipientes adequados para evitar a poluição ambiental.
Temperatura de conservação: de preferência entre 15 °C e 25 °C.
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Utilização(ões) f inal(is) específica(s)

Ver cenário de exposição anexados.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL
8.1

Parâmetros de controlo

Valores de limite de exposição
Ácido sulfúrico:
ACGIH 2021
TLV - TWA = 0,2 mg / m3
Ácido sulfúrico: substância classificada como A2 pela ACGIH, suspeita de carcinógeno humano; a classificação A2 referese ao ácido sulfúrico contido em névoas de ácidos inorgânicos fortes.
Diretiva 2009/161/UE:
Valor Limite (8 horas) = 0,05 mg/m3 (nebulização / fração torácica)
Procedimentos de monitoramento: usar como referência o DIR 98/24/CE.

Anidrido sulfúrico: nao derivado

DNEL (Nível derivado de exposição sem efeitos)
Ácido sulfúrico:

DNEL Trabalhadores

DNEL população geral

Vias de
exposição

Crônico,
efeitos
locais

Crônico,
efeitos
sistêmicos

Agudo,
efeitos
locais

Agudo,
efeitos
sistêmicos

Crônico,
efeitos
locais

Crônico,
efeitos
sistêmicos

Agudo,
efeitos
locais

Agudo,
efeitos
sistêmicos

oral

não derivado

não
derivado

não
derivado

não
derivado

não
derivado

não
derivado

não
derivado

não
derivado

dérmica

não derivado

Nenhum
perigo
identificado

não
derivado

Nenhum
perigo
identificado

não
derivado

Nenhum
perigo
identificado

não
derivado

Nenhum
perigo
identificado

inalação

0,05 mg/m3

Nenhum
perigo
identificado

0,1
mg/m3

Nenhum
perigo
identificado

não
derivado

Nenhum
perigo
identificado

não
derivado

Nenhum
perigo
identificado
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Anidrido sulfúrico:
não há limites de exposição disponíveis para esta substância.

DNEL (Nível derivado de exposição sem efeitos)
Anidrido sulfúrico: não derivados

DMEL (Nível Derivado de Efeito Mínimo):
Ácido sulfúrico: não derivados
Anidrido sulfúrico: não derivados

PNEC(S) (Concentração Previsível Sem Efeitos):
Ácido sulfúrico:
PNEC água doce: Nenhum perigo identificado
PNEC água marinha: Nenhum perigo identificado
PNEC sedimentos: Nenhum perigo identificado
PNEC sedimentos água marinha: Nenhum perigo identificado
PNEC instalações de tratamento de águas residuais: Nenhum perigo identificado
PNEC Solo: Nenhum perigo identificado
PNEC Air: Nenhum perigo identificado

Anidrido sulfúrico:
PNEC água doce: 0,0025 mg/l
PNEC água marinha: 0,00025 mg/l
PNEC sedimentos: 2*10-3 mg/kg wwt
PNEC sedimentos água marinha: 2*10-3 mg/kg wwt
PNEC instalações de tratamento de águas residuais: 8,8 mg/l

8.2

Controles da exposição

8.2.1 Controles técnicos adequados
Se as operações geram fumos, vapores ou pulverização, trabalhar ao aberto ou em ambientes com ventiladores com
extração. Adotar medidas técnicas e de engenharia para manter a exposição dos operadores às substâncias poluentes
do ar, abaixo de qualquer limite aconselhado ou requeridos por lei.

OLEUM

Pag. 8 di 124

Fichas de Segurança
conforme o Regulamento CE n. 1907/2006 e s.m.i

OLEUM
REV.07 de 30/11/2021

SUBSTITUTO REV.06 de 06/07/2021

ELABORADO POR: ICARO Srl

PARA A:

NUOVA SOLMINE SpA

Providenciar a instalação de duchas e pias para lavar os olhos nos ambientes de trabalho.

8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual
(a) Proteção ocular/facial:

usar viseira anti-respingos ou máscara que cubra toda a face com filtro para vapores
ácidos.

(b) Proteção da pele:

i) Proteção das mãos:

Luvas de borracha nitrílica espessura da luva: 0,75 mm

com índice de proteção química de pelo menos 6 (tempo de penetração> 480
minutos). Use luvas de acordo com as condições e limites estabelecidos pelo
fabricante. Se necessário, consulte a norma (UNI EN 374-1: 2018) As luvas devem ser
submetidas a inspeção periódica e substituídas em caso de desgaste, perfuração ou
contaminação.
ii) Outro: Se houver probabilidade de contato acidental com o líquido, usar macacão
e botas antiácidos.
(c) Proteção respiratória:

use uma máscara facial com filtro para vapores ácidos (filtro Tipo E) (UNI EN14387:
2021) ou aparelho de respiração autônomo.

(d) Perigos térmicos:

ver pointo b).

8.2.3 Controles de exposição ambiental
Adotar todas as precauções técnicas necessárias e evitar a difusão do produto no ambiente circunstante.

SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a) estado físico

Líquido viscoso

b) cor

de incolor a marrom escuro

c) odor

Pungente

d) ponto de fusão/ponto de
congelação

Oleum: 7 ° C para 101%, diminuindo até -10 ° C para 103,5%, para aumentar
novamente até no máximo 24 ° C para 107%
Ácido sulfúrico: -1,11 a 3 ° C
Anidrido sulfúrico: 16,8 ° C (forma gama)

e) ponto de ebulição ou ponto de
ebulição inicial e intervalo de
ebulição

OLEUM

Oleum: 150 ° C a 103%, 105 ° C a 108%
Ácido sulfúrico: 310-335 ° C (OECD)
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Anidrido sulfúrico: 44,8 ° C)
f) inf lamabilidade

O produto não é inflamável

g) limite superior e inferior de
explosividade

H2SO4 não é considerado explosivo com base histórica (experiência de uso) e com
base em uma avaliação teórica da estrutura. A substância é um ácido inorgânico que
não contém grupos químicos associados a propriedades explosivas.

h) ponto de inf lamação

a substância é inorgânica, portanto não é obrigatório efetuar o teste

i) temperatura de autoignição

n.a. (não inflamável)

j) temperatura de decomposição

Oleum: 340 °C

k) ph

<1 (pKa1 acido solforico c.a. -9; pKa2 = 1.92 (20 °C))

l) viscosidade cinemática

Oleum: 21,6 mm2 / s
Ácido sulfúrico: 22,5 mm2 / s (H2SO4 a 95%)
Anidrido sulfúrico: como o SO3 reage com a umidade atmosférica, não é possível
realizar um estudo de viscosidade.

m) solubilidade

Na água: o ácido sulfúrico é completamente miscível. O Anidrido sulfúrico hidrolisa
rapidamente em ácido sulfúrico.
Solventes orgânicos: miscíveis

n) coeficiente de partição noctanol/água (valor logarítmico)

n / D. (não relevante para substâncias ionizáveis)

o) pressão de vapor
Oleum: 7 mmHg a 20 ° C
Ácido sulfúrico: 6 Pa a 20 ° C (solução aquosa a 90%)
Anidrido sulfúrico: 97,3 a 577,2 hPa a 25 ° C (dependendo da forma de polímero)
p) densidade e/ou densidade relativa

Densidade relativa:
Oleum: 1,94 g / cm3 a 20 ° C
Ácido sulfúrico: 1,8361 kg / l
Anidrido sulfúrico: 1,9224 g / cm3 a 20 ° C (fase gama)

q) densidade relativa do vapor

n.d.

r) características das partículas

n.a.

9.2

Outras informações

9.2.1 Informações relativas às classes de perigo físico
A substância não é perigosa para as classes de perigo físico.

9.2.2 Outros recursos de segurança
Potencial redox: o ácido sulfúrico e Anidrido sulfúrico seus sais não são oxidantes
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SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE
10.1 Reatividade
A substância não apresenta ulteriores perigos ligados à reatividade respeito a aqueles indicados nos subtítulos
sucessivos

10.2 Estabilidade química
O produto é estável.

10.3 Possibilidade de reações perigosas
Não ocorrem em normais condições de armazenagem e de uso.

10.4 Condições que devem ser evitadas
Altamente reativo com água e álcalis.

10.5 Materiais incompatíveis
Ataca muitos metais, produzindo hidrogênio (gás extremamente inflamável) que pode formar misturas explosivas com
o ar. Álcalis.

10.6 Produtos de decomposição perigosos
Ele se decompõe a 340 ° C emitindo vapores SOx.

SECÇÃO 11: INFORMAÇAO TOXICOLÓGICA
Os efeitos do ácido sulfúrico são essencialmente o resultado do íon hidrogênio, e não do íon sulfato. O ácido sulfúrico
(como tal) não deve ser absorvido, pois o ácido se dissocia imediatamente em íons de hidrogênio e sulfato, sendo o íon
de hidrogênio responsável pela toxicidade local (irritação e corrosividade). Nenhuma absorção pela pele é esperada em
condições normais de uso, com base nas propriedades físico-químicas da substância.
O Anidrido sulfúrico é um anidrido do ácido sulfúrico e reage rapidamente com a umidade do ponto de contato para
produzir ácido sulfúrico; portanto, a cinética do Anidrido sulfúrico é essencialmente idêntica à do ácido sulfúrico.

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.
1272/2008
a)

Toxicidade aguda:
Via oral
Baseados nos resultados do estudo sobre a toxicidade aguda oral, não está prevista nenhuma classificação
por toxicidade aguda oral em base aos critérios da União Europeia. Abaixo está um resumo dos estudos mais
representativos no dossiê de registro:
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Comentários

RATAZANA
ORAL (gavage)
OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)

DL50: 2140 mg/kg
(homens/mulheres)

Estudo chave

Fonte
Smyth HF
jr,Carpenter CP, Weil
CS, Pozzani UC,
Striegel JA & Nycum
JS (1969)
OECD (2001a)

Por inalação
Mesmo que a CL50 dos vários estudos de toxicidade por inalação feitas com ácido sulfúrico, teoricamente
determinam a classificação ou CLP como Acute Tox 3 H331 ’Tóxico se inalado’, essa classificação não é
proposta pois os efeitos de ácido sulfúrico, após ter sido inalado estão ligados a irritação local das vias
respiratórias (limitados à zona de contato), e não existem provas para a toxicidade sistêmica por ácido
sulfúrico.
A seguir encontramos uma síntese dos estudos mais representativos do Dossiê de registro
Método
RATAZANA
AEROSOL
OECD Guideline 403
RATO
AEROSOL
OECD Guideline 403

Resultado

Comentários

Fonte

CL50 375 mg/m3
(homens/mulheres)

Estudo chave

Runkle BK & Hahn
FF (1976)

Estudo chave

Runkle BK & Hahn
FF (1976)

CL50 0,85 mg/l/4 horas
(homens/mulheres)
CL50 0,6 mg/l/8 horas
(homens/mulheres)

Via Cutânea
Não estão disponíveis dados de toxicidade cutânea nos animais. Mesmo sendo potencialmente um meio de
exposição profissional, os testes não são justificados pois os efeitos agudos de exposição cutânea ao ácido
sulfúrico em animais podem ser facilmente previstos e os dados de exposição humana são suficientes para
caracterizar os efeitos.
Nenhuma classificação para a toxicidade cutânea foi proposta, por falta de um estudo adequado; a
toxicidade cutânea aguda de ácido sulfúrico está ligada à corrosividade e à irritação local, é portanto
suficientemente indicada pela classificação no Regulamento CLP como Skin Corr 1A H314 (Provoca graves
queimaduras cutâneas e graves lesões oculares).
b) Corrosão/irritação cutânea
O ácido sulfúrico está elencado no Regulamento CLP como Skin Corr 1A H314 (Provoca graves queimaduras
cutâneas e graves lesões oculares). Estudos de irritação/corrosão cutânea não são portanto justificados
cientificamente, também por causa da tutela dos animais.
c) Lesões oculares graves/irritação ocular
O ácido sulfúrico está elencado no Regulamento CLP como Skin Corr 1A H314 (Provoca graves queimaduras
cutâneas e graves lesões oculares). Estudos de irritação ocular não são portanto justificados cientificamente
também por causa da tutela dos animais.
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d) Sensibilização respiratória ou cutânea
Nenhuma classificação foi proposta para a sensibilização da pele ou para a sensibilização das vias
respiratórias baseados em considerações teóricas, e na falta de qualquer resultado de pessoas expostas por
terem utilizado durante o trabalho, por um longo período de tempo.
e) Mutagenicidade em células germinativas
Nenhuma classificação foi proposta para a genotoxicidade. A ausência de mutagenicidade foi demonstrada
pelos testes de Ames; resultados positivos em estudos com células de mamífero podem ser atribuídos aos
efeitos do baixo pH. Não estão disponíveis estudos in vivo, todavia a falta de exposição sistêmica à substância
e a falta de genotoxicidade do hidrogênio e do íon sulfato faz prever a falta de genotoxicidade resultando
portanto não ser necessário efetuar testes específicos.
A seguir encontramos uma síntese dos estudos mais representativos do Dossiê de registro
Método

Resultado

Comentários

Fonte

Estudo “weight of
evidence” sobre

Herbold
BA

CAS 7681-38-1

(1988a)

bacterial reverse mutation assay
(e.g. Ames test) (gene mutation)
S. typhimurium TA 1535, TA
1537, TA 98 and TA 100 (met.
act.: with and without)

Negativo

Doses: 0 (solvent control), 20,
100, 500, 2500 and 12500
ug/plate; initial assay.

TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100(all
strains/cell types tested); met. act.: with
and without; cytotoxicity: yes (In some
strains)

para S. typhimurium

0 (solvent control), 775, 1550,
3100, 6200 and 12400 ug/plate;
confirmatory assay
OECD Guideline 471

f) Cancerogenicidade
Os dados sobre animais disponíveis, não suportam a classificação de ácido sulfúrico para
cancerogenicidade: leve evidência de um efeito cancerígeno local no pré-estomago/ esôfago. Da mesma
forma, algumas evidências de um efeito cancerígeno local nas vias respiratórias foi observada nas
ratazanas às quais foi administrado ácido sulfúrico intratraqueal no curso da vida. Um leve efeito
cancerígeno local foi também observado nos ratos por via oral com ácido sulfúrico no curso da vida. Em
todos os casos os resultados foram associados com irritação crônica na zona de contato. Mesmo tendo um
certo número de estudos epidemiológicos assinalado uma ligação entre a exposição ao ácido sulfúrico
(ácido sulfúrico contido em pulverização de ácidos inorgânicos fortes) e o câncer da laringe, os estudos
individuais são imprecisos e muitas vezes não têm em conta suficientemente os cofatores. Uma série de
estudos (com várias espécies de animais) não demonstraram algum efeito cancerígeno por exposição a
vapores de ácido sulfúrico.
A seguir encontramos uma síntese dos estudos mais representativos do Dossiê de registro.
Método
RATO
Oral: gavagem

Nenhum NOAEL
identificado: 0,2 ml de
solução aquosa 0,2%

Exposição: semanal pela
inteira duração da vida

Tumores benignos no
pré-estomago

Macho/fêmea

OLEUM

Resultado

Comentários

Fonte

Estudo “weight of evidence”

Uleckiene S &
Griciute L (1997)
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g) Toxicidade reprodutiva
Nenhuma classificação foi proposta para a toxicidade reprodutiva e do desenvolvimento. Os dados
existentes e a falta de exposição sistêmica indicam que a classificação não é necessária.
Efeitos na fertilidade:
Abaixo está um resumo dos estudos mais representativos no dossiê de registro:
Método

Resultado

Comentários

Fonte

RATO
Reprodução em estúdio /
uma geração
Oral: água potável com
0,625ppm, 1250ppm,
2500ppm e 5000ppm de
sulfato de sódio

NOAEL 5000 ppm (equivalente
a 3.044,15 mg / kg / dia) para
toxicidade geral e reprodutiva

Estudo de "peso da
evidência"
Leia com sulfato de
sódio

Andreas, C.J. e
Cline, T.R, 1989

Toxicidade no desenvolvimento/teratogênese:
A seguir encontramos uma síntese dos estudos mais representativos do Dossiê de registro.
Método

Resultado

Comentários

Fonte

Estudo chave

Murray FJ, Schwetz
BA, Nitschke KD,
Crawford AA, Quast
JF & Staples RE
(1979)

LOAEC (rato - tox materna):
19,3 mg/m³ (inapetência)
NOAEC (rato -tox materna):
5,7 mg/m³ (inapetência)

COELHO, RATO
INALAÇÃO aerossol
0, 5, 20 mg/m3 (conc.
nominal)
0, 5,7, 19,3 mg/m3 (conc.
analítica)
Exposiç.: 7 horas/dia
6-18 dias de gestação
(coelho)
6-15 dias de gestação (rato)
OECD Guideline 414
(Prenatal Developmental
Toxicity Study)

NOAEC (rato –
teratogenicidade: 19,3
mg/m³ (Nenhuma
teratogenicidade às maiores
conc. exposição)
NOAEC (rato – tox.
Desenvolvimento) 19,3
mg/m³ (Nenhuma
teratogenicidade às maiores
conc. exposição)
LOAEC (coelho tox
materna): 19,3 mg/m³
(Redução do aumento de
peso, efeitos locais nas vias
respiratórias)
NOAEC (coelho tox.
materna: 5,7 mg/m³ )
(Redução do aumento de
peso, efeitos locais nas vias
respiratórias)
NOAEC (coelho teratogenicidade): 19,3
mg/m³ (Nenhuma
teratogenicidade às maiores
conc. exposição)
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Comentários

Fonte

NOAEC (coelho – toxicidade
desenvolvimento: 19,3
mg/m³ (Nenhum efeito para
as maiores conc. exposição)

h) Toxicidade específica para órgãos alvo (STOT) - exposição única:
Fortemente irritante para as vias respiratórias

i) Toxicidade específica para órgãos alvo (STOT) - repetidas exposições:
Classificação pelos efeitos graves após repedidas exposições ou exposição prolongada, não foi proposta pois
mesmo que os estudos realizados com ácido sulfúrico evidenciam a toxicidade após repetidas/ prolongadas
exposições de baixa concentração, não existe nenhuma possibilidade de toxicidade sistêmica e os efeitos
observados nestes estudos são essencialmente uma consequência da corrosividade/irritação.
A seguir encontramos um estudo chave descrito no Dossiê de registro

Método

Resultado

Comentários

Fonte

Estudo chiave

J, Soames A, Farrar
DG & Hext

RATAZANA fêmea
Inalação Sub-aguda só nariz
0,00, 0,2, 1,0, 5,0 mg/m3
0,00, 0,30, 1,38, 5,52
mg/m3
6 horas/dia, 5 dias/semana
por 5 de 28 dias
OECD Guideline 412
(Repeated Dose Inhalation
Toxicity: 28/14- Day)

LOAEC: 0,3 mg/m³
mudança metaplástica
mínima considerada
como resposta de
adaptação a um irritante
respiratório

Kilgour JD, Foster

PM (2002)
Kilgour JD (2000)

j) Perigo de aspiração:
Dados não disponíveis.

11.2 Informações sobre outros perigos
11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Esta mistura não contém desreguladores endócrinos.
11.2.2 Outras informações
n.d.
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SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
Como não há informações ecológicas disponíveis sobre a mistura e levando em consideração o fato de que o
Anidrido sulfúrico na água reage rapidamente para produzir ácido sulfúrico, as informações sobre o ácido
sulfúrico são mostradas abaixo. Com base nas informações ecológicas abaixo e de acordo com os critérios
indicados pelos regulamentos sobre substâncias perigosas, o oleum não é classificado como perigoso para o meio
ambiente.

12.1 Toxicidade
O ácido sulfúrico é um forte ácido mineral que se dissolve facilmente na água de íons hidrogênio e íons sulfato
e é totalmente miscível com água. A dissociação total de ácido sulfúrico em pH ambiental implica que não será
por si mesmo absorvido por partículas ou que possa se acumular nos tecidos viventes.
A seguir encontramos uma síntese dos estudos mais representativos do Dossiê de registro.
Endpoint

Resultado

Comentários

Fonte

Toxicidade aquática
Weyers, A(2009a)

Invertebrados
Daphnia magna

EL50 48/ore: >100 mg/l

Estudo chave

NOEC: 0,15 mg/l

Estudo chave

Curto prazo
Invertebrados
Tanytarsus dissimilis

OECD Guideline 202
(Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Henry L. Bell (1977)
OECD (2001f)

Longo prazo
Weyers, A (2009b)

Algas
Desmodesmus subspicatus

EC50 72/h >100 mg/l

Estudo chave

Inibição do crescimento
Peixe de água doce

LC50 96h: >16 - <28 mg/ll

Curto prazo

Estudo chave

Ellegaard, EG & JY
Gilmore III (1984)
OECD (2001c)

Lepomis macrochirus
Peixe de água doce

OECD Guideline 201
(Alga, Growth
Inhibition Test)

NOEC : 0,31 mg/l

Longo prazo

Estudo chave

Hurley, GV, TP Foyle &
WJ White (1989)

Estudos chave

Craig, GR & Baksi, WF
(1977)

Salvelinus fontinalis
Peixe de água doce

NOEC (65d): 0,025 mg/l

Longo prazo

OECD (2001c)

Jordanella floridae
Lamas ativadas em água doce

NOEC (37 d): ca. 26 g/l
“weight of evidence”

R. Yucel Tokuz and W.
Wesley Eckenfelder Jr
(1979)

12.2 Persistência e Degradabilidade
Degradabilidade biótica: não necessário por ser composto inorgânico.
Degradabilidade abiótica: o produto hidrolisa
Não persistente.
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12.3 Potencial de bioacumulação
Não é bioacumulável.

12.4 Mobilidade no solo
Não é adsorvido pelas partículas do terreno.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
Comparação com os critérios do anexo XIII do Regulamento REACh
Nenhum dos critérios foi satisfeito, portanto o ácido sulfúrico não é nem um PBT, e nem uma substância vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Não há efeitos adversos conhecidos no meio ambiente causados pelas propriedades de interferência com o sistema
endócrino.

12.7 Outros efeitos nocivos
Não presentes

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
13.1 Métodos de tratamento dos resíduos
Para a eliminação dos resíduos derivados do produto, incluindo os recipientes vazios não bonificados, seguir o D.L.
152/06 e s.m.i. e normas ligadas.
Aconselhamos entrar em contato com as Autoridades competentes ou com empresas especializadas que podem dar
indicação sobre como preparar a eliminação dos resíduos. O produto deve ser eliminado seguindo a regulamentação
das leis em vigor, também para como se comportar no caso da neutralização de perdas ou vazamentos.
Embalagem: eliminação seguindo as normas nacionais. As embalagens contaminadas devem ser manejadas com os
mesmos cuidados usados para as substâncias perigosas.
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SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
14.1 Número ONU ou número de ID
UN 1831

14.2 Designação oficial de transporte da ONU
ÁCIDO SULFÚRICO FUMANTE

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
Transporte rodoviário / ferroviário (ADR / RID / ADN): Classe 8, CT1 Kemler número X886
Transporte marítimo (IMDG): Classe 8, Risco subsidiário: 6.1
Transporte aéreo (IATA): Classe 8, Risco subsidiário: 6.1 (proibido em aeronaves de passageiros e carga)

14.4 Grupo de embalagem
Grupo de embalagem I

14.5 Perigos para o ambiente
n.a.

14.6 Cuidados especiais para o utilizador
Os responsáveis da carga/descarga devem fazer um treinamento especial e utilizar máscara, luvas e óculos se
necessário.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Para efetuar o transporte de cargas seguir o quanto prescrito no anexo II MARPOL 73/78 e o código IBC quando
aplicáveis.

OLEUM

Pag. 18 di 124

Fichas de Segurança
conforme o Regulamento CE n. 1907/2006 e s.m.i

OLEUM
REV.07 de 30/11/2021

SUBSTITUTO REV.06 de 06/07/2021

ELABORADO POR: ICARO Srl

PARA A:

NUOVA SOLMINE SpA

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde,
segurança e ambiente
Autorização em conformidade do Regulamento REACH: não presente na lista das substâncias que suscitam elevada
preocupação (SVHC) candidatas
Restrição ao uso em conformidade ao Regulamento REACH: está sujeito a restrições ao abrigo do título VIII (anexo XVII,
ponto 3)
Outras normas EU e transposições nacionais:
Dir. 2012/18/UE (Seveso):

Anexo 1 parte 1, Cat. 01

Dir. 98/24/CE e Parágrafo I, Título IX do D.L 81/08 e s.m.i.:
Regulamento (UE) 2019/1148:

Agente químico perigoso
A aquisição, introdução, posse e uso deste produto por
particulares estão sujeitos a restrições. (o uso / posse de
ácido sulfúrico em concentração ≥ 40% é proibido para
indivíduos; o uso / posse de ácido sulfúrico em
concentração ≥ 15% e <40% é permitido para indivíduos
somente mediante obtenção de licença específica).Todas
as transações suspeitas e desaparecimentos e roubos
significativos devem ser relatados ao ponto de contato
nacional

competente.

Consulte

https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of_competent_authorities_and_nat
ional_contact_points_en.pdf '.

15.2 Avaliação da segurança química
Foi realizada uma avaliação da segurança química
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SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES
Lista das indicações de perigo H pertinentes
H314: Causa queimaduras na pele e lesões oculares graves
H335: Pode irritar o trato respiratório
EUH014: Reage violentamente com água

Indicações sobre o treinamento:
Treinar de forma adequada os trabalhadores que ficam mais expostos a essa substância, sobre a base dos conteúdos da
presente ficha de segurança.

Principais referências bibliográficas e fontes dos dados:
Dossiê de Registro do ácido sulfúrico

Elenco das abreviações e acrônimos:
ACGIH
CSR
DNEL
DMEL
EC50
C50
LC50
LD50
PNEC
n.a.
n.d.
PBT
STOT
(STOT) RE
(STOT) SE
TLV®TWA
TLV®STEL
vPvB

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Relação sobre a Segurança Química
Níveis Derivados de Exposição Sem Efeitos
Níveis Derivados de Exposição com Efeito Mínimo
Concentração efetiva mediana
Concentração de inibição, 50%
Concentração letal, 50%
Dose letal média
Concentrações sem efeitos previsíveis
não aplicável
não disponível
Substância Persistente, Bioacumulativa e tóxica
Toxicidade para órgãos-alvo específicos
Exposições repetidas
Exposição única
Valor Limite Umbral-Média Ponderada no Tempo
Valor Limite Umbral-Limite de Exposição de Curta Duração
muito Persistente e muito Bioacumulativa

Ulteriori informações:
A seguir estão relacionados os descritores de uso (de CSR) relacionados aos usos identificativos na seção 1.2
Acido solforico: A seguir estão relacionados os descritores de uso (de CSR) relacionados aos usos identificativos na
seção 1.2 para concentrações de ácido sulfúrico superiores a 51%.
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Cenário de exposição
ES1- Produção de ácido
sulfúrico
ES2 - Utilização de ácido
sulfúrico na mistura,
preparação e embalagem
ES3- Utilização do ácido
sulfúrico como intermediário
na produção de produtos
químicos orgânicos e
inorgânicos, incluindo
fertilizantes
ES4 - Utilização de ácido
sulfúrico como auxílio ao
processamento, catalisador,
agente desidratante,
regulador de pH
ES5 - Utilização de ácido
sulfúrico na extração e
transformação de minerais
ES6 - Utilização de ácido
sulfúrico no tratamento de
superfície, purificação e
gravura e processos
eletrolíticos
ES7 - Uso final industrial Purificação de gás, lavagem,
lavagem de gás de
combustão
ES8 - Utilização final
industrial - Utilização de
ácido sulfúrico na produção
de pilhas que contenham
ácido sulfúrico
ES9 - Utilização de ácido
sulfúrico como detergente
industrial
ES10 - Utilização de ácido
sulfúrico como reagente
laboratorial (Profissional)
ES11 - Utilização de ácido
sulfúrico na limpeza de
drenagem (profissional)
ES12 Vida útil de serviçoUtilize para recarregar
baterias (configuração
profissional)

OLEUM

ELABORADO POR: ICARO Srl

PARA A:

NUOVA SOLMINE SpA

Campo de
utilização SU

Categorias de
Processo PROC

N.A.

1, 2, 3, 8b, 9,
15, 28
1, 3, 5, 8a, 8b,
9, 15, 28

N.A.

Categorias de
Libertação
Ambiental da
ERC
1

N.A.

2

4, 6b, 8, 9, 14

1, 2, 3, 8a, 8b,
9, 15, 28

N.A.

6º

4, 5, 6b, 8, 9,11,
23, código
NACE: E 36-37

1, 2, 3, 8a, 8b,
9, 13, 15, 28

20

6b

2a, 14

2, 3, 8b, 9, 15,
28

20, 40

4

2a, 14, 15, 16

1, 2, 3, 8a, 8b,
9, 13, 15, 28

14, 15

6b

8 Código NACE:
C20.1.1Produçã
o de gases
industriais
0 Código NACE:
Produção de
pilhas e
acumuladores
C27.2
n.a

1, 2, 8b, 9, 15,
28

20

4

2, 3, 4, 8b, 9,
15, 28

42

5

1, 2, 8b, 9, 15,
28

35

4

, 24

15

21

8b

-

19

35

8b

3

21

AC 3

11a

N.A.

Categoria de
produto PC (ou
AC)
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Anidrido sulfúrico

Cenário de exposição

Setor de uso SU

Categorias de
processo PROC

Categoria do
produto PC

ES1- Produção de anidrido
sulfúrico
ES2Uso de anidrido sulfúrico
como intermediário
ES3 Uso de oleum como
agente nitrante
ES 4Formulação ES4 de
oleum

3

1, 2, 8b, 9

n.a.

Categorias de
emissão
ambiental ERC
1

3, 8, 9

1, 2, 3, 4, 8b, 9

19

6°

3, 8, 9

1, 2, 3, 4, 8b, 9,
15
1, 8b, 9

20, 21

6B

n.a.

2

10

Data de compilação 24/02/2009
Data de revisão
Rev. 1 - 19/03/2015: Atualização das seções 1, 8 e 15
Rev. 2 - 22/02/2016: Atualização das seções 1, 2, 5, 11 e 15. Atualizou a lista de utilizações identificadas pela inserção
de um novo cenário de exposição.
Rev. 3 - 27/02/2018: Atualização das seções 8
Rev.4 de 15/01/2021: Tradução da SDS para o português; atualização do modelo da SDS conforme regulamento (CE)
878/2020; atualizou as seções 1, 9 e 15.
Rev.5 de 01/07/2021: Atualização do modelo da SDS conforme regulamento (CE) 878/2020.
Rev.6 de 06/07/2021: Atualizou as seções 1 e 3.
Rev.7 de 30/11/2021: Atualização dos cenários de exposição dos pontos 1, 2, 8, 9, 11, 15 e 16 e de exposição ao anexo
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Cenários de exposição
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ÁCIDO SULFÚRICO
1.Produção de ácido sulfúrico
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Produção de ácido sulfúrico
Título sistemático na utilização de descritores
Campo de utilização (SU) - Itália
N.A.
Categorias de Produtos (PC)
N.A.
Categorias de Processos (PROC)
1, 2, 3, 8b, 9, 15, 28
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
1
Processos, atribuições, atividades
Produção da substância. O ácido sulfúrico é mais comumente a produzido de enxofre (a partir da refinação de
petróleo bruto) ou gases contendo enxofre libertados por processos de alta temperatura, tais como o derretimento
de metais ou queima de fósseis combustíveis. A atividade de produção inclui operações de
reciclagem/recuperação, transferência, armazenamento, manutenção, carregamento e amostragem.
Existem principais cinco fases envolvidas na produção de sulfúrico pelo processo de contacto:
Produção de dióxido de enxofre a partir de enxofre ou da transformação das fontes minerais e outras dos subprodutos.
Purificação de dióxido de enxofre
Oxidação catalítica de dióxido de enxofre ao dióxido de enxofre
Conversão do dióxido de enxofre para o Oleum
Diluição de Oleum ao ácido sulfúrico,.
A produção de ácido sulfúrico em sistemas fechados com elevada integridade com elevados níveis de contenção.
Como instalações de produção estão geralmente alojadas em instalações exteriores. Devido às altas temperaturas
envolvidas nos processos de produção (e à natureza do ácido sulfúrico e dos gases produzidos) todos os tanques,
reatores e os terrenos são selados e isolados, para evitar a perda de materiais de reação e manter como
temperaturas necessárias, e para proteger a mão-de-obra e o ambiente.
A maioria das operações associadas à planta de ácido sulfúrico são controladas por uma sala de controlo fechada.
Secção 2: CS1-Exposição ambiental: Produção de ácido sulfúrico (ERC 1)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
Exposição dos trabalhadores CS2: Produção de ácido sulfúrico em processos de produção fechados e contínuos
sem probabilidade de exposição (processo quentes e à ar livre) (PROC 1)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
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Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Sistema totalmente fechado
Práticas de limpeza
Boas práticas gerais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 8.8E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
7E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS3: Produção de ácido sulfúrico em processos fechados e contínuos com exposição
ocasional controlada (processos quentes e exteriores) (PROC 2)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Dispersão. Ventilação geral
Sem restrições à características gerais de ventilação
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
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[Eficácia da pele: 95%]
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.2E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3.2E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,026
Exposição CS4-Trabalhador: Produção de ácido sulfúrico em processos fechados, lotes com exposição ocasional
controlada (processos quentes e exteriores) (PROC 3)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Dispersão. Ventilação geral
Sem restrições à características gerais de ventilação
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
50-150°C
Proteção dos Olhos

OLEUM

Pag. 27 di 124

Fichas de Segurança
conforme o Regulamento CE n. 1907/2006 e s.m.i

OLEUM
REV.07 de 30/11/2021

SUBSTITUTO REV.06 de 06/07/2021

ELABORADO POR: ICARO Srl

PARA A:

NUOVA SOLMINE SpA

Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
2.5E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,025
Exposição dos trabalhadores CS5: Transferência de ácido sulfúrico de contentores de armazenagem a granel para
navios-tanque ou vagões ferroviários e outros navios - Carga superior (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
(por exemplo, carga superior de navios-tanque em terminais a granel
(barcos, vagões ferroviários ou camiões).
Estação
Transferência de produto líquido fluxo fluxo > 1000 l/minuto.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Dispersão. Ventilação geral
Sem restrições à características gerais de ventilação
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador ≤ 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
SIM, respirador com APF de 20 (eficácia 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.9E-6mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
1.5E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS6: Transferência de ácido sulfúrico de contentores de armazenagem a granel para
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navios-tanque ou vagões ferroviários e outros navios - Carga inferior (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos carga /a partir de baixo
(por exemplo, carregamento do fundo de um camião-cisterna para um
terminal a granel)
Estação
Transferência de produto líquido fluxo fluxo > 1000 l/minuto.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Dispersão. Ventilação geral
Sem restrições à características gerais de ventilação
Isolamento do processo
Processo totalmente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador ≤ 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
SIM, respirador com APF de 20 (eficácia 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.9E-7mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
1,5E-6 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS7: Transferência de ácido sulfúrico em recipientes (por exemplo, grandes
contentores, IBC) - instalações dedicadas (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
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Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo 100-1000 l/minuto (por
exemplo, enchimento de tambor)
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes/hora) (eficiência de
inalação: 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.8E-5mg/m
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
CS8-Exposição ocupacional: Transferência de misturas de ácido sulfúrico, diluições e oleums em pequenos
recipientes (por exemplo, amostragem para análise) (PROC 9)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
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(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto (por exemplo,
enchimento de garrafas)
Nível de contenção do processo
Manuseamento que reduz o contacto entre o produto e o ar adjacente
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes por hora) (Eficácia da
inalação: 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 2.3E-3mg/m3
Exposição/DMEL: 0.046
Inalação de efeitos locais agudos
0,018 mg/m3
Exposição/DMEL: 0,18
CS9-Exposição ocupacional: Utilização de misturas de ácido sulfúrico, diluições e oleum em laboratório (PROC 15)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência do produto líquido com caudal < 0,1 l/minuto (transferência
de pequenas quantidades para o laboratório)
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
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Sucção local (LEV) / Capas de aspiração (Eficácia da inalação: 99%)
Sem sistema

Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
3 ACH
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
3
Inalação de efeitos locais agudos
3.3E-3 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,033
Exposição dos trabalhadores CS10: Operações de manutenção, reparação e limpeza (incluindo operações de
encerramento) (PROC 28)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Fração de peso
100%
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Manuseamento de objetos contaminados
Estação
Atividades com objetos tratados/contaminados (superfície 1-3m2)
Nível de contaminação
Contaminação superficial < 10%
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
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que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (Inalação de eficácia: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
8E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.

OLEUM

Pag. 33 di 124

Fichas de Segurança
conforme o Regulamento CE n. 1907/2006 e s.m.i

OLEUM
REV.07 de 30/11/2021

SUBSTITUTO REV.06 de 06/07/2021

ELABORADO POR: ICARO Srl

PARA A:

NUOVA SOLMINE SpA

2.Utilização de ácido sulfúrico na mistura, preparação e
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Utilização de ácido sulfúrico na mistura, preparação e embalagem
Título sistemático na utilização de descritores
Campo de utilização (SU) - Itália
N.A.
Categorias de Produtos (PC)
N.A.
Categorias de Processos (PROC)
1, 3, 5, 8a, 8b, 9, 15, 28
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
2
Processos, atribuições, atividades
Este cenário de ex-posição como óperas que a diluição, a mistura, o enchimento, o reenchimento e a reembalagem
do ácido sulfúrico (incluindo a fórmula de oleum a partir deóxido di de enxofre e ácido sulfúrico) em ambientes
industriais.
Tal como as plantas que produzem sulfúrico, como operações de fórmula que ácido utilizam sulfúrico tendem a ser
realizadas em plantas de grande escala. Ome à grande dimensão e ao âmbito destas óperas, todas as embarcações
e reatores estão alojados ao ar livre e operados por um pequeno de operadores que trabalham numa sala de
controlo separada. Os processos de fórmula podem variar em escala, mas em instalações maiores, processos como
a produção de oleum podem funcionar continuamente, com processos a decorrer por longos períodos sem
interrupção, até 330 dias por ano. Os operadores trabalham uma mudança normal e uma semana normal de
trabalho, com a produção a continuar as barbatanas-de-semana. Embora algumas operações de fórmula utilizam
ácido sulfúrico concentrado, outros locais de fórmulação a jusante utilizarãoções que contenham concentrações de
ácido sulfú muito mais baixas.
Os processos que envolvem a fórmula de ácido sulfúrico são realizados em sistemas fechados de alta integridade
com elevados níveis de contenção. Devido a elevadas temperaturas envolvidas nos processos de fórmula (e à
natureza do ácido sulfúrico e dos gases produzidos) todos os vasos, reatores e agarrs são selados e isolados, para
evitar a perda de materiais de reação e manter como temperaturas necessárias, e para proteger a mão-de-obra e o
ambiente.
A maioria das operações associadas à fábrica de fórmulação são controladas por uma sala de controlo fechada.
Secção 2: Exposição CS1-Ambiente: Utilização de ácido sulfúrico na mistura, preparação e reembalagem (ERC 2)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
Exposição CS2-Trabalhador: Formulação de misturas de sulfúrico, diluições e oleum em processos fechados e
contínuos sem probabilidade de exposição (processos quentes, internos e externos) (PROC 1)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
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Sem sistema

Sem sistema
(a fonte não está isolada do espaço de trabalho)
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento (inala parcialção de eficácia: 30%)
Os trabalhadores estão separados da fonte de emissão, por exemplo, os
trabalhadores estão numa sala de controlo separado.
Isolamento do processo
Sistema totalmente fechado.
O processo está completamente fechado (hermético) e a integridade do
selo é monitorizada. A contenção não é interrompida para amostragem ou
limpeza de rotina.
Dispersão - Geral
3 ACH
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.1E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,022
3
Inalação de efeitos locais agudos
8.8E-3 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,088
Exposição CS3-Trabalhador: Formulação de misturas de ácido sulfúrico, diluições e oleum em processos
fechados, processos de lote (processos quentes, internos e externos) (PROC 3)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
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pele
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.1E-4 mg/m
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
2.5E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,025
CS4-Exposição ocupacional: Mistura de preparações de ácido sulfúrico, diluições e oleum em processos de lote
(PROC 5)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<6 (substância com baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças/hora de reposição (eficiência de
inalação: 0%)
Dispersão-Ventilação-geral
3 ACH
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (eficácia de inalação: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
Proteção dérmica
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contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Temperatura de funcionamento
≤ 40°C
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho da área
1000 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente 15-25°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 5E-6 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
3
Inalação de efeitos locais agudos
4E-5 mg/m
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS5: Transferência de ácido sulfúrico, preparações de ácido sulfúrico, diluições e
oleum de ou para camiões-cisterna ou vagões ferroviários e outros navios (incluindo a transferência de/para
instalações de armazenagem a granel) – em instalações dedicadas (carga superior) (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência de produto líquido fluxo fluxo > 1000 l/minuto.
(por exemplo, camiões-cisterna no terminal de cima (barcos, vagões
ferroviários ou camiões)
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador ≤ 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
SIM, respirador com APF de 20 (eficácia 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
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Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.9E-6mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
1.5E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS6: Transferência de misturas de ácido sulfúrico, diluições e oleumes em
recipientes (por exemplo, exemplo contentores grandes, GRG) para instalações não dedicadas (PROC 8a)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência de produto líquido fluxo de 100- 1000 l/minuto.
Por exemplo, enchimento de tambores
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes por hora) (eficácia da
inalação 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (25-50°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
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Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.8E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,03
Exposição dos trabalhadores CS7: Transferência de isceles de ácido sulfúrico, diluições e oleumes em contentores
(por exemplo, grandes contentores, GRG) para instalações dedicadas (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo 100-1000 l/minuto (por
exemplo, enchimento de tambor)
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes/hora) (eficiência de
inalação: 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.8E-5mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
CS8-Ex ocupacional: Transferência de ácido sulfúrico em pequenos recipientes (por exemplo, amostragem para
análise). Áreas interiores e exteriores (PROC 9)
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Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto (por exemplo,
enchimento de garrafas)
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Nível de contenção do processo
Manuseamento que reduz o contacto entre o produto e o ar adjacente
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 2.3E-3mg/m3
Exposição/DMEL: 0.046
Inalação de efeitos locais agudos
0,018 mg/m3
Exposição/DMEL: 0,18
CS9-Ex ocupacional: Utilização de ácido sulfúrico em laboratório (PROC 15)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
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Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência do produto líquido fluxo fluxo 0,1 - 1 l/minuto (transferência
de pequenas quantidades para o laboratório)
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Sistema de controlo primário
Sucção local (LEV) / Capas de aspiração (Eficácia da inalação: 99%)
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.2E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
3.4E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS10: Operações de manutenção, reparação e limpeza (incluindo operações de
encerramento) (PROC 28)
Características do produto
Concentração da substância no
≤ 100%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
➢ 0 min
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Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Manuseamento de objetos contaminados
Estação
Atividades com objetos tratados/contaminados (superfície 1-3m2)
Nível de contaminação
Contaminação superficial < 10%
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (Inalação de eficácia: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
8.4E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01

Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.
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3.Utilização do sulfúrico como intermediário na produção de produtos químicos
orgânicos e inorgânicos, incluindo fertilizantes
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Utilização do sulfúrico como intermediário na produção de produtos químicos orgânicos e
inorgânicos, incluindo adubos
Título sistemático na utilização de descritores
Campo de utilização (SU) - Itália
4, 6b, 8, 9, 14
Categorias de Produtos (PC)
N.A.
Categorias de Processos (PROC)
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 15, 28
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
6º
Processos, atribuições, atividades
A utilização do sulfúrico como intermediário na produção de produtos químicos inorgânicos e orgânicos. Exemplos
de síntese química e outros tipos de processos incluídos nessa utilização:
produção de ácido fosfórico (processo húmido)
produção de fertilizantes (por exemplo, adubos fosfatos fosfato de cálcio, fosfato de dihidrogénio de cálcio)
produção de outros adubos (produção de sulfato de amónio)
síntese de sulfatos, ácidos, sais orgânicos, sulfonatos, corantes e pigmentos, biocombustíveis, produtos
farmacêuticos, ácido hidrofluórico
Síntese de Produtos químicos finos e produtos químicos especializados
produção de monómeros (por exemplo, caprolactame, poliamida monómero 6)
utilização em processos que envolvam a removido de amoníaco.
A síntese química e inorgânica e outras operações de processamento de envolvimento químico que a utilização de
ácido sulfúrico como intermediário são realizadas em sistemas fechados de altaidade com elevado integrníveis
níveis de contenção. Em grandes instalações químicas, como fábricas de são geralmente alojadas em instalações
exteriores. Devido a elevadas temperaturas envolvidas nos processos de síntese química e outros tipos de
processamento químico (e à natureza do ácido sulfúrico e dos gases produzidos) todos os vasos, reatores e
terrenos são selados e isolados, para prevenir a perda de materiais de reação e manter como temperaturas
necessárias e para proteger a mão-de-obra e o ambiente.
A maioria das operações associadas às operações de síntese química são controladas por uma sala de controlo
fechada.
Secção 2: CS1-Exposição ambiental: Utilização de ácido sulfúrico na mistura, preparação e reembalagem (ERC 6a)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
CS2-Exposição: Utilização do ácido sulfúrico como intermediário em processos fechados e contínuos sem
probabilidade de exposição (processos quentes, internos e externos) (PROC 1)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
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com superfícies agitadas
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
Sem sistema

Sem sistema
(a fonte não está isolada do espaço de trabalho)
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento (inala parcialção de eficácia: 30%)
Os trabalhadores estão separados da fonte de emissão, por exemplo, os
trabalhadores estão numa sala de controlo separado.
Isolamento do processo
Sistema totalmente fechado.
O processo está completamente fechado (hermético) e a integridade do
selo é monitorizada. A contenção não é interrompida para amostragem ou
limpeza de rotina.
Dispersão - Geral
3 ACH
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.1E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,022
Inalação de efeitos locais agudos
8.8E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,088
CS3-Exposiçãocional: Utilização do ácido sulfúrico como intermediário em processos fechados e contínuos com
exposição ocasional controlada (processos quentes) (PROC 2)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
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da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
2.5E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,025
CS4-Exposição: Utilização de ácido sulfúrico como intermediário em processos fechados e de lote com exposição
ocasional controlada (processos quentes) (PROC 3)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
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contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Este cenário abrange tanto o uso interior como o exterior. As condições de
utilização refletem o cenário pior
Espaço de trabalho
Interior (quartos grandes, ventilação 3ACH)
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 5.4E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,108
Inalação de efeitos locais agudos
0,043 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,43
Exposição dos trabalhadores CS5: Transferência de ácido sulfúrico de navios-tanque/navios-tanque ou outros
navios para uma instalação de armazenamento a granel (instalações dedicadas) (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
(por exemplo, camiões-cisterna no terminal de cima (barcos, vagões
ferroviários ou camiões)
Estação
Transferência de produto líquido fluxo fluxo > 1000 l/minuto.
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador ≤ 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
SIM, respirador com APF de 20 (eficácia 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
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Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.9E-6mg/m
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
1.5E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS6: Transferência de misturas de ácido sulfúrico, diluições e oleumes em
recipientes (por exemplo, exemplo contentores grandes, GRG) para instalações não dedicadas (PROC 8a)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência de produto líquido fluxo de 100- 1000 l/minuto.
Por exemplo, enchimento de tambores
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Este cenário abrange tanto o uso interior como o exterior. As condições de
utilização refletem o cenário pior
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
O trabalhador está > 4 m de fonte
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
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Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS7: Transferência de isceles de ácido sulfúrico, diluições e oleumes em contentores
(por exemplo, grandes contentores, GRG) para instalações dedicadas (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo 100-1000 l/minuto (por
exemplo, enchimento de tambor)
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes/hora) (eficiência de
inalação: 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.7E-5mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
CS8-Ex ocupacional: Transferência de ácido sulfúrico em pequenos recipientes (por exemplo, amostragem para
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análise). (PROC 9)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto (por exemplo,
enchimento de garrafas)
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Este cenário abrange tanto o uso interior como o exterior. As condições de
utilização refletem o cenário pior no que diz respeito à exposição
Espaço de trabalho
Ambiente externo (em edifícios)
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 6.6E-3mg/m
Exposição/DMEL: 0.132
Inalação de efeitos locais agudos
0,053 mg/m3
Exposição/DMEL: 0.53
CS9-Exposiçãocional: Análise laboratorial (PROC 15)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
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(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência do produto líquido com caudal <0,1 l/minuto (transferência
de pequenas quantidades para o laboratório)
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Sistema de controlo primário
Sucção local (LEV) / Capas de aspiração (Eficácia da inalação: 99%)
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
3.3E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS10: Operações de manutenção, reparação e limpeza (incluindo operações de
encerramento) (PROC 28)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
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Nível de contaminação
Sistema de controlo primário
localizado
Isolamento do processo
Práticas de limpeza
Ventilação geral
Dispersão. Ventilação geral
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Manuseamento de objetos contaminados
Atividades com objetos tratados/contaminados (superfície 1-3m2)
Contaminação superficial < 10%
Sem sistema

Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Apenas ventilação boa natural
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (Inalação de eficácia: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
8E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.
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4.Utilização em instalações industriais. Utilização de ácido sulfúrico como auxílio ao
auxílio ao, processamento, agente desidratante, regulador de pH
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Utilização do sulfúrico como auxílio ao processamento, catalisador, agente desidratante,
regulador de pH
Título sistemático na utilização de descritores
Campo de utilização (SU) - Itália
4, 5, 6b, 8, 9, 11, 23, código NACE: E 36-37
Categorias de Produtos (PC)
20
Categorias de Processos (PROC)
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 13, 15, 28
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
6b
Processos, atribuições, atividades
Este cenário de exposição diz respeito à utilização do ácido sulfúrico como auxílio à transformação num industrial
local, por exemplo, como, agente desidratante e regulador de pH. Esta utilização abrange uma vasta gama de
processos em diversos sectores de mercado.
Exemplos de síntese química e outros tipos de tratamento químico por este cenário de exposição incluem:
Regeneração de resinas de troca de iões
Utilização na síntese de produtos químicos orgânicos, produtos químicos finos e produtos químicos especializados
(por exemplo, adesivos, explosivos, ácidos, sais orgânicos, corantes e pigmentos, biocombustíveis, produtos
farmacêuticos e alquilhação de compostos alifáticos)
Utilizar como agente granulante na granulação de fertilizantes complexos
Utilização como bronzeador (por exemplo, nos processos de tratamento da pele - durante os processos de
bronzeamento em pele, como peles são tratadas com uma mistura de ácido sulfúrico e sal comum. Isto eleva o pH
de colagénio a um nível baixo para facilitar a penetração de curtumes minerais)
- Utilizar como agente reativo em processos de tratamento de água; (por exemplo, utilização de sulfúrico em
aplicações de neutralização do pH (por exemplo, águas residuais industriais e industriais).
Os locais industriais que utilizam o sulfúrico como auxiliar de processamento de variam em tamanho, estrutura e
função.
Nas instalações de síntese química em larga escala, os equipamentos de transformação, os navios e as relojas serão
geralmente alojados ao ar livre e operados por um pequeno número de operadores que trabalham numa sala de
controlo fechado separada. Nestes locais maiores, os processos funcionam normalmente de forma contínua, por
longos períodos sem interrupção, até 330 dias por ano. Os operadores trabalham uma mudança normal e uma
semana normal de trabalho, com a produção a continuar as barbatanas-de-semana. Pode também ser possíveis
operações em escala pequena.
A síntese química e inorgânica e outras operações de transformação química que a utilização de ácido sulfúrico
como auxílio reativo são realizadas em sistemas fechados de alta integridade com elevado níveis de contenção. Em
grandes instalações químicas, como fábricas de são geralmente alojadas em instalações exteriores. Devido a
elevadas temperaturas envolvidas nos processos de síntese química e outros tipos de processamento químico (e à
natureza do ácido sulfúrico e dos gases produzidos) todos os vasos, reatores e terrenos são selados e isolados, para
prevenir a perda de materiais de reação e manter como temperaturas necessárias e para proteger a mão-de-obra e
o ambiente.
A maioria das operações associadas à síntese química e às operações de maquinação são controladas por uma sala
de controlo fechada
Secção 2: CS1-Exposição ambiental: Utilização de ácido sulfúrico como auxílio ao processamento, catalisador,
agente desidratante, regulador do pH (ERC 6b)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental.
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
CS2-Exposição: Utilização de ácido sulfúrico em processos fechados e contínuos sem probabilidade de exposição
(processos quentes, internos e externos) (PROC 1)
Características do produto
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Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
(a fonte não está isolada do espaço de trabalho)
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento (inala parcialção de eficácia: 30%)
Os trabalhadores estão separados da fonte de emissão, por exemplo, os
trabalhadores estão numa sala de controlo separado.
Isolamento do processo
Sistema totalmente fechado.
O processo está completamente fechado (hermético) e a integridade do
selo é monitorizada. A contenção não é interrompida para amostragem ou
limpeza de rotina.
Dispersão - Geral
3 ACH
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.1E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,022
Inalação de efeitos locais agudos
8.8E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,088
CS3-Exposição ocupacional: Utilização de ácido sulfúrico em processos fechados e contínuos com exposição
ocasional controlada (processos quentes) (PROC 2)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
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trabalhador
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]

Estação
Sistema de controlo primário
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
O cenário de tanto o uso interior como o exterior. Como condições de
utilização refletem o cenário pior no que diz respeito à exposição: os
cenários interiores normalmente seriam apenas grandes salas de trabalho
com ventilação de 3 ACH.
Espaço de trabalho
Interno
grandes salas de trabalho com 3 ACH.
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 5.4E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,108
Inalação de efeitos locais agudos
0,043 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,43
Exposição CS4-Trabalhador: Utilização de ácido sulfúrico em processos fechados, lotes com exposição ocasional
controlada (PROC 3)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
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Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Este cenário abrange tanto o uso interior como o exterior. Como condições
de utilização refletem o cenário pior. Os cenários interiores normalmente
seriam apenas em grandes salas de trabalho,com ventilação de 3 ACH.
Espaço de trabalho
Interior (quartos grandes, ventilação 3ACH)
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 5.4E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,108
3
Inalação de efeitos locais agudos
0,043 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,43
Exposição dos trabalhadores CS5: Transferência de ácido sulfúrico – carga e descarga (instalações não dedicadas)
(PROC 8a)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência de produto líquido fluxo de 100- 1000 l/minuto.
Por exemplo, enchimento de tambores
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
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Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Este cenário abrange tanto o uso interior como o exterior. As condições de
utilização refletem o cenário pior
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
O trabalhador está > 4 m de fonte
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3.3E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS6: Transferência de ácido sulfúrico de navios-tanque/navios-tanque ou outros
navios para a instalação de armazenagem a granel (com técnicas de contenção em vigor) (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
(por exemplo, camiões-cisterna no terminal de cima (barcos, vagões
ferroviários ou camiões)
Estação
Transferência de produto líquido fluxo fluxo > 1000 l/minuto.
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
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Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador ≤ 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
SIM, respirador com APF de 20 (eficácia 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.9E-6mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
1.5E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
CS7-Ex ocupacional: Transferência de ácido sulfúrico em pequenos recipientes (por exemplo, amostragem para
análise). (PROC 9)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto (por exemplo,
enchimento de garrafas)
Nível de contenção do processo
Manuseamento que reduz o contacto entre o produto e o ar adjacente
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes/hora) (Eficiência da
inalação: 0%)
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
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pele
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Proteção dérmica

Espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 2.3E-3mg/m
Exposição/DMEL: 0.046
Inalação de efeitos locais agudos
0,018 mg/m3
Exposição/DMEL: 0,18
CS8-Ex ocupacional: Tratamento de artigos de mergulho e de derrame (PROC 13)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos / Atividades
com superfícies com superfícies imperturbadas (sem formação de
aerossóis)
Por exemplo. Imersão/imersão do objeto, mergulhe.
Estação
Abra > 3m2
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (eficiência de inalação: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
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Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 5.5E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: =0.011
Inalação de efeitos locais agudos
4.4E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,044
CS9-Exposiçãocional: Análise laboratorial (PROC 15)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo < 0,1 l/minuto
Por exemplo, transferência de pequenas quantidades para um laboratório
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Sistema de controlo primário
Sucção local (LEV) / Capas de aspiração (Eficácia da inalação: 99%)
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
3
Inalação de efeitos locais agudos
3.3E-3 mg/m
Exposição/DMEL: 0.033
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Exposição dos trabalhadores CS10: Operações de manutenção, reparação e limpeza (incluindo operações de
encerramento) (PROC 28)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Manuseamento de objetos contaminados
Estação
Atividades com objetos tratados/contaminados (superfície 1-3m2)
Nível de contaminação
Contaminação superficial < 10%
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (Inalação de eficácia: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
8E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.
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5.Utilização em instalações industriais. Utilização de ácido sulfúrico na extração e
transformação de minerais
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Utilização de ácido sulfúrico na extração e transformação de minerais
Título sistemático na utilização de descritores
Campo de utilização (SU) - Itália
2a, 14
Categorias de Produtos (PC)
20, 40
Categorias de Processos (PROC)
2, 3, 8b, 9, 15, 28
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
4
Processos, atribuições, atividades
O ácido sulfúrico é usado para a leess, dissolução (de materiais metais) e enriquecimento de minerais, incluindo
zinco, cobre, níquel e urânio. Esta utilização abrange também a saída do ilmenite de titânio. Seguem-se alguns
exemplos da utilização do ácido sulfúrico na extração e processamento de minerais e minerais. Como alternativa à
mineração tradicional, os minerais podem ser extraídos dos seus minerais minerais origem borras de borra de borra
(por exemplo, hidrometallurgia; extração utilizando soluções aquosas).
Mineração de cobre
Dosagem de ácido de alta pressão
Linsagem dos ores de óxido
Produção de zinco eletrolítico
Os locais industriais que utilizam o sulfúrico na extração e transformação de minerais serão tipicamente plantas de
grande escala.
Nas instalações de síntese química em larga escala, os equipamentos de transformação, os navios e as relojas serão
geralmente alojados ao ar livre e operados por um pequeno número de operadores que trabalham numa sala de
controlo fechado separada. Nestes locais maiores, os processos normalmente funcionam ininterruptamente, com
processos a decorrer por longos períodos sem interrupção, até 330 dias por ano. Os operadores trabalham uma
mudança normal e uma semana normal de trabalho, com a produção a continuar as barbatanas-de-semana. Pode
também ser possíveis operações em escala pequena.
Como operações que envolvam a utilização de ácido sulfúrico na extração e processamento de minerais são
realizadas em sistemas fechados de alta integridade com elevados níveis de contenção. Em grandes instalações
químicas, como fábricas de são geralmente alojadas em instalações exteriores. Devido a elevadas temperaturas
envolvidas nos processos de síntese química e outros tipos de processamento químico (e à natureza do ácido
sulfúrico e dos gases produzidos) todos os vasos, reatores e terrenos são selados e isolados, para prevenir a perda
de materiais de reação e manter como temperaturas necessárias e para proteger a mão-de-obra e o ambiente.
A maioria das operações associadas à extração e de processamento de sãominerais controladas por uma sala de
controlo fechada.
Secção 2: CS1-Exposição ambiental: Utilização de ácido sulfúrico na extração e transformação de minerais (ERC 4)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental.
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
CS2-Exposiçãocional: Utilização de ácido sulfúrico em processos fechados e contínuos na extração e
transformação de minerais de 30 posições ocasionalmente controladas (processos quentes) (PROC 2)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
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(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
(a fonte não está isolada do espaço de trabalho)
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Os trabalhadores estão separados da fonte de emissão, por exemplo, os
trabalhadores estão numa sala de controlo separado.
Isolamento do processo
sistema completamente fechado.
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Distância do trabalhador da fonte de > 4 m
emissão:
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (perto de edifícios)
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
3
Inalação de efeitos locais agudos
2.5E-3 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,025
Exposição CS3-Ocupacional: Utilização de ácido sulfúrico em processos fechados e descontínuos na extração e
transformação de minerais com exposição ocasional controlada (PROCESSO quentes) (PROC 3)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
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Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (perto de edifícios).
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
3
Inalação de efeitos locais agudos
2.5E-3 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,025
Exposição dos trabalhadores CS4: Transferência de ácido sulfúrico de navios-tanque ou outros navios para a
instalação de granel (em instalações dedicadas) (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
(por exemplo, camiões-cisterna no terminal de cima (barcos, vagões
ferroviários ou camiões)
Estação
Transferência de produto líquido fluxo fluxo > 1000 l/minuto.
Carga máxima de camiões-cisterna em terminais a granel (barcos, vagões
ferroviários ou camiões).
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador ≤ 4 m
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da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
SIM, respirador com APF de 20 (eficácia 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.9E-6mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
1.5E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
CS5-Ex ocupacional: Transferência de ácido sulfúrico em pequenos recipientes (por exemplo, amostragem para
análise). (PROC 9)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto (por exemplo,
enchimento de garrafas)
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, no qual a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Nível de contenção do processo
Manuseamento que reduz o contacto entre o produto e o ar adjacente
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
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Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 2.3E-3mg/m3
Exposição/DMEL: 0.046
Inalação de efeitos locais agudos
0,018 mg/m3
Exposição/DMEL: 0,18
CS6-Exposiçãocional: Laboratório de Análise (PROC 15)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo < 0,1 l/minuto
Por exemplo, transferência de pequenas quantidades para um laboratório
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Sistema de controlo primário
Sucção local (LEV) / Capas de aspiração (Eficácia da inalação: 99%)
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
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Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
3.3E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: 0.033
Exposição dos trabalhadores CS7: Operações de manutenção, reparação e (limpeza incluindo operações de
encerramento) (PROC 28)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Manuseamento de objetos contaminados
Estação
Atividades com objetos tratados/contaminados (superfície 1-3m2)
Nível de contaminação
Contaminação superficial < 10%
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (Inalação de eficácia: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1E-4 mg/m
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
8E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
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utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.
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6.Utilização em instalações industriais. Utilização de ácido sulfúrico em processos de
tratamento de superfície, purificação e gravura e processos eletrolíticos
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Utilização de ácido sulfúrico no tratamento da superfície, processo de purificação e gravura e
processos eletrolíticos
Título sistemático na utilização de descritores
Campo de utilização (SU) - Itália
2a, 14, 15, 16
Categorias de Produtos (PC)
14, 15
Categorias de Processos (PROC)
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 13, 15, 28
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
6b
Processos, atribuições, atividades
O ácido sulfúrico é amplamente utilizado em tratamentos de superfície, purificação e incisão, e processos
eletrólitos. Como aplicações comuns incluem:
Utilização em aço de colagem (também galvanizado): eletrogalvançagem de ferro e produtos de aço;
Utilização em superfícies abrasivas, descalccionantes e de antes de limpeza da eletrólise;
Utilização em técnicas de imersão polida de latão;
Utilização em tratamentos de alumínio;
Utilização na indústria de gravuras (por exemplo, gravura em vidro)
Utilização em refinação metálica
Os locais industriais que utilizam o sulfúrico em tratamentos de superfície, purificação e gravura, e processos
eletrólítico variarsão de tamanho.
Nas instalações de síntese química em larga escala, os equipamentos de transformação, os navios e as relojas serão
geralmente alojados ao ar livre e operados por um pequeno número de operadores que trabalham numa sala de
controlo fechado separada. Nestes locais maiores, os processos normalmente funcionam ininterruptamente, por
longos períodos sem interrupção, até 330 dias por ano. Os operadores trabalham uma mudança normal e uma
semana normal de trabalho, com a produção a continuar as barbatanas-de-semana. Pode também ser possíveis
operações em escala pequena.
Secção 2: CS1-Exposição ambiental: Utilização de ácido sulfúrico no tratamento de superfícies, purificação e
gravura e processos eletrolíticos (ERC 6b)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental.
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
CS2-Exposição: Utilização de ácido sulfúrico em processos fechados e contínuos sem probabilidade de exposição
(processos quentes, internos e externos) (PROC 1)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
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Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
Sem sistema

Sem sistema
(a fonte não está isolada do espaço de trabalho)
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento (inala parcialção de eficácia: 70%)
Os trabalhadores estão separados da fonte de emissão, por exemplo, os
trabalhadores estão numa sala de controlo separado.
Isolamento do processo
Sistema totalmente fechado.
O processo está completamente fechado (hermético) e a integridade do
selo é monitorizada. A contenção não é interrompida para amostragem ou
limpeza de rotina.
Dispersão - Geral
3 ACH
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.1E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,022
3
Inalação de efeitos locais agudos
8.8E-3 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,088
CS3-Exposição ocupacional: Utilização de ácido sulfúrico em processos fechados e contínuos com exposição
ocasional controlada (processos quentes) (PROC 2)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
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Vestuário de proteção

Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
O cenário de tanto o uso interior como o exterior. As condições de
utilização refletem o cenário pior no que diz respeito à exposição:
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.1E-4 mg/m
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
2,5 E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,025
Exposição CS4-Trabalhador: Utilização de ácido sulfúrico em processos fechados, lotes com exposição ocasional
controlada (PROC 3)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
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contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Este cenário abrange tanto o uso interior como o exterior.
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3.1E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,025
Exposição dos trabalhadores CS5: Transferência de ácido sulfúrico de navios-tanque ou outros navios para uma
instalação de armazenamento a granel (instalações dedicadas) (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Peso da fração
100%
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
(por exemplo, camiões-cisterna no terminal de cima (barcos, vagões
ferroviários ou camiões)
Estação
Transferência de produto líquido fluxo fluxo > 1000 l/minuto.
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador ≤ 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
SIM, respirador com APF de 20 (eficácia 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
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Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.9E-6mg/m
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
1.5E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS6: Transferência de ácido sulfúrico em grandes recipientes (instalações dedicadas;
por exemplo, transferência de líquidos de colagem) (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Peso da fração
100%
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
(por exemplo, camiões-cisterna no terminal de cima (barcos, vagões
ferroviários ou camiões)
Estação
Transferência de produto líquido fluxo de 100 a 1000 l/minuto.
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Ventilação geral:
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes por hora) (eficácia da
inalação: 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
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Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.7E-5mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição dos trabalhadores CS7: Transferência de ácido sulfúrico em recipientes grandes (não dedicadas; por
exemplo, transferência de líquidos de colagem) (PROC 8a)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência de produto líquido fluxo de 100- 1000 l/minuto.
Por exemplo, enchimento de tambores
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes por hora) (Eficácia da
inalação: 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.4E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
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Inalação de efeitos locais agudos
3E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,03
CS8-Ex ocupacional: Transferência de ácido sulfúrico em pequenos recipientes (por exemplo, amostragem para
análise). (PROC 9)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto (por exemplo,
enchimento de garrafas)
Nível de contenção do processo
Manuseamento que reduz o contacto entre o produto e o ar adjacente
Transferência de líquido de uma pequena abertura
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes/hora) (Eficiência da
inalação: 0%)
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 2.3E-3mg/m3
Exposição/DMEL: 0.046
Inalação de efeitos locais agudos
0,018 mg/m3
Exposição/DMEL: 0,18
Exposição dos trabalhadores CS9: Imersão de materiais ácidos sulfúricos (por exemplo, processos de recolha)
(PROC 13)
Características do produto
Concentração da substância no
≤10%
produto (% c/w)
São utilizadas soluções diluídas de ácido sulfúrico
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Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
(ART) duração da atividade
< 240 min
(ART) duração da não exposição
> 240 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos / Atividades
com superfícies com superfícies imperturbadas (sem formação de
aerossóis)
Por exemplo. Imersão de objetos, imersão na banheira.
Estação
Abra > 3m2
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Práticas de limpeza
Boas práticas gerais de limpeza
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Sistema de controlo primário
Sucção localizada (LEV) / Capas de sucção (Inalação 90%)
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Sistemas de segregação
Sem sistema
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (eficácia de inalação: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Quartos grandes apenas
Temperatura do processo
Alta temperatura (50-150°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 7.5E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: =0,15
3
Inalação de efeitos locais agudos
0,06 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,6
CS10-Exposição ocupacional: Análise laboratorial (PROC 15)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
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Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo < 0,1 l/minuto
Por exemplo, transferência de pequenas quantidades para um laboratório
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Sistema de controlo primário
Sucção local (LEV) / Capas de aspiração (Eficácia da inalação: 99%)
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
3.3E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: 0.033
Exposição dos trabalhadores CS11: Operações de manutenção, reparação e limpeza (incluindo operações de
encerramento) (PROC 28)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Manuseamento de objetos contaminados
Estação
Atividades com objetos tratados/contaminados (superfície 1-3m2)
Nível de contaminação
Contaminação superficial < 10%
Sistema de controlo primário
Sem sistema
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localizado
Isolamento do processo
Práticas de limpeza
Ventilação geral
Dispersão. Ventilação geral
Fonte de emissão secundária

Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
3 ACH
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (Inalação de eficácia: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
8E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.
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7.Utilização em instalações industriais. Utilização industrial do fim - Purificação de gás,
lavagem, lavagem de gás de gás
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Uso industrial final - purificação de gás, lavagem, lavagem de gás de gás
Título sistemático na utilização de descritores
8 Código NACE: C20.1.Produção de gases industriais
Campo de utilização (SU) - Itália
Categorias de Produtos (PC)
20
Categorias de Processos (PROC)
1, 2, 8b, 9, 15, 28
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
4
Processos, atribuições, atividades
O ácido sulfúrico é concentrado como agente em processos de purificação e secagem de gás numa vasta gama de
diferentes contextos industriais. Isto inclui uma lavagem de gases e uma lavagem de gases de chaminé. As
principais aplicações são a purificação do gás vegetal de coque e a purificação e secagem de gases industriais
gerados pelo fabrico de outras substâncias.
Os locais industriais que utilizam técnicas de secagem, purificação e lavagem de gás à base de ácido sulfúrico serão
tipicamente plantas de grande porção.
Em grandes locais, os sistemas de purificação de gás serão normalmente alojados ao ar livre e operados por um
pequeno número de operadores que trabalham numa sala de controlo fechado separada. Nestes locais maiores, os
processos normalmente funcionam ininterruptamente, com processos a decorrer por longos períodos sem
interrupção, até 330 dias por ano. Os operadores trabalham uma mudança normal e uma semana normal de
trabalho, com a produção a continuar as barbatanas-de-semana. Pode também ser possíveis operações em escala
pequena.
Os sistemas industriais de purificação, secagem e lavagem de gás com ácido sulfúrico serão sistemas fechados de
alta integridade com elevados níveis de contenção. Devido às altas temperaturas envolvidas nos processos de
purificação, secagem e lavagem de gás, todos os equipamentos e tubos são selados e isolados, para evitar a perda
de materiais e manter como temperaturas necessárias e para proteger a força de trabalho e o ambiente.
A maioria das operações associadas à purificação, secagem e lavagem de gases industriais são controladas por uma
sala de controlo fechada
Secção 2: Exposição CS1-Ambiente: Utilização industrial final - Purificação de gás, lavagem, lavagem de gases
com gás de combustão (ERC 4)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental.
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
Exposição dos trabalhadores CS2: Utilização de ácido sulfúrico em processos fechados de purificação/secagem
sem probabilidade de exposição (processos quentes, internos e externos) (PROC 1)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
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Área aberta 0.1-0.3m2.
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
Sem sistema

Sem sistema
(a fonte não está isolada do espaço de trabalho)
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento (inala parcialção de eficácia: 70%)
Os trabalhadores estão separados da fonte de emissão, por exemplo, os
trabalhadores estão numa sala de controlo separado.
Isolamento do processo
Sistema totalmente fechado.
O processo está completamente fechado (hermético) e a integridade do
selo é monitorizada. A contenção não é interrompida para amostragem ou
limpeza de rotina.
Dispersão - Geral
3 ACH
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.1E-3 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,022
Inalação de efeitos locais agudos
8.8E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,088
Exposição CS3-Trabalhador: Utilização de ácido sulfúrico em processos fechados e contínuos de
purificação/secagem com exposição ocasional (processo de controladas quentes) (PROC 2)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador > 4 m
da fonte de emissão(externa):
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Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
50-150°C
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
2,5 E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,025
Exposição dos trabalhadores CS4: Transferência de ácido sulfúrico de navios-tanque ou outros navios para uma
instalação de armazenamento a granel (instalações dedicadas) (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Peso da fração
100%
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
(por exemplo, camiões-cisterna no terminal de cima (barcos, vagões
ferroviários ou camiões)
Estação
Transferência de produto líquido fluxo fluxo > 1000 l/minuto.
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador ≤ 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
SIM, respirador com APF de 20 (eficácia 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
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Proteção dérmica

SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.9E-6mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
3
Inalação de efeitos locais agudos
1.5E-5 mg/m
Exposição/DMEL: < 0,01
CS5-Ex ocupacional: Transferência de ácido sulfúrico em pequenos recipientes (por exemplo, amostragem para
análise). (PROC 9)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto (por exemplo,
enchimento de garrafas)
Nível de contenção do processo
Manuseamento que reduz o contacto entre o produto e o ar adjacente
Transferência de líquido de uma pequena abertura
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes/hora) (Eficiência da
inalação: 0%)
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior

OLEUM

Pag. 82 di 124

Fichas de Segurança
conforme o Regulamento CE n. 1907/2006 e s.m.i

OLEUM
REV.07 de 30/11/2021

SUBSTITUTO REV.06 de 06/07/2021

ELABORADO POR: ICARO Srl

PARA A:

NUOVA SOLMINE SpA

Espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 2.3E-3mg/m
Exposição/DMEL: 0.046
Inalação de efeitos locais agudos
0,018 mg/m3
Exposição/DMEL: 0,18
CS6-Exposiçãocional: Laboratório de Análise (PROC 15)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo < 0,1 l/minuto
Por exemplo, transferência de pequenas quantidades para um laboratório
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Sistema de controlo primário
Sucção local (LEV) / Capas de aspiração (Eficácia da inalação: 99%)
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
3.3E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,033
Exposição dos trabalhadores CS7: Operações de manutenção, reparação e (limpeza incluindo operações de
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encerramento) (PROC 28)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Manuseamento de objetos contaminados
Estação
Atividades com objetos tratados/contaminados (superfície 1-3m2)
Nível de contaminação
Contaminação superficial < 10%
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (Inalação de eficácia: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
8E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.
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8.Utilização em instalações industriais. Utilização industrial final - Utilização de ácido
sulfúrico na produção de pilhas ácido contendo sulfúrico
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Utilização industrial final - Utilização de ácido sulfúrico na produção de pilhas que contenham
ácido sulfúrico
Título sistemático na utilização de descritores
0 Código NACE: Produção de pilhas e acumuladores C27.2
Campo de utilização (SU) - Itália
Categorias de Produtos (PC)
42
Categorias de Processos (PROC)
2, 3, 4, 8b, 9, 15, 28
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
5
Processos, atribuições, atividades
O ácido sulfúrico é usado como eletrólito em unidade seladas, pilhas do tipo ácido de chumbo (por exemplo,
baterias recarregáveis usadas em carros, carrinhos de golfe, empilhadores industriais, motociclos). O ácido sulfúrico
é usado na forma diluída para funcionar como um eletrólito para permitir o fluxo de eletrões entre como placas da
bateria.
Durante a produção de pilhas de ácido-chumbo, são realizadas operações para diluir o ácido sulfúrico de grau
eletrolítico (98% w/w) para a concentração ácida da bateria e do serviço como unidades de bateria com o eletrólito
de ácido sulfúrico líquido
Inicialmente, a solução de eletrólitos é preparada misturando sulfúrico de qualidade eletrítica com água
desionizada utilizando processos contínuos ou automatizados de lote. A concentração da solução de eletrólitos
pode, mas geralmente contém ácido sulfúrico em concentrações de até 40%.
A produção de eletrólitos de ácido sulfúrico é efetuada em sistemas fechados de alta integridade com elevados
níveis de contenção. Todos os navios de produção e de produção e de produção e de produção e de produção são
selados e isolados para prevenir a perda de materiais e para proteger os trabalhadores e o ambiente. A maioria das
operações associadas à produção de eletrólitos de ácido sulfúrico são controladas por uma sala de controlo
fechada.
Secção 2: CS1-Exposição ambiental: Utilização industrial final - Utilização de ácido sulfúrico na produção de pilhas
que contenham ácido sulfúrico (ERC 5)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental.
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
Exposição CS2-Trabalhadores: Produção de baterias: mistura de ácido sulfúrico de qualidade eletrolítica com
água desionizada (processo automatizado) (PROC 2)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<6 (substância com baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
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Sem sistema

Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
3 ACH
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes por hora) (Eficácia da
inalação 0%)
Fontes de emissão secundárias
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Interno
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 9.9E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
3
Inalação de efeitos locais agudos
7.9E-4 mg/m
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição CS3-Trabalhador: Produção de baterias: mistura de ácido sulfúrico de qualidade eletrolítica com água
desionizada (processo de lote automatizado) (PROC 3)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<6 (substância com baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Geral
3 ACH
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Ventilação geral

Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes por hora) (Eficácia da
inalação 0%)
Fontes de emissão secundárias
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Interno
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 9.9E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
3
Inalação de efeitos locais agudos
7.9E-4 mg/m
Exposição/DMEL: < 0,01
Exposição CS4-Trabalhador: Produção de bateria: Utilização de eletrólitos de ácido sulfúrico (diluído até 40%) em
processos de lote onde ocorrer pode exposição (PROC 4)
Características do produto
Concentração da substância no
≤40%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<6 (substância com baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de nível médio [Eficácia da inalação: 99%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Geral
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes por hora) (Eficácia da
inalação 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
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treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Interno
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.3E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,026
3
Inalação de efeitos locais agudos
0,01 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,1
Exposição dos trabalhadores CS5: Produção de baterias: enchimento de pilhas de ácido de chumbo com eletrólito
de ácido sulfúrico (diluído até 40%) (PROC 9)
Características do produto
Concentração da substância no
≤40%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo de 10-100 l/minuto (por
exemplo, enchimento de garrafas)
Tipo de carga
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de nível médio [Eficácia da inalação: 99%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes/hora) (Eficiência da
inalação: 0%)
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
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Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
1000 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.3E-3mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,026
Inalação de efeitos locais agudos
0,01 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,1
Exposição dos trabalhadores CS6: Transferência de ácido sulfúrico de navios-tanque ou outros navios para uma
instalação de armazenamento a granel (instalações dedicadas) (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
(por exemplo, camiões-cisterna no terminal de cima (barcos, vagões
ferroviários ou camiões)
Estação
Transferência de produto líquido fluxo fluxo > 1000 l/minuto.
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Distância do trabalhador ≤ 4 m
da fonte de emissão(externa):
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
SIM, respirador com APF de 20 (eficácia 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente externo
Espaço de trabalho
Exterior (em edifícios)
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Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.9E-6mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
1.5E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
CS7-Ex ocupacional: Amostragem para análise (PROC 9)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto (por exemplo,
enchimento de garrafas)
Tipo de carga
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Nível de contenção do processo
Manuseamento que reduz o contacto entre o produto e o ar adjacente
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes/hora) (Eficiência da
inalação: 0%)
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Inalação, efeitos locais a longo prazo 2.3E-3mg/m3
Inalação de efeitos locais agudos
0,018 mg/m3
CS8-Exposiçãocional: Análise laboratorial (PROC 15)
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Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo < 0,1 l/minuto
Por exemplo, transferência de pequenas quantidades para um laboratório
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Sistema de controlo primário
Sucção local (LEV) / Capas de aspiração (Eficácia da inalação: 99%)
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.1E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
3.3E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,033
Exposição dos trabalhadores CS9: Operações de manutenção, reparação e (limpeza incluindo operações de
encerramento) (PROC 28)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
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Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Manuseamento de objetos contaminados
Estação
Atividades com objetos tratados/contaminados (superfície 1-3m2)
Nível de contaminação
Contaminação superficial < 10%
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
3A boa natural
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (Inalação de eficácia: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1E-4 mg/m
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
8E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.
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9.Utilização em instalações industriais. Utilização de ácido sulfúrico como detergente
industrial
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título curto: Utilização de ácido sulfúrico como detergente industrial
Título sistemático na utilização de descritores
Campo de utilização (SU) - Itália
Categorias de Produtos (PC)
35
Categorias de Processos (PROC)
1, 2, 8b, 9, 15, 28
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
4
Processos, atribuições, atividades
Este cenário de exposição abrange a utilização de ácido sulfúrico em operações de limpeza (por exemplo, sistemas
limpos no lugar (CIP) usados num ambiente industrial.
O ácido sulfúrico é usado como componente de soluções de limpeza nos sistemas CIP (por exemplo, em produtos
de limpeza ácido ou detergentes utilizados para decompor gorduras inorgânicas, óleos, proteínas e minerais).
O CIP é definido como a a completa partes de partes de sistemas ou circuitos de tubos sem desmontar ou abertos
equipamentos, com pouca ou qualquer intervenção manual por parte dos operadores. O processo envolve a
circulação de soluções de através da limpeza da fábrica em condições de maior turbulência e velocidade de fluxo.
Como as operações do CIP são normalmente realizadas utilizando um CIP de unidade granel que consiste em
recipientes para a preparação e armazenamento de produtos químicos de limpeza, bombas e válvulas para a
circulação de produtos químicos CIP em toda a fábrica, instrumentação para monitorizar o processo de e vasos
limpeza para produtos químicos.
Cada circuito CIP tem uma sequência única de operações e tempos de ciclo envolvendo fases de lavagem e
lavagem. Os sistemas de limpeza CIP podem variar muito em tamanho e escala e envolver o manuseamento de
grandes volumes de soluções de limpeza
Secção 2: CS1-Exposição ambiental: Utilização de ácido sulfúrico como detergente industrial (ERC 4)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental.
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
CS2-Exposição: Utilização de ácido sulfúrico como detergente (por exemplo, sistemas CIP) – utilização em
processos fechados sem risco de exposição (PROC 1)
Características do produto
Concentração da substância no
≤10%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes por hora) (Eficácia da
inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
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Sistema totalmente fechado.
O processo está completamente fechado (hermético) e a integridade do
selo é monitorizada. A contenção não é interrompida para amostragem ou
limpeza de rotina.
Sem sistema

Sem sistema
(a fonte não está isolada do espaço de trabalho)
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Dispersão - Geral
3 ACH
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior e exterior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 8.3E-6 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
3
Inalação de efeitos locais agudos
6.6E-6 mg/m
Exposição/DMEL: > 0.01
CS3-Ex ocupacional: Utilização de ácido sulfúrico como detergente (por exemplo, sistemas CIP) - utilização em
processos fechados com ex ocasionalposição controlada (PROC 2)
Características do produto
Concentração da substância no
≤10%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Atividades com superfícies líquidas abertas ou tanques abertos/atividades
com superfícies agitadas
Estação
Área aberta 0.1-0.3m2.
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de alto nível [Inalação de Eficácia: 99,9%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Geral
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes por hora) (Eficácia da
inalação 0%)
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
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Proteção dérmica

SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Interno
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.7E-5 mg/m
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
CS4-Exposição: Utilização de ácido sulfúrico como detergente (por exemplo, sistemas CIP) - utilização em
processos fechados com ex ocasionalmente controlada (PROC 8b)
Características do produto
Concentração da substância no
≤10%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Peso da fração
100%
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão não está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência de produto líquido fluxo de 100 a 1000 l/minuto.
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem extração/contenção de nível médio [Eficácia da inalação: 99%]
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Sistemas de segregação
Sem sistema
Isolamento dos trabalhadores
Isolamento sem isolamento
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Geral
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes por hora) (Eficácia da
inalação 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o

OLEUM

Pag. 95 di 124

Fichas de Segurança
conforme o Regulamento CE n. 1907/2006 e s.m.i

OLEUM
REV.07 de 30/11/2021

SUBSTITUTO REV.06 de 06/07/2021

ELABORADO POR: ICARO Srl

PARA A:

NUOVA SOLMINE SpA

contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Interno
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 3.7E-5mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
3E-4 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
CS5-Exposiçãocional: Amostragem por análise (PROC 9)
Características do produto
Concentração da substância no
≤10%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto (por exemplo,
enchimento de garrafas)
Tipo de carga
Carga de pulverização, onde a distribuidora líquido permanece na parte
superior do depósito e o líquido livremente.
Por exemplo, transferência líquido de uma pequena abertura
Nível de contenção do processo
Manuseamento que reduz o contacto entre o produto e o ar adjacente
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão. Ventilação geral
Apenas ventilação boa natural
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 peças sobressalentes/hora) (Eficácia da
inalação: 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
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Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.7E-4mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Inalação de efeitos locais agudos
1.4E-3mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,014
CS6-Exposiçãocional: Laboratório de Análise (PROC 15)
Características do produto
Concentração da substância no
≤10%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto
Por exemplo, transferência de pequenas quantidades para um laboratório
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Sistema de controlo primário
Sucção local (LEV) / Capas de aspiração (Eficácia da inalação: 99%)
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
3
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.2E-6 mg/m
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
3.4E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Exposição dos trabalhadores CS7: Operações de manutenção, reparação e (limpeza PROC 28)
Características do produto
Concentração da substância no
≤10%
produto (% c/w)
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Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 8 h /dia
(ART) duração da atividade
< 480 min
(ART) duração da não exposição
> 0 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Manuseamento de objetos contaminados
Estação
Atividades com objetos tratados/contaminados (superfície 1-3m2)
Nível de contaminação
Contaminação superficial < 10%
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Dispersão. Ventilação geral
3 ACH
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Proteção respiratória
Sim, respirador com APF 20 (Inalação de eficácia: 95%)
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
Qualquer tamanho
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 1.1E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
8.4E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: < 0,01
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.

10.Utilização de sulfúrico como reagente de laboratório (Profissional)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Utilização de ácido sulfúrico como reagente de laboratório (Profissional)
Título sistemático na utilização de descritores
Campo de utilização (SU) - Itália
24
Categorias de Produtos (PC)
21
Categorias de Processos (PROC)
15
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
8b
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Processos, atribuições, atividades
Este cenário de exposição a utilização de ácido sulfúrico como reagente laboratorial em ambientes profissionais.
O ácido sulfúrico concentrado (até 98% c/w) é frequentemente utilizado como reagente laboratorial em um grande
número de ambientes (por exemplo, laboratórios de química escolar, universidades, laboratórios de investigação,
laboratórios de desenvolvimento fotográfico, etc.). O ácido sulfúrico é geralmente fornecido em pequenos
recipientes ou garrafas de vidro (por exemplo, 1 - 25 L) para utilização geral em laboratório. Nos laboratórios
profissionais, pequenas quantidades de ácido sulfúrico são transferidas de cada vez e o manuseamento geralmente
sob um capuz.
Secção 2: CS1-Exposição ambiental: Utilização de ácido sulfúrico como reagente de laboratório (ERC 8b)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental.
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
CS2-Exposiçãocional: Análise laboratorial (PROC 15)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto
Por exemplo, transferência de pequenas quantidades para um laboratório
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Sistema de controlo primário
Sucção local (LEV) / Capas de aspiração (Eficácia da inalação: 99%)
localizado
Sistema de controlo secundário
Sem sistema
localizado
Isolamento do processo
Processo não completamente fechado
Práticas de limpeza
Práticas de limpeza demonstráveis e eficazes não locais
Dispersão - Geral
3 ACH
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Fonte de emissão secundária
Nenhuma fonte de emissão secundária presente no ambiente de trabalho
que não é a fonte na zona de respiração do trabalhador
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, capacete com escudo facial completo/óculos químicos para evitar o
contacto visual
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
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Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.2E-6 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Inalação de efeitos locais agudos
3.4E-5 mg/m3
Exposição/DMEL: <0.01
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.
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11.Utilização de sulfúrico na limpeza do porão (Profissional)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Utilização de ácido sulfúrico na limpeza do dreno
Título sistemático na utilização de descritores
Campo de utilização (SU) - Itália
Categorias de Produtos (PC)
35
Categorias de Processos (PROC)
19
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
8b
Processos, atribuições, atividades
O ácido sulfúrico é usado como uma limpador de drenagem para drenos que são bloqueados por obstruções
"quiicamentem amovíveis". O ácido sulfúrico envolvido nesta utilização-se a ser libertado diretamente em drenos
entupidos onde reage quimicamente com o bloqueio e o dissolver.
Trata-se de um processo de dispersão alargado que teria um lugar em pequena escala em instalações não
dedicadas, como casas e edifícios no domínio público (por exemplo, hospitais, instalações de produção alimentar e
instituições públicas e privadas).
Ao utilizar produtos de limpeza de drenagem que contenham ácido sulfúrico, um operador profissional (por
exemplo, um canalizador) transferiram manualmente cerca de 125-250 ml de produto de uma garrafa de 0,75 L ou
1 L para o dreno a ser drenado (pia, sanita, chuveiro, etc.). Os produtos de limpeza de drenagem normalmente 98%
de ácido sulfúrico. Depois de despejar o produto está deixado para funcionar durante cerca de 15 minutos e, em
seguida, o dreno é enxaguado com água fria. Este processo pode ser repetido várias vezes, para que os operadores
que podem realizar normalmente 3 a 4 operações de limpeza por dia.
A transferência de ácido sulfúrico para a fuga do alvo é geralmente realizada dentro de casa (como o pior) sem
ventilação de escape local
Secção 2: CS1-Exposição Ambiental: Utilização de ácido sulfúrico na limpeza de drenagem (Profissional) (ERC 8b)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental.
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
Exposição dos trabalhadores CS2: Despejar manualmente o produto líquido de contendo ácido sulfúrico (98%)
num dreno (PROC 15)
Características do produto
Concentração da substância no
≤98%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com viscosidade média (semelhante ao óleo)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 0,5 h /dia
(ART) duração da atividade
< 30 min
(ART) duração da não exposição
> 450 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Estação
Transferência líquida de produto com fluxo 0.1 - 1 l/minuto
Por exemplo, transferência de pequenas quantidades para um laboratório
Tipo de upload
Carregamento por pulverização, onde a distribuidora líquido na parte
superior do depósito e o líquido livremente
Nível de contenção do processo
Processo de aberto
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
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Práticas de limpeza
Boas práticas gerais de limpeza
Dispersão - Geral
Apenas ventilação boa natural
Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção
Sim, fatos resistentes ao e botas de segurança para evitar o contacto com a
pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, óculos de segurança.
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
30 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 8.8E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,176
3
Inalação de efeitos locais agudos
0,07 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,7
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.
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12.Vida útil de serviço- Utilizar para recarregar baterias (Profissional)
Secção 1 Título do Cenário de Exposição
Título abreviado: Serviço de vida útil- Utilização para recarregar baterias (Profissional)
Título sistemático na utilização de descritores
Campo de utilização (SU) - Itália
Categorias de Artigos (AC) - Itália
3
Categorias de Processos (PROC)
21
Categorias de Libertação Ambiental (ERC)
11a
Processos, atribuições, atividades
Este cenário de exposição diz respeito à utilização de ácido sulfúrico por parte de trabalhadores profissionais ao
encher, recarregar ou manter pilhas novas ou usadas. O ácido sulfúrico é usado como eletrólito em baterias de
ácido de chumbo. Normalmente, os carros usam pilhas de ácido selados (SLAs) que são pré-cheias com ácido da
bateria. No entanto, existem muitas aplicações que requerem baterias não seladas. Por exemplo, bombas
sobressalentes, carrinhos de golfe e outras aplicações muitas vezes requerem pilhas de chumbo que são enviados
secas e devem ser preenchidas com eletrólito quando colocadas em serviço. Como pilhas também pode ter de ser
encimadas periodicamente. Estas operações de manual de enchimento, manutenção ou up-up serão realizadas em
oficinas autorizadas apenas por técnicos treinados. A solução de ácido sulfúrico (normalmente contendo 35% de
ácido sulfúrico) utilizada em (re)operações de é enchimento armazenada em pequenos tanques. Como pilhas são
preenchidas com o ácido destes tanques através de uma mangueira flexível (por exemplo, líquido em queda).
Normalmente, 10 litros de solução de ácido sulfúrico podem ser transferidos durante uma única operação de
enchimento, realizando 3 a 4 operações por dia. Assim, um total de 40 L de solução ácido de sulfúrico pode
normalmente ser transferido em um dia. Os processos de são transferências manualmente.
Secção 2: CS1-Exposição ambiental: Serviço vida útil- Utilização para recarregar baterias (profissionais) (ERC 11a)
A avaliação da exposição e a caracterização dos riscos não são necessárias, uma vez que não foi identificado
qualquer risco ambiental.
Secção 3 Exposição aos Trabalhadores
Método de avaliação
ART 1.5
Exposição CS2-Trabalhador: Transferência manual de eletrólitos contendo ácido sulfúrico (35%) por
exemplo(re)pilhas de enchimento com uma mangueira (PROC 21)
Características do produto
Concentração da substância no
≤35%
produto (% c/w)
Estado físico
Líquido
Pressão de vapor (Pa)
< 6 (substância de baixa volatilidade, exposição ao nevoeiro)
Viscosidade
Líquido com baixa viscosidade (semelhante à água)
Condições de funcionamento
Duração da atividade
≤ 1 h /dia
(ART) duração da atividade
< 60 min
(ART) duração da não exposição
> 420 min
Condições técnicas e organizativas e medidas específicas para a gestão dos riscos
Proximidade à fonte principal de
A principal fonte de emissão está localizada na zona de respiração do
emissão
trabalhador
Aula de atividades
Transferência de produtos líquidos/gota de líquidos
Por exemplo, manual carregamento
Estação
Transferência líquida produto com fluxo de 10-100 l/minuto
Tipo de upload
Cargamersa, onde o dispensador de líquidos a permanecebaixo do nível de
reduzi fluidondo a quantidade de formação de aerossóis
Sistema de controlo primário
Sem sistema
localizado
Práticas de limpeza
Boas práticas gerais de limpeza
Dispersão - Geral
3 ACH
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Ventilação geral
Ventilação geral básica (1-3 alterações de ar/hora) (eficácia da inalação 0%)
Sistema de Gestão da Saúde e da
Básico
Segurança
Condições e medidas relativas à proteção pessoal, higiene e avaliação da saúde
Vestuário de proteção química
SIM
Fatos resistentes ao ácido e botas de segurança para evitar o contacto com
a pele
Proteção dérmica
SI, EN374 luvas resistentes a ácidos quimicamente resistentes a ácidos com
treino específico para a atividade) e (outras) proteção cutânea adequada
[Eficácia da pele: 95%]
Proteção dos Olhos
Sim, óculos de segurança.
Outras condições que afetam uma exposição do trabalhador
Local de utilização
Ambiente interior
Espaço de trabalho
Ambiente interior
Tamanho do espaço de trabalho
300 m3
Temperatura do processo
Temperatura ambiente (≤25°C)
Exposição e caracterização de risco (RCR)
Rota de exposição e tipo de efeitos
Exposição
Quantificação de Riscos
Inalação, efeitos locais a longo prazo 4.9E-3 mg/m3
Exposição/DMEL: = 0,098
3
Inalação de efeitos locais agudos
0,039 mg/m
Exposição/DMEL: = 0,39
Secção 4 Guia para verificar o cumprimento do cenário de exposição
4.1 Saúde
Espera-se que os riscos não excedam os DNELs de inalador agudo e para crónicos para os efeitos locais quando são
aplicadas como Medidas de Gestão de Risco/Condições de Funcionamento na Secção 3.
Quando forem-tomados adotadas diferentes medidas de gestão de risco/condições de funcionamento, os
utilizadores são obrigados a garantir que os riscos são geridos por menos um nível equivalente.
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ANIDRIDO SULFÚRICO
1 Produção de dióxido de enxofre
Seção 1: Título do cenário de exposição
Título abreviado: Produção de anidrido sulfúrico
Descritor de utilizações
Setor de uso (SU)
3
Categorias de produto (PC)
n.a.
Categorias de processo (PROC)
1, 2, 8b, 9
Categorias de Descarga Ambiental (ERC)
1
Processos, cargos, atividades permitidas
Produção da substância. O anidrido sulfúrico é mais comumente produzido pela combustão de enxofre líquido. A
atividade de produção inclui reciclagem / recuperação, transferência, armazenamento, manutenção, carregamento e
amostragem
Método de avaliação
Ver seção 3
Seção 2 Condições operacionais e medidas para a gestão dos riscos
Seção 2.1 Controle dos riscos dos trabalhadores
Características do produto
Estado físico
Liquido
Pressão de vapor (Pa)
9730
Peso molecular
98,08
Concentração da substância no
> 98%
produto
Condizioni operative
Quantidade utilizada por trabalhador A exposição é considerada desprezível, tendo em vista que o processo de
(posto de trabalho) por dia
produção ocorre em sistemas fechados e especializados
Frequência de uso
220 dias/ano
Duração de uso
8 horas/dia
Outras informações relativas à
Podem-se verificar contatos esporádicos – raramente as atividades
duração, frequência e quantidade de empregam 8 horas por dia.
uso
Volume respiratório sob as
10 m3/dia (valor padrão para 8 horas de trabalho por dia)
condições de uso
Superfície de contato cutâneo com a 480 cm2 (valor padrão ECETOC).
substância em condições de ser
Informamos que sendo o ácido sulfúrico corrosivo, a exposição dérmica não
usada
é considerada relevante pela caracterização do risco, pois de qualquer forma
deve ser prevenida.
Volume do ambiente e velocidade de n.a. As quantidades usadas variam segundo as necessidades e o
ventilação
estabelecimento , mas devem ser muito inferiores daquelas utilizadas nos
processos industriais.
Medidas específicas para a gestão dos riscos
Medidas de contenção e boas
Equipamentos específicos de alta contenção são usados na produção e
práticas indispensáveis
manuseio de dióxido sulfúrico. As fábricas envolvidas na produção e
utilização do Anidrido sulfúrico são completamente segregadas do ambiente
em que os trabalhadores atuam. O processo ocorre totalmente em ciclo
fechado com monitoramento contínuo. As fábricas estão localizadas no
exterior e as fontes de emissão estão geralmente localizadas a uma distância
de mais de 4 metros dos trabalhadores. Os gases deslocados pelos
contêineres são coletados e enviados via dutos para tratamento (lavagem
dos lavadores e / ou filtração)
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Escape local: obrigatório

O sistema de recuperação de vapor e a ventilação local forçada estão
geralmente presentes.
Os trabalhadores envolvidos na amostragem e transferência de materiais
Equipamento de proteção individual
para os petroleiros são treinados sobre os procedimentos e meios de
(EPI)
proteção (capacete, luvas e botas antiácido, EPI de proteção facial e ocular e
traje de proteção) para minimizar a exposição e os riscos.
Outras medidas de gestão de risco
Os trabalhadores geralmente precisam
para trabalhadores
operar a partir da sala de controle. O carregamento submerso é
recomendado para reduzir a formação de aerossol.
É necessário um chuveiro de emergência próximo às estações de carga e
descarga, para uso em caso de vazamentos acidentais.
Seção 2.2 Controle da exposição ambiental
Características do produto
Peso molecular
80,06
Pressão de vapor a 20°C (hPa)
9730
Solubilidade na água
1000 mg/l
Coeficiente de repartição n-1 (logKow)
octanol/água
Koc
1
Biodegradabilidade
Não biodegradável (os ácidos inorgânicos não podem ser considerados
biodegradáveis)
Quantidades utilizadas
Tonelagem anual do estabelecimento
60.000 t/anno
Tonelagem regional (toneladas/ano)
350.000 t/anno
Frequência e duração de utilização
Emissão contínua
Dias de Emissão (dias/ano)
360
Outras condições de operabilidade que influenciam a exposição ambiental
Volume de descarga do estabelecimento de tratamento
2000 m3/dia (valor padrão EUSES por STP locais)
de águas residuais
Capacidade disponível do corpo hídrico receptor para
20.000 m3/dia (valore padrão ERC de capacidade que
onde foram enviados os resíduos hídricos do
consente a diluição de 10 vezes no corpo hídrico
estabelecimento
receptor)
Medidas de contenção dos riscos relativas às emissões dos estabelecimentos industriais
Pré-tratamento de águas residuais no local
Pré-tratamento químico e despacho para estação de
tratamento externa (municipal ou consórcio) ou
tratamento em estação interna (ETE). Em ambos os
casos, o efluente é submetido a um tratamento de
neutralização antes de ser enviado para a etapa de
tratamento biológico.
O processo de neutralização é extremamente eficiente.
Quantidade de substância presente nas descargas do
O monitoramento do pH permite verificar a
local para o sistema de esgoto externo
neutralização e remoção completa da substância.
Redução das emissões para o ar

Tratamento de resíduos no local

OLEUM

Eficácia: Medidas adequadas estão em vigor.
Os gases de escape podem ser tratados com
purificadores. E em qualquer caso, as emissões podem
ser monitoradas e controladas de acordo com a
legislação aplicável.
O processo de neutralização de águas residuais é
extremamente eficiente. O monitoramento do pH
permite verificar a neutralização completa e remoção da
substância
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2000 m3/ dia (valor padrão)

Não
Todo o lodo é coletado e enviado para incineração ou
aterro
Quantidade da substância encontrada nos resíduos e medidas de contenção dos riscos relativas aos resíduos
Quantidade da substância nas águas residuais derivantes 0 kg / dia (valor baseado em procedimentos
dos usos identificados em tal cenário
especializados de tratamento de águas residuais)
Quantidade da substância nos resíduos derivantes dos
n.a.
artigos
Tipo de resíduo (códigos idôneos)
Códigos apropriados retirados da Lista Europeia de
Resíduos
Tipo de tratamento externo para a reciclagem ou a
Ninguém
recuperação da substância
Tipo de tratamento externo para a eliminação final do
Incineração ou aterro
resíduo
Parcela de substância emitida no ar durante a
n.a.
manipulação dos resíduos
Parcela de substância emitida nas águas residuais
n.a.
durante a manipulação dos resíduos
Parcela de substância eliminada como resíduo
n.a.
secundário
Seção 3 Estimativa de exposição
3.1 Saúde
Avaliação do primeiro nível (Tier 1): a avaliação da exposição por inalação foi realizada utilizando o modelo ECETOC
TRA
Parâmetros de inserção de dados para o modelo

Peso molecular
Pressão de vapor
A substância é sólida?
Taxa de poeira
Duração da atividade
Ventilação
Substâncias em preparação

Parametro
80,06 g/ mol
6 Pa
Não: líquida
n.a.
> 4 horas
Ambientes internos com aspiração local (LEV)
1 – 5 % (diluição dos produtos )

A estimativa de exposição com ECETOC foi considerada insatisfatória e não foi considerada relevante para fins de
caracterização de risco
Avaliação de segundo nível (Nível 2): a avaliação da exposição por inalação foi realizada usando o modelo ART
Parâmetros de entrada ART para o modelo ART

Duração da exposição
Tipo de produto
Temperatura de processamento
Pressão do vapor
Peso parte líquida
Localização da fonte de emissão

OLEUM

PROC
Todos

Parâmetro
480 minutos

Todos
1, 2
8b, 9
Todos
Todos
Todos

Líquido (viscosidade média - como óleo)
Altas temperaturas (50-150 ° C)
Temperatura ambiente (15-25 ° C)
9730 Pa
Liquido puro (100%)
A fonte de emissão primária não está
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primária

Classe de atividade
Contenção

1, 8b, 9
Sistemas de controle localizados
2
1, 2, 9

Fontes de emissão fugitivas

8b
1, 8b, 9
2

Dispersão

NUOVA SOLMINE SpA

localizada na zona de respiração dos
trabalhadores (trabalhadores localizados na
sala de controle)
Transferência de produtos líquidos
Manuseio com contato reduzido entre o
produto e o ar circundante, carregamento
sob condições controladas
Sistema de recuperação de vapor; sucção
local forçada (LEV)
Sistema de recuperação de vapor
Separação completa de trabalhadores,
operando da sala de controle
Segregação parcial de trabalhadores
Processo totalmente fechado - não aberto
para amostragem
Não completamente fechado - boas práticas
eficazes em vigor
Fora, não perto de edifícios, trabalhadores
localizados a uma distância de mais de 4
metros da fonte
No exterior perto dos edifícios,
trabalhadores localizados a uma distância
de mais de 4 metros da fonte
No interior, qualquer dimensão do
ambiente, boa ventilação natural.

Todos
1, 2, 9

Segregao

PARA A:

1, 2

8b

9

As exposições inalatórias agudas e crônicas estimadas são para todas as categorias de processo abaixo de seus
respectivos DNELs.
3.2 Ambiente
Avaliação de primeiro nível (Tier 1): foi realizada usando o modelo EUSES e inserindo os dados de entrada padrão e
ERCs.
A avaliação de primeiro nível (Tier 1) estimou uma exposição que foi considerada irreal.
Avaliação de segundo nível (Tier 2): foi realizada usando o modelo EUSES e inserindo dados de entrada mais
relevantes para a descrição da produção e usos de Anidrido sulfúrico.
Parâmetros de entrada para o modelo EUSES..
Parâmetros de colocação de dados

Valor

Unidade

Peso molecular
Pressão do vapor a 20°C
Solubilidade na água
Coeficiente de repartição n-octanol/água
Koc
Biodegradabilidade
Fase do ciclo de vida
Classe de emissão ambiental
Parcela de tonelagem regional (Tier 1)
STP
Fenômenos de emissão por ano
Emissão no ar (valor padrão)

80,06
9730
1000
-1
1
Não biodegradável
Produção
ERC1

g/mol
Pa
mg/l
LogKow

OLEUM

360
5

dias
%

ERC padrão (se
aplicável)

1
Si
300
5
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6

%

Local: 60.000
Regional: 350.000

Toneladas/ano

6
10 (20.000
m3/dia)

Medidas de contenção de risco e valores medidos usados na avaliação de segundo nível (Tier 2)
Descrição das medidas

Detalhes
0 mg/l

Sem lançamento em
águas residuais

Dias de emissão
Remoção de lodo

360 dias de
emissão por ano
Lodo removido e
enviado para
incineração ou
aterro

Efeitos considerados nas entradas no
EUSES
Redução da concentração de efluentes de
STP para 0 mg / l em consideração à
conversão de Anidrido sulfúrico em ácido
sulfúrico e a alta eficiência do processo de
neutralização
Aumento dos dias de emissão em 20%

Note

Concentração no solo resultante de lamas
fixada em 0.

Sem contaminação
do solo agrícola e
pastagens

Neutralização total
em pH 7 aprox

Produção contínua

As concentrações estimadas para todos os compartimentos ambientais são inferiores aos respectivos PNECs
Seção 4 Guia para verificar a conformidade com o cenário de exposição
4.1 Saúde
Está previsto que as exposições não devem superar os DNEL inaladores agudos e crônicos para efeitos locais quando
são aplicadas as Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas ilustradas na Seção 3.
Quando forem adotadas diferentes Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas, os utilizadores têm a
obrigação de garantir que os riscos sejam controlados com um nível pelo menos equivalente.
4.2 Ambiente
Está previsto que as exposições não devem superar os PNEC quando forem aplicadas as Medidas de Gestão dos
Riscos/Condições Operativas ilustradas na Seção 3
Quando forem adotadas diferentes Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas, os utilizadores têm a
obrigação de garantir que os riscos sejam controlados com um nível pelo menos equivalente.
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2 Uso de anidrido sulfúrico como intermediário
Seção 1: Título do cenário de exposição
Título abreviado: Uso de ácido sulfúrico como intermediário
Título sistemático baseado no uso de descritores
Setor de uso (SU)
3, 8, 9
Categorias de produto (PC)
19
Categorias de processo (PROC)
1, 2, 3, 4, 8b, 9
Categorias de Descarga Ambiental (ERC)
6a
Processos, cargos, atividades permitidas
O anidrido sulfúrico é usado como intermediário principalmente na produção de ácido sulfúrico. Ele também é
usado na produção de vários produtos químicos inorgânicos como agente de sulfonação. Inclui exposição acidental
durante atividades de reciclagem / recuperação, transferência de material, armazenamento, amostragem,
manutenção e carregamento.
Método de avaliação
Ver seção 3
Seção 2 Condições operacionais e medidas para a gestão dos riscos
Seção 2.1 Controle dos riscos dos trabalhadores
Características do produto
Estado físico
Liquido
Pressão de vapor (Pa)
9730
Peso molecular
80.6
Concentração da substância no
Geralmente cerca de 20-25%
produto
Condições de funcionamento
Quantidade utilizada por trabalhador A exposição é considerada desprezível, tendo em vista que o processo de
(posto de trabalho) por dia
produção ocorre em sistemas fechados e especializados
Frequência de uso
220 dias/ano
Duração de uso
8 horas/dia
Outras informações relativas à
Podem-se verificar contatos esporádicos – raramente as atividades
duração, frequência e quantidade de empregam 8 horas por dia.
uso
Volume respiratório sob as
10 m3/dia (valor padrão para 8 horas de trabalho por dia)
condições de uso
Superfície de contato cutâneo com a 480 cm2 (valor padrão ECETOC).
substância em condições de ser
Informamos que sendo o ácido sulfúrico corrosivo, a exposição dérmica
usada
não é considerada relevante pela caracterização do risco, pois de qualquer
forma deve ser prevenida.
Volume do ambiente e velocidade de n.a. As quantidades usadas variam segundo as necessidades e o
ventilação
estabelecimento , mas devem ser muito inferiores daquelas utilizadas nos
processos industriais.
Medidas específicas para a gestão dos riscos
Medidas de contenção e boas
Equipamentos específicos de alta contenção são usados na produção e
práticas indispensáveis
manuseio de dióxido sulfúrico. As fábricas envolvidas na produção e
utilização do Anidrido sulfúrico são completamente segregadas do
ambiente em que os trabalhadores atuam. O processo ocorre totalmente
em ciclo fechado com monitoramento contínuo. As fábricas estão
localizadas no exterior e as fontes de emissão estão geralmente localizadas
a uma distância de mais de 4 metros dos trabalhadores. Os gases
deslocados pelos contêineres são coletados e enviados via dutos para
tratamento (lavagem dos lavadores e / ou filtração)
Escape local: obrigatório
O sistema de recuperação de vapor e a ventilação local forçada estão
geralmente presentes.
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Equipamento de proteção individual
(EPI)

O manuseio do trióxido sulfúrico requer o uso de equipamentos específicos
e sistemas controlados, com muito pouco ou nenhum potencial de
exposição. As fábricas envolvidas na produção e uso de ácido sulfúrico
estão geralmente localizadas no exterior. O gás deslocado pelos recipientes
é transportado por uma tubulação de tratamento (ex: lavagem e / ou
filtração). Os trabalhadores envolvidos na amostragem e transferência de
materiais para os caminhões-tanque são treinados sobre os procedimentos
e o uso de equipamentos de proteção (capacete, luvas e botas antiácido,
EPI de proteção facial e ocular e traje de proteção) visa minimizar a
exposição e os riscos do pior caso.
Outras medidas de gestão de risco
Os trabalhadores geralmente precisam
para trabalhadores
operar a partir da sala de controle. O carregamento submerso é
recomendado para reduzir a formação de aerossol.
É necessário um chuveiro de emergência próximo às estações de carga e
descarga, para uso em caso de vazamentos acidentais.
Seção 2.2 Controle da exposição ambiental
Características do produto
Peso molecular
80,06
Pressão de vapor a 20°C (hPa)
9730
Solubilidade na água
1000 mg/l
Coeficiente de repartição n-1 (logKow)
octanol/água
Koc
1
Biodegradabilidade
Não biodegradável (os ácidos inorgânicos não podem ser considerados
biodegradáveis)
Quantidades utilizadas
Tonelagem anual do estabelecimento
10.000 t/ano
Frequência e duração de utilização
Emissão contínua
Dias de Emissão (dias/ano)
360
Outras condições de operabilidade que influenciam a exposição ambiental
Volume de descarga do estabelecimento de tratamento
2000 m3/dia (valor padrão EUSES por STP locais)
de águas residuais
Capacidade disponível do corpo hídrico receptor para
20.000 m3/dia (valore padrão ERC de capacidade que
onde foram enviados os resíduos hídricos do
consente a diluição de 10 vezes no corpo hídrico
estabelecimento
receptor)
Medidas de contenção dos riscos relativas às emissões dos estabelecimentos industriais
Pré-tratamento de águas residuais no local
Geralmente tratado na planta interna do site (ETE) que
realiza uma neutralização antes de enviar a ETE para a
etapa de tratamento biológico ou antes de enviá-la para
uma planta externa ou para o meio ambiente.
O processo de neutralização é extremamente eficiente.
Quantidade de substância presente nas descargas do
O monitoramento do pH permite verificar a
local para o sistema de esgoto externo
neutralização e remoção completa da substância.
Tratado com purificadores.
Redução das emissões para o ar
Tratamento de resíduos no local
O processo de neutralização de efluentes é
extremamente eficiente. O monitoramento do pH
permite verificar a neutralização completa e remoção
da substância
Taxa de descarga de efluentes (de estações de
2000 m3/ dia
tratamento de águas residuais)
Recuperação de lodo para uso na agricultura
Não
OLEUM
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Todos os lodos são coletados e enviados para
incineração ou aterro sanitário
Quantidade da substância encontrada nos resíduos e medidas de contenção dos riscos relativas aos resíduos
Quantidade da substância nas águas residuais derivantes 0 kg / dia (valor baseado em procedimentos
dos usos identificados em tal cenário
especializados de tratamento de águas residuais)
Quantidade da substância nos resíduos derivantes dos
n.a.
artigos
Tipo de resíduo (códigos idôneos)
Códigos apropriados retirados da Lista Europeia de
Resíduos
Tipo de tratamento externo para a reciclagem ou a
Ninguém
recuperação da substância
Tipo de tratamento externo para a eliminação final do
ncineração ou aterro
resíduo
Parcela de substância emitida no ar durante a
n.a.
manipulação dos resíduos
Parcela de substância emitida nas águas residuais
n.a.
durante a manipulação dos resíduos
Parcela de substância eliminada como resíduo
n.a.
secundário
Seção 3 Estimativa de exposição
3.1 Saúde
Avaliação do primeiro nível (Tier 1): a avaliação da exposição por inalação foi realizada utilizando o modelo ECETOC
TRA
Parâmetros de inserção de dados para o modelo
Parametro
Peso molecular
80,06 g/ mol
Pressão de vapor
6 Pa
A substância é sólida?
Não: líquida
Taxa de poeira
n.a.
Duração da atividade
> 4 horas
Ventilação
Ambientes internos com aspiração local (LEV)
Proteção respiratória
Sim, com uma eficiência de pelo menos 95%
A estimativa de exposição com ECETOC foi considerada insatisfatória e não foi considerada relevante para fins de
caracterização de risco
Avaliação de segundo nível (Nível 2): a avaliação da exposição por inalação foi realizada usando o modelo ART
Parâmetros de entrada para o modelo ART

Duração da exposição
Tipo de produto
Temperatura de processamento
Pressão do vapor
Peso parte líquida
Localização da fonte de emissão
primária

Classe de atividade

OLEUM

PROC
1, 2, 8b, 9
3, 4
Todos
1, 2, 3, 4
8b, 9
Todos
Todos
Todos

Todos

Parametro
480 minutos
120 minutos
Líquido
Altas temperaturas (50-150 ° C)
Temperatura ambiente (15-25 ° C)
9730 Pa
Liquido puro (100%)
A fonte de emissão primária não está
localizada na zona de respiração dos
trabalhadores (trabalhadores localizados na
sala de controle)
Transferência de produtos líquidos

Pag. 112 di 124

Fichas de Segurança
conforme o Regulamento CE n. 1907/2006 e s.m.i

OLEUM
REV.07 de 30/11/2021

SUBSTITUTO REV.06 de 06/07/2021

Contenção

1, 2, 3, 9

Sistemas de controle localizados

4
8b
1, 3, 8b, 9

Segregao

2, 4
1, 2, 9

Fontes de emissão fugitivas

3, 4, 8b
1, 8b, 9

ELABORADO POR: ICARO Srl

NUOVA SOLMINE SpA

Manuseio com contato reduzido entre o
produto e o ar circundante, carregamento
sob condições controladas
Processo aberto, carregamento submerso
n.a.
Sistema de recuperação de vapor; sucção
local forçada (LEV)
Sistema de recuperação de vapor
Separação completa de trabalhadores,
operando da sala de controle
Segregação parcial de trabalhadores
Processo totalmente fechado - não aberto
para amostragem
Não completamente fechado - boas
práticas eficazes em vigor
Fora, não perto de edifícios, trabalhadores
localizados a uma distância de mais de 4
metros da fonte
No exterior perto dos edifícios,
trabalhadores localizados a uma distância
de mais de 4 metros da fonte
No interior, qualquer dimensão do
ambiente, boa ventilação natural.

2, 3, 4
Dispersão

PARA A:

1, 2

3, 4, 8b

9

As exposições por inalação aguda e crônica estimadas são para todas as categorias de processo abaixo de seus
respectivos DNELs.
3.2 Ambiente
Avaliação de primeiro nível (Tier 1): foi realizada usando o modelo EUSES e inserindo os dados de entrada padrão e
ERCs.
A avaliação de primeiro nível (Tier 1) estimou uma exposição que foi considerada irreal.
Avaliação de segundo nível (Tier 2): foi realizada usando o modelo EUSES e inserindo dados de entrada mais
relevantes para a descrição da produção e usos de Anidrido sulfúrico.
Parâmetros de entrada para o modelo EUSES
Parâmetros de colocação de dados

Valor

Unidade

Peso molecular
Pressão do vapor a 20°C
Solubilidade na água
Coeficiente de repartição n-octanol/água
Koc
Biodegradabilidade
Fase do ciclo de vida
Classe de emissão ambiental
Parcela de tonelagem regional (Tier 1)
STP
Fenômenos de emissão por ano
Emissão no ar (valor padrão)
Emissão no água (valor padrão)

80,06
9730
1000
-1
1
Não biodegradável
industrial
ERC 6A

g/mol
Pa
mg/l
LogKow

OLEUM

Atè 360
5
2

dias
%
%

ERC padrão (se
aplicável)

1
Si
300
5
2
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Locale: 10.000
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Toneladas/ano

10 (20.000
m3/dia)
Dados do pior
caso para um
único site

Medidas de contenção de risco e valores medidos usados na avaliação de segundo nível (Nível 2)
Descrição das medidas
Detalhes
Note
Efeitos considerados nas entradas no
EUSES
0 mg/l
Sem lançamento em
Redução da concentração de efluentes
Neutralização total
águas residuais
de STP para 0 mg / l em consideração à
em pH 7 aprox
conversão de Anidrido sulfúrico em ácido
sulfúrico e a alta eficiência do processo
de neutralização
Produção contínua
Dias de emissão
360 dias de
Aumento dos dias de emissão em 20%
emissão por ano
Remoção de lodo
Lodo removido e
Concentração no solo resultante de
Sem contaminação
enviado para
lamas fixada em 0.
do solo agrícola e
incineração ou
pastagens
aterro
As concentrações estimadas para todos os compartimentos ambientais são inferiores aos respectivos PNECs
Seção 4 Guia para verificar a conformidade com o cenário de exposição
4.1 Saúde
Está previsto que as exposições não devem superar os DNEL inaladores agudos e crônicos para efeitos locais
quando são aplicadas as Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas ilustradas na Seção 3.
Quando forem adotadas diferentes Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas, os utilizadores têm a
obrigação de garantir que os riscos sejam controlados com um nível pelo menos equivalente.
4.2 Ambiente
Está previsto que as exposições não devem superar os PNEC quando forem aplicadas as Medidas de Gestão dos
Riscos/Condições Operativas ilustradas na Seção 3
Quando forem adotadas diferentes Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas, os utilizadores têm a
obrigação de garantir que os riscos sejam controlados com um nível pelo menos equivalente.
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3. Uso de oleum como um agente nitrante
Seção 1: Título do cenário de exposição
Título abreviado: Uso de oleum como um agente nitrante
Título sistemático baseado no uso de descritores
Setor de uso (SU)
3, 8, 9
Categorias de produto (PC)
20, 21
Categorias de processo (PROC)
1, 2, 3, 4, 8b, 9, 15
Categorias de Descarga Ambiental (ERC)
6b
Processos, cargos, atividades permitidas
O anidrido sulfúrico é usado como agente nitrante em laboratórios industriais durante a produção de produtos
químicos orgânicos e inorgânicos.
Inclui exposição acidental durante atividades de reciclagem / recuperação, transferência de material,
armazenamento, amostragem, manutenção e carregamento.
Método de avaliação
Ver seção 3
Seção 2 Condições operacionais e medidas para a gestão dos riscos
Seção 2.1 Controle dos riscos dos trabalhadores
Características do produto
Estado físico
Liquido
Pressão de vapor (Pa)
9730
Peso molecular
80,06
Concentração da substância no
Geralmente cerca de 20-25%
produto
Condições de funcionamento
Quantidade utilizada por
O contato com os operadores é geralmente muito baixo, levando-se em
trabalhador (posto de trabalho) por
consideração que os sistemas de processo são especializados e em malha
dia
fechada
Frequência de uso
220 dias/anno
Duração de uso
8 horas/dia
Outras informações relativas à
Podem-se verificar contatos esporádicos – raramente as atividades
duração, frequência e quantidade de empregam 8 horas por dia.
uso
Volume respiratório nas condições
10 m3/dia (valor padrão para 8 horas de trabalho por dia)
de uso
Superfície de contato com a pele
480 cm2 (valor padrão ECETOC).
com a substância nas condições de
Informamos que sendo o ácido sulfúrico corrosivo, a exposição dérmica
uso
não é considerada relevante pela caracterização do risco, pois de qualquer
forma deve ser prevenida.
Volume do ambiente e velocidade de A maioria dos laboratórios industriais está equipada com ventilação
ventilação
suficiente e segregação controlada
Medidas específicas para a gestão dos riscos
Medidas de contenção e boas
No manuseio do dióxido sulfúrico, são utilizados equipamentos específicos
práticas indispensáveis
de alta contenção. As plantas envolvidas na produção e uso de dióxido
sulfúrico são geralmente equipadas com condições estritamente
controladas. Os gases deslocados pelos contêineres são coletados e
enviados via dutos para tratamento (lavagem dos lavadores e / ou filtração)
Escape local: obrigatório
Os sistemas locais de remoção e filtragem de gases devem estar presentes
em laboratórios e fábricas que utilizem ácido sulfúrico como agente
nitrante.
Devem ser usados exaustores e "porta-luvas" se necessário.
Equipamento de proteção individual Os trabalhadores envolvidos na amostragem e transferência de materiais
(EPI)
para os caminhões-tanque são treinados sobre os procedimentos e o uso
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de equipamentos de proteção (capacete, luvas e botas antiácido, EPI de
proteção facial e ocular e traje de proteção) visa minimizar a exposição e os
riscos do pior caso.
Outras medidas de gestão de risco
É necessário um chuveiro de emergência próximo às estações de carga e
para trabalhadores
descarga, para uso em caso de vazamentos acidentais.
Seção 2.2 Controle da exposição ambiental
Características do produto
Peso molecular
80,06
Pressão de vapor a 20°C (hPa)
9730
Solubilidade na água
1000 mg/l
Coeficiente de repartição n-1 (logKow)
octanol/água
Koc
1
Biodegradabilidade
Não biodegradável (os ácidos inorgânicos não podem ser considerados
biodegradáveis)
Quantidades utilizadas
Tonelagem anual do estabelecimento
5000 t/anno
Frequência e duração de utilização
Emissão contínua
Dias de Emissão (dias/ano)
330
Outras condições de operabilidade que influenciam a exposição ambiental
Volume de descarga do estabelecimento de tratamento
2000 m3/dia (valor padrão EUSES por STP locais)
de águas residuais
Capacidade disponível do corpo hídrico receptor para
20.000 m3/dia (valore padrão ERC de capacidade que
onde foram enviados os resíduos hídricos do
consente a diluição de 10 vezes no corpo hídrico
estabelecimento
receptor)
Medidas de contenção dos riscos relativas às emissões dos estabelecimentos industriais
Pré-tratamento de águas residuais no local
Geralmente tratado na planta interna do site (ETE) que
realiza uma neutralização antes de enviar a ETE para a
etapa de tratamento biológico ou antes de enviá-la para
uma planta externa ou para o meio ambiente.
O processo de neutralização é extremamente eficiente.
Quantidade de substância presente nas descargas do
O monitoramento do pH permite verificar a
local para o sistema de esgoto externo
neutralização e remoção completa da substância.
Tratado com purificadores.
Redução das emissões para o ar
Tratamento de resíduos no local
O processo de neutralização de efluentes é
extremamente eficiente. O monitoramento do pH
permite verificar a neutralização completa e remoção
da substância
Taxa de descarga de efluentes (de estações de
2000 m3/ dia
tratamento de águas residuais)
Recuperação de lodo para uso na agricultura
Não
Todos os lodos são coletados e enviados para
incineração ou aterro sanitário
Quantidade da substância encontrada nos resíduos e medidas de contenção dos riscos relativas aos resíduos
Quantidade da substância nas águas residuais derivantes 0 kg / dia (valor baseado em procedimentos
dos usos identificados em tal cenário
especializados de tratamento de águas residuais)
Quantidade da substância nos resíduos derivantes dos
n.a.
artigos
Tipo de resíduo (códigos idôneos)
Códigos apropriados retirados da Lista Europeia de
Resíduos
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Tipo de tratamento externo para a reciclagem ou a
Ninguém
recuperação da substância
Tipo de tratamento externo para a eliminação final do
ncineração ou aterro
resíduo
Parcela de substância emitida no ar durante a
n.a.
manipulação dos resíduos
Parcela de substância emitida nas águas residuais
n.a.
durante a manipulação dos resíduos
Parcela de substância eliminada como resíduo
n.a.
secundário
Seção 3 Estimativa de exposição
3.1 Salute
Avaliação do primeiro nível (Tier 1): a avaliação da exposição por inalação foi realizada utilizando o modelo ECETOC
TRA
Parâmetros de inserção de dados para o modelo
Parametro
Peso molecular
80,06 g/ mol
Pressão de vapor
6 Pa
A substância é sólida?
Não: líquida
Taxa de poeira
n.a.
Duração da atividade
> 4 horas
Ventilação
Ambientes internos com aspiração local (LEV)
Proteção respiratória
Sim, com uma eficiência de pelo menos 95%
A estimativa de exposição com ECETOC foi considerada insatisfatória e não foi considerada relevante para fins de
caracterização de risco
Avaliação de segundo nível (Nível 2): a avaliação da exposição por inalação foi realizada usando o modelo ART
Parâmetros de entrada para o modelo ART

Duração da exposição
Tipo de produto
Temperatura de processamento
Pressão do vapor
Peso parte líquida
Localização da fonte de emissão
primária

PROC
1, 2, 8b, 9
3, 4, 15
Todos
1, 2, 3, 4
8b, 9
Todos
Todos
1, 2, 3, 4, 8b, 9

15

Localização da fonte de emissão
primária
Contenção

Todos
1, 2, 3, 9

4

OLEUM

Parametro
480 minutos
120 minutos
Líquido
Altas temperaturas (50-150 ° C)
Temperatura ambiente (15-25 ° C)
9730 Pa
10-50%
A fonte de emissão primária não está
localizada na zona de respiração dos
trabalhadores (trabalhadores localizados na
sala de controle)
A fonte de emissão primária está localizada
na zona de respiração dos trabalhadores
(distância <1 metro)
Transferência de produtos líquidos
Manuseio com contato reduzido entre o
produto e o ar circundante, carregamento
submerso
Processo aberto, carregamento submerso
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Sistemas de controle localizados

8b
15
1, 3, 8b, 9

Segregao

2, 4
15
1, 2, 9

Fontes de emissão fugitivas

3, 4, 8b
15
1, 8b, 9
2, 3, 4, 15

Dispersão

1, 2

3, 4, 8b

9, 15
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n.a.
Processo aperto
Sistema de recuperação de vapor; sucção
local forçada (LEV)
Sistema de recuperação de vapor
Sucção localizada e "caixas de luvas"
Separação completa de trabalhadores,
operando da sala de controle
Segregação parcial de trabalhadores
n.a.
Processo totalmente fechado - não aberto
para amostragem
Não completamente fechado - boas
práticas eficazes em vigor
Fora, não perto de edifícios, trabalhadores
localizados a uma distância de mais de 4
metros da fonte
No exterior perto dos edifícios,
trabalhadores localizados a uma distância
de mais de 4 metros da fonte
No interior, qualquer dimensão do
ambiente, boa ventilação natural.

As exposições por inalação aguda e crônica estimadas são para todas as categorias de processo abaixo de seus
respectivos DNELs.
3.2 Ambiente
Avaliação de primeiro nível (Tier 1): foi realizada usando o modelo EUSES e inserindo os dados de entrada padrão e
ERCs.
A avaliação de primeiro nível (Tier 1) estimou uma exposição que foi considerada irreal.
Avaliação de segundo nível (Tier 2): foi realizada utilizando o modelo EUSES e inserindo dados de entrada mais
relevantes para a descrição das utilizações do ácido sulfúrico.
Parâmetros de entrada para o modelo EUSES.
Parâmetros de colocação de dados

Valor

Unidade

Peso molecular
Pressão do vapor a 20°C
Solubilidade na água
Coeficiente de repartição n-octanol/água
Koc
Biodegradabilidade
Fase do ciclo de vida
Classe de emissão ambiental
Parcela de tonelagem regional (Tier 1)
STP
Fenômenos de emissão por ano
Emissão no ar (valor padrão)
Emissão no água (valor padrão)
Fator de diluição aplicado para a derivação
da PEC

80,06
9730
1000
-1
1
Não biodegradável
Industrial
ERC 6B

g/mol
Pa
mg/l
LogKow

OLEUM

Atè 360
0,10
5

dias
%
%

ERC padrão (se
aplicável)

1
Si
300
0,10
5
10 (20.000 m3/dia)
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Toneladas/ano
Dados do pior caso
para um único site

Medidas de contenção de risco e valores medidos usados na avaliação de segundo nível (Nível 2)
Descrição das medidas

Detalhes

Note
Efeitos considerados nas entradas no
EUSES

0 mg/l
Sem lançamento em
águas residuais

Redução da concentração de efluentes
de STP para 0 mg / l em consideração à
conversão de Anidrido sulfúrico em ácido
sulfúrico e a alta eficiência do processo
de neutralização

Neutralização total
em pH 7 aprox

Produção contínua
Dias de emissão

360 dias de
emissão por ano

Aumento dos dias de emissão em 20%

Remoção de lodo

Lodo removido e
enviado para
incineração ou
aterro

Concentração no solo resultante de
lamas fixada em 0.

Sem contaminação
do solo agrícola e
pastagens

As concentrações estimadas para todos os compartimentos ambientais são inferiores aos respectivos PNECs
Seção 4 Guia para verificar a conformidade com o cenário de exposição
4.1 Saúde
Está previsto que as exposições não devem superar os DNEL inaladores agudos e crônicos para efeitos locais
quando são aplicadas as Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas ilustradas na Seção 3.
Quando forem adotadas diferentes Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas, os utilizadores têm a
obrigação de garantir que os riscos sejam controlados com um nível pelo menos equivalente.
4.2 Ambiente
Está previsto que as exposições não devem superar os PNEC quando forem aplicadas as Medidas de Gestão dos
Riscos/Condições Operativas ilustradas na Seção 3
Quando forem adotadas diferentes Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas, os utilizadores têm a
obrigação de garantir que os riscos sejam controlados com um nível pelo menos equivalente.
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4. Formulação de oleum
Seção 1: Título do cenário de exposição
Título abreviado: Formulação de oleum
Título sistemático baseado no uso de descritores
Setor de uso (SU)
10
Categorias de produto (PC)
20, 21
Categorias de processo (PROC)
1, 8b, 9
Categorias de Descarga Ambiental (ERC)
2
Processos, cargos, atividades permitidas
Este cenário inclui o uso de anidrido sulfúrico na mistura e Formulação de oleum. Inclui exposição acidental
durante atividades de reciclagem / recuperação, transferência de material, armazenamento, amostragem,
manutenção e carregamento.
Método de avaliação
Ver seção 3
Seção 2 Condições operacionais e medidas para a gestão dos riscos
Seção 2.1 Controle dos riscos dos trabalhadores
Características do produto
Estado físico
Liquido
Pressão de vapor (Pa)
9730
Peso molecular
80,06
Concentração da substância no
SO3 produzido> 98% em oleum 20-25% (o Anidrido sulfúrico é dissolvido
produto
em ácido sulfúrico para formar oleum)
Condições de funcionamento
Quantidade utilizada por trabalhador O contato com os operadores é geralmente muito baixo, levando-se em
(posto de trabalho) por dia
consideração que os sistemas de processo são especializados e em malha
fechada
Frequência de uso
220 dias/anno
Duração de uso
8 ore/dia
Outras informações relativas à
Si possono verificare contatti sporadici
duração, frequência e quantidade de
uso
Volume respiratório nas condições
10 m3 / dia (valor padrão para 8 horas de trabalho por dia)
de uso
Superfície de contato com a pele
480 cm2 (valor padrão ECETOC).
com a substância nas condições de
Ressalta-se que, dada a natureza corrosiva do ácido sulfúrico, a exposição
uso
dérmica não é considerada relevante para a caracterização do risco,
devendo em qualquer caso ser evitada.
Volume do ambiente e velocidade de
ventilação
n / D. (não relevante, pois os trabalhadores operam em ambientes
controlados, sem contato direto com o equipamento que utiliza a
substância)
Medidas específicas para a gestão dos riscos
Medidas de contenção e boas
Equipamentos específicos de alta contenção são usados na produção e
práticas indispensáveis
manuseio de oleum. As fábricas envolvidas na produção e uso de dióxido
sulfúrico são completamente segregadas do ambiente em que os
trabalhadores operam. O processo ocorre totalmente em ciclo fechado com
monitoramento contínuo. As fábricas estão localizadas no exterior e as
fontes de emissão estão geralmente localizadas a mais de 4 metros dos
trabalhadores. Os gases deslocados pelos contêineres são coletados e
encaminhados via dutos para tratamento (lavagem dos lavadores e / ou
filtração)
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Escape local: obrigatório

O sistema de recuperação de vapor e ventilação forçada local geralmente
estão presentes.
Equipamento de proteção individual Os trabalhadores envolvidos na amostragem e transferência de materiais
(EPI)
para os caminhões-tanque são treinados sobre os procedimentos e o uso
de equipamentos de proteção (capacete, luvas e botas antiácido, EPI de
proteção facial e ocular e traje de proteção) visa minimizar a exposição e os
riscos do pior caso.
Outras medidas de gestão de risco
Os trabalhadores geralmente devem operar a partir da sala de controle. O
para trabalhadores
carregamento submerso é recomendado para reduzir a formação de
aerossol.
É necessário um chuveiro de emergência próximo às estações de carga e
descarga, para uso em caso de vazamentos acidentais.
Seção 2.2 Controle da exposição ambiental
Características do produto
Peso molecular
80,06
Pressão de vapor a 20°C (hPa)
9730
Solubilidade na água
1000 mg/l
Coeficiente de repartição n-1 (logKow)
octanol/água
Koc
1
Biodegradabilidade
Não biodegradável (os ácidos inorgânicos não podem ser considerados
biodegradáveis)
Quantidades utilizadas
Tonelagem anual do estabelecimento
75000 t/ano
Frequência e duração de utilização
Emissão contínua
Dias de Emissão (dias/ano)
360
Outras condições de operabilidade que influenciam a exposição ambiental
Volume de descarga do estabelecimento de tratamento
2000 m3/dia (valor padrão EUSES por STP locais)
de águas residuais
Capacidade disponível do corpo hídrico receptor para
20.000 m3/dia (valore padrão ERC de capacidade que
onde foram enviados os resíduos hídricos do
consente a diluição de 10 vezes no corpo hídrico
estabelecimento
receptor)
Medidas de contenção dos riscos relativas às emissões dos estabelecimentos industriais
Pré-tratamento de águas residuais no local
Geralmente tratado na planta interna do site (ETE) que
realiza uma neutralização antes de enviar a ETE para a
etapa de tratamento biológico ou antes de enviá-la para
uma planta externa ou para o meio ambiente.
O processo de neutralização é extremamente eficiente.
Quantidade de substância presente nas descargas do
O monitoramento do pH permite verificar a
local para o sistema de esgoto externo
neutralização e remoção completa da substância.
Tratado com purificadores.
Redução das emissões para o ar
Tratamento de resíduos no local
O processo de neutralização de efluentes é
extremamente eficiente. O monitoramento do pH
permite verificar a neutralização completa e remoção
da substância
Taxa de descarga de efluentes (de estações de
2000 m3/ dia
tratamento de águas residuais)
Recuperação de lodo para uso na agricultura
Não
Todos os lodos são coletados e enviados para
incineração ou aterro sanitário
Quantidade da substância encontrada nos resíduos e medidas de contenção dos riscos relativas aos resíduos
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Quantidade da substância nas águas residuais derivantes
dos usos identificados em tal cenário
Quantidade da substância nos resíduos derivantes dos
artigos
Tipo de resíduo (códigos idôneos)
Tipo de tratamento externo para a reciclagem ou a
recuperação da substância
Tipo de tratamento externo para a eliminação final do
resíduo
Parcela de substância emitida no ar durante a
manipulação dos resíduos
Parcela de substância emitida nas águas residuais
durante a manipulação dos resíduos
Parcela de substância eliminada como resíduo
secundário
Seção 3 Estimativa de exposição
3.1 Salute

PARA A:
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0 kg / dia (valor baseado em procedimentos
especializados de tratamento de águas residuais)
n.a.
Códigos apropriados retirados da Lista Europeia de
Resíduos
Ninguém
ncineração ou aterro
n.a.
n.a.
n.a.

Avaliação de primeiro nível (Nível 1): a avaliação da exposição por inalação foi realizada usando o modelo TRA
ECETOC
Parâmetros de entrada para o modelo

Peso molecular
Pressão de vapor
A substância é sólida?
Taxa de poeira
Duração da atividade
Ventilação
Proteção respiratória

Parametro
80,06 g/ mol
9370 Pa
Não: líquida
n.a.
> 4 horas
Ambientes internos com aspiração local (LEV)
Sim, com uma eficiência de pelo menos 95%

A estimativa de exposição com ECETOC foi considerada insatisfatória e não foi considerada relevante para fins de
caracterização de risco
Avaliação de segundo nível (Nível 2): a avaliação da exposição por inalação foi realizada usando o modelo ART
Parâmetros de entrada para o modelo ART

Duração da exposição
Tipo di prodotto
Temperatura de processamento
Pressão do vapor
Peso parte líquida
Localização da fonte de emissão
primária

Classe de ativos
Contenção

OLEUM

PROC
Todos
Todos
1
8b, 9
Todos
Todos
Todos

Todos
1, 9

Parametro
480 minutos
Liquido
Altas temperaturas (50-150 ° C)
Temperatura ambiente (15-25 ° C)
9730 Pa
10-50%
A fonte primária de emissão não está
localizada na zona de respiração dos
trabalhadores (trabalhadores localizados na
sala de controle)
Transferência de produtos líquidos
Manuseio com contato reduzido entre o
produto e o ar circundante, carregamento
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Sistemas de controle localizados

8b
Todos

Separação

1, 9

ELABORADO POR: ICARO Srl

PARA A:

NUOVA SOLMINE SpA

submerso
n.a.
Sistema de recuperação de vapor; sucção
local forçada (LEV)
Separação completa de trabalhadores,
operando da sala de controle

8b
Fontes de emissão fugitivas

Todos

Dispersão

1

Segregação parcial de trabalhadores
Processo totalmente fechado - não aberto
para amostragem
Fora, não perto de edifícios, trabalhadores
localizados a uma distância de mais de 4
metros da fonte
No exterior perto dos edifícios,
trabalhadores localizados a uma distância
de mais de 4 metros da fonte
No interior, qualquer dimensão do
ambiente, boa ventilação natural.

8b

9

As exposições por inalação aguda e crônica estimadas são para todas as categorias de processo abaixo de seus
respectivos DNELs.
3.2 Ambiente
Avaliação de primeiro nível (Tier 1): foi realizada usando o modelo EUSES e inserindo os dados de entrada padrão e
ERCs.
A avaliação de primeiro nível (Tier 1) estimou uma exposição que foi considerada irreal.
Avaliação de segundo nível (Tier 2): foi realizada utilizando o modelo EUSES e inserindo dados de entrada mais
relevantes para a descrição das utilizações do ácido sulfúrico.
Parâmetros de entrada para o modelo EUSES.
Parâmetros de colocação de dados
Peso molecular
Pressão do vapor a 20°C
Solubilidade na água
Coeficiente de repartição n-octanol/água
Koc
Biodegradabilidade
Fase do ciclo de vida
Classe de emissão ambiental
Parcela de tonelagem regional (Tier 1)
STP
Fenômenos de emissão por ano
Emissão no ar (valor padrão)
Emissão no água (valor padrão)
Fator de diluição aplicado para a derivação da
PEC
Tonelagem

Valor

Unidade

80,06
9730
1000
-1
1
Não biodegradável
Formulacao
ERC 2

g/mol
Pa
mg/l
LogKow

330
2,5
2

dias
%
%

Locale: 75.000

Toneladas/ano

ERC padrão (se
aplicável)

1
Si
20
2,5
2
10 (20.000
m3/dia)
Dados do pior
caso para um
único site

Medidas de contenção de risco e valores medidos usados na avaliação de segundo nível (Nível 2)
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Descrição das medidas

ELABORADO POR: ICARO Srl

PARA A:

NUOVA SOLMINE SpA

Detalhes

Note
Efeitos considerados nas entradas no
EUSES

0 mg/l
Sem lançamento em
águas residuais

Redução da concentração de efluentes
de STP para 0 mg / l em consideração à
conversão de Anidrido sulfúrico em ácido
sulfúrico e a alta eficiência do processo
de neutralização

Neutralização total
em pH 7 aprox

Produção contínua
Dias de emissão

360 dias de
emissão por ano

Aumento dos dias de emissão em 20%

Remoção de lodo

Lodo removido e
enviado para
incineração ou
aterro

Concentração no solo resultante de
lamas fixada em 0.

Sem contaminação
do solo agrícola e
pastagens

As concentrações estimadas para todos os compartimentos ambientais são inferiores aos respectivos PNECs
Seção 4 Guia para verificar a conformidade com o cenário de exposição
4.1 Saúde
Está previsto que as exposições não devem superar os DNEL inaladores agudos e crônicos para efeitos locais
quando são aplicadas as Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas ilustradas na Seção 3.
Quando forem adotadas diferentes Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas, os utilizadores têm a
obrigação de garantir que os riscos sejam controlados com um nível pelo menos equivalente.
4.2 Ambiente
Está previsto que as exposições não devem superar os PNEC quando forem aplicadas as Medidas de Gestão dos
Riscos/Condições Operativas ilustradas na Seção 3
Quando forem adotadas diferentes Medidas de Gestão dos Riscos/Condições Operativas, os utilizadores têm a
obrigação de garantir que os riscos sejam controlados com um nível pelo menos equivalente.
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