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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 1108/93 DO CONSELHO
de 4 de Maio de 1993

relativo a determinadas normas de execução dos acordos agrícolas bilaterais

celebrados entre a Comunidade, por um lado, e a Áustria, a Finlândia, a Islândia,
a Noruega e a Suécia, por outro
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que é necessário estabelecer as normas de
execução das diversas disposições desses acordos,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que, em 2 de Maio de 1992, a Comunidade
assinou, no Porto, acordos bilaterais relativos a certos

convénios agrícolas sob a forma de troca de cartas com a

Áustria, a Finlândia, a Islândia, a Noruega, a Suécia e a

Artigo 1 ?

Confederação Suíça ;

As normas de execução dos acordos agrícolas bilaterais
assinados em 2 de Maio de 1992, no Porto, entre a Comu

Considerando que esses acordos foram assinados simulta
neamente com o Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu, entre a Comunidade Económica Europeia, a
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e os seus Esta
dos-membros, por um lado, e os Estados da Associação
Europeia de Comércio Livre, por outro, adiante designado
« Acordo EEE » ; que o objectivo de todas as partes era a

entrada em vigor simultânea do Acordo EEE e dos
acordos agrícolas bilaterais ;

Considerando que, na sequência da decisão da Confedera
ção Suíça de não ratificar o Acordo EEE, foram celebra
dos, em 17 de Março de 1993, entre a Comunidade, por

um lado, e a Áustria, a Finlândia, a Islândia, a Noruega e a

Suécia, por outro, acordos sob a forma de troca de cartas
para aplicação dos acordos agrícolas bilaterais, assinados
em 2 de Maio de 1992 com esses países, a partir de 15
de Abril de 1993 e até à entrada em vigor do Acordo
EEE ; que os acordos de 17 de Março de 1993 prevêem
igualmente que, salvo decisão em contrário das partes
contratantes, esses acordos provisórios caducarão em 1
de Janeiro de 1994 se o Acordo EEE não entrar em vigor
nessa data ;

Considerando que, pela decisão de 15 de Março de
1993 ('), o Conselho aprovou os referidos acordos ;
(') JO n? L 109 de 1 . 5. 1993, p. 1 .

nidade Económica Europeia, por um lado, e a Áustria, a
Finlândia, a Islândia, a Noruega e a Suécia, por outro,
referentes aos produtos agrícolas constantes do anexo II
do Tratado e sujeitos às regras de uma organização
comum de mercado, serão adoptadas de acordo com o
processo previsto no artigo 30? do Regulamento (CEE)
n? 804/68, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a
organização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos (2) ou nos artigos correspondentes dos
outros regulamentos que estabelecem organizações
comuns de mercado. Sempre que a aplicação dos acordos
, exigir uma cooperação estreita entre os Estados signatá
rios, a Comissão pode tomar todas as medidas úteis para
assegurar essa cooperação.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 15 de Abril de 1993.
(2) JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2071 /
/92 (JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 1).
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 4 de Maio de 1993.
Pelo Conselho
0 Presidente

J. TR0JBORG

7. 5. 93

N ? L 113/3

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

7. 5. 93

REGULAMENTO (CEE) N? 1109/93 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1993

que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e
às sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1738/92 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu
artigo 13?,

mercado, verificada no decurso do período de referencia
compreendido entre 5 de Maio de 1993 no que respeita às
moedas flutuantes ;

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 762/93 aos preços de oferta e às
cotações desse dia, de que a Comissão tem conhecimento,
implica a alteração dos direitos niveladores actualmente
em vigor em conformidade com o anexo do presente
regulamento,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), e, nomeadamente, o seu artigo

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

5o

Artigo 1 ?

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 762/93 da Comissão (4) e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos, a taxa representativa do

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos nas alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 2727/75 são fixados no anexo.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Maio de
1993 .

O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
180 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
79 de 1 . 4. 1993, p. 11 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 6 de Maio de 1993, que fixa os direitos niveladores à

importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e às sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)

Código NC

Países terceiros (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 40,42 (2)(3)
140,42 (2)O
182,73 0 0

1001 90 91

144,46

1001 90 99
1002 00 00

144,46 0
156,10 0

1003 00 10
1003 00 20

142,21
142,21

1003 00 80

142,21 0

1004 00 00

116,24

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

140,42 0 0
140,42 (2)0
145,64 (4)
58,17 (9)
102,53 0
62,71 0
0

1008 90 90

62,71

1101 00 00

214,84 0

1102
1103
1103
1103

231,14
295,27
295,27
230,38

10
11
11
11

00
30
50
90

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste pais para a Comunidade, o
direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.
(2) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 715/90, os direitos niveladores não são aplicados aos

produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e importados directamente nos
departamentos franceses ultramarinos.

(3) Em relação ao milho originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, o direito nivelador à importação
na Comunidade é diminuído de 1,81 ecus por tonelada.

(4) Em relação ao milho painço e ao sorgo originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, o direito
nivelador à importação na Comunidade é cobrado em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n ? 715/90.

0 Em relação ao trigo duro e à alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a Comu
nidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.
(*) O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos regulamentos (CEE) n? 1180/77 do Conselho (JO n? L 142 de 9. 6.
1977, p. 10), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1902/92 (JO n? L 192 de 11.7.
1992, p. 3), e (CEE) n? 2622/71 da Comissão (JO n? L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 560/91 (JO n? L 62 de 8 . 3. 1991 , p. 26).
(*) Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (tritícale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.

(8) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
(*) Os produtos deste código importados da Polónia, da Checoslováquia ou da Hungria no âmbito dos acordos provi
sórios concluídos entre estes países e a Comunidade, e para os quais seja apresentado um certificado EUR1
emitido nas condições previstas no Regulamento (CEE) n ? 585/92, estão sujeitos aos direitos niveladores
indicados nó anexo do mesmo regulamento.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1110/93 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1993

que fíxa os prémios que acrescem aos direitos niveladores à importação em
relação aos cereais, à farinha e ao malte
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1738/92 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu
artigo 15?,

mercado, verificada no decurso do período de referência
compreendido entre 5 de Maio de 1993 no que respeita às
moedas flutuantes ;

Considerando que, em função dos preços CIF e dos
preços CIF de compra a prazo, de hoje, os prémios que
acrescem aos direitos niveladores devem ser alterados nos

termos do anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), e, nomeadamente, o seu artigo
5?,

Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cereais e ao malte foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3874/92 da Comis

Artigo 1 ?
Os prémios que acrescem aos direitos niveladores fixados
previamente em relação às importações de cereais e de
malte, em proveniência de países terceiros, referidos no
artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 2727/75, são fixados
no anexo .

são (4) e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos, a taxa representativa do

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 7 de Maio de
1993.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
0
0
0

JO
JO
JO
JO

n°
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
180
387
390

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 121 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 6 de Maio de 1993, que fixa os prémios que acrescem aos
direitos niveladores à importação em relação aos cereais, à farinha e ao malte
A. Cereais e farinhas

(Em ECUs/t)

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

5

6

7

8

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

7,72

7,72

11,39

1001 90 99

0

7,72

7,72

11,39

Código NC

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

10,80

10,80

15,95

B. Malte

(Em ECUs/t)

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

5

6

7

8

9

1107 10 11

0

13,74

13,74

20,27

20,27

1107 10 19

0

10,27

10,27

15,15

15,15

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGULAMENTO (CEE) N? 1111/93 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1993

que fixa os direitos niveladores mínimos na importação de azeite assim como os
direitos niveladores na importação de outros produtos do sector do azeite
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

Considerando que, através do Regulamento (CEE)
n? 3131 /78 (12), alterado pelo Acto de Adesão da Grécia, a
Comissão decidiu recorrer ao processo da adjudicação
relativamente à fixação dos direitos niveladores do azeite ;

Considerando que no artigo 3? do Regulamento (CEE)

Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do

n? 2751 /78 do Conselho, de 23 de Novembro de 1978,

Conselho, de 22 de Setembro de 1966, relativo ao estabe

que adoptou regras gerais relativas ao regime de fixação
através da adjudicação do direito nivelador à importação
de azeite (13), se prevê que deve ser fixada a taxa dos
direitos mínimos para cada um dos produtos em causa

lecimento de uma organização comum de mercados no
sector das substâncias gordas ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2046/92 (2),
e, nomeadamente, o n? 2 do artigo 16?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1514/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite da Argélia (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1900/92 (4), e,
nomeadamente, o artigo 5?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1521 /76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite de Marrocos (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1901 /92 (% e,
nomeadamente, o artigo 5?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1508/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite da Tunísia Q, com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 413/86 (8), e,
nomeadamente, o artigo 5?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1180/77 do
Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativo à importação
pela Comunidade de certos produtos agrícolas originários
da Turquia (9), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 1902/92 (10), e, nomeada
mente, o n? 2 do artigo 10?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1620/77 do
Conselho, de 18 de Julho de 1977, relativo às importações
de azeite do Líbano (n),

com base num exame da situação do mercado mundial e
do mercado comunitário, assim como das taxas dos

direitos niveladores indicados pelos concorrentes ;
Considerando que, na cobrança do direito nivelador há
motivo para ter em consideração as disposições constantes
dos acordos concluídos entre a Comunidade e certos

países terceiros ; que, nomeadamente, o direito nivelador
aplicável a esses países deve ser fixado tomando como
base de cálculo o direito nivelador a cobrar relativamente

às importações dos outros países terceiros ;
Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó

rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia (14),
não são aplicados direitos niveladores aos prôdutos origi
nários dos países e territórios ultramarinos ;
Considerando que a aplicação das modalidades acima
indicadas às taxas dos direitos niveladores apresentados

pelos concorrentes em 3 e 4 de Maio de 1993 leva a que
se fixem os direitos niveladores mínimos como se indica

no anexo I do presente regulamento ;

Considerando que o direito nivelador a cobrar na impor
tação de azeitonas constantes dos códigos NC 0709 90 39
e 0711 20 90, assim como de produtos constantes dos
códigos NC 1522 00 31 , 1522 00 39 e 2306 90 19 deve
calcular-se a partir do direito nivelador mínimo aplicável

à quantidade de azeite contido nesses produtos ; que,
todavia, em relação às azeitonas, o direito nivelador

O JO n? 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 1 .
O JO n? L 169 de 28 . 6. 1976, p. 24.
o JO n? L 192 de 11 . 7. 1992, p. 1 .
O JO n? L 169 de 28. 6. 1976, p. 43.
(*) JO n? L 192 de 11 . 7. 1992, p. 2.
O JO n? L 169 de 28 . 6. 1976, p. 9.
(8) JO n? L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
O JO n? L 142 de 9. 6. 1977, p. 10.
(10) JO n? L 192 de 11 . 7. 1992, p. 3.
(») JO n? L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.

cobrado não pode ser inferior a um montante correspon
dente a 8 % do valor do produto importado, sendo esse
montante fixado forfetariamente ; que a aplicação desses
montantes leva a que se fixem os direitos niveladores

como se indica no anexo II do presente regulamento,
(12) JO n? L 370 de 30. 12. 1978, p. 60.
C3) JO n? L 331 de 28. 11 . 1978, p. 6.
O JO n? L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
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Artigo 2?

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Os direitos aduaneiros aplicáveis na importação de outros
produtos do sector do azeite constam do anexo II.
Artigo 1 ?

Artigo 3 ?

Os direitos niveladores aplicáveis na importação de azeite

O presente regulamento entra em vigor em 7 de Maio de

constam do anexo I.

1993 .

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

}
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ANEXO I

Direitos niveladores mínimos na importação no sector do azeitei1)
(Em ecus/100 kg)

Código NC

Países terceiros

1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

79,00 (2)
79,00 (2)
92,00 (3)
77,00 (2)
1 22,00 (4)

(') Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
(*) Relativamente às importações de azeite deste código obtidas totalmente num dos países adiante indicados e direc
tamente transportadas desses paises para a Comunidade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de :
a) Líbano : 0,60 ecu por 100 quilogramas ;
b) Tunísia : 12,69 ecus por 100 quilogramas na condição de o operador apresentar prova de haver reembolsado o
direito na exportação instituído por esses países, sem que, todavia, esse reembolso possa exceder o montante
do direito efectivamente instituído ;

c) Turquia : 22,36 ecus por 100 quilogramas, na condição de que o operador apresente prova de haver reembol
sado o direito na exportação instituído por este país, sem que, todavia, possa esse reembolso exceder o
montante do direito efectivamente instituído ;

d) Argélia e Marrocos : 24,78 ecus por 100 quilogramas na condição de o operador apresentar prova de haver
reembolsado o direito na exportação instituído por esses países, sem que, todavia, esse reembolso possa
exceder o montante do direito efectivamente instituído.

(3) Relativamente à importação de azeite desse código :
a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a Comuni
dade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de 3,86 ecus por 100 quilogramas ;
b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 3,09 ecus por 100 quilogramas.

(4) Relativamente à importação de azeite desse código :
a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a Comuni
dade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de 7,25 ecus por 100 quilogramas ;
b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 5,80 ecus por 100 quilogramas.

ANEXO II

Direitos niveladores na importação de outros produtos do sector do azeite (')
(Em ecus/100 kg)
Código NC

0709 90
0711 20
1522 00
1522 00
2306 90

39
90
31
39
19

Países terceiros

17,38
17,38
39,50
63,20
6,16

(') Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1112/93 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1993

que determina as regras de execução do mecanismo complementar aplicável às
trocas comerciais no sector da carne de bovino entre a Comunidade na sua

composição em 31 de Dezembro de 1985 e Espanha e Portugal e que revoga os
Regulamentos (CEE) n? 3810/91 e (CEE) n? 3829/92
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal, e, nomeadamente, os seus artigos 83? e 251 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3817/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, que estabelece as
regras gerais de aplicação do mecanismo complementar
aplicável aos fornecimentos a Espanha de produtos que
não frutos e produtos hortícolas ('), e, nomeadamente, o
seu artigo 9?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 744/93 do
Conselho, de 17 de Março de 1993, que estabelece as
regras gerais de aplicação do mecanismo complementar
aplicável às entregas a Portugal de produtos que não sejam
frutas e produtos hortícolas (2), e, nomeadamente, o seu

MCT não seja obrigatoriamente subordinada a constitui
ção de uma garantia ; que a referida possibilidade foi
criada com o objectivo de, nomeadamente, facilitar as
trocas comerciais dos produtos em causa ; que é neces

sário recorrer a essa possibilidade e prever que não seja
necessária a constituição de uma garantia aquando da
apresentação do pedido dos certificados MCT em causa ;
Considerando que, para assegurar uma melhor forma de
regular o comércio, que tenha em conta a maior ou
menor sensibilidade dos mercados espanhol e português
em função dos diferentes períodos do ano, em especial
uma menor capacidade de absorção nos segundo e
terceiro trimestres, é conveniente repartir a quantidade
anual por períodos de dois meses ;

Considerando que, a fim de estabelecer normas para a
apresentação dos pedidos e a emissão dos certificados, é

oportuno prever derrogações tanto ao Regulamento (CEE)

artigo 1 ?,

n? 3719/88 da Comissão, de 16 de Novembro de 1988,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3792/85 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, que define o
regime aplicável nas trocas comerciais de produtos agrí
colas entre Espanha e Portugal (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3296/88 (4),
e, nomeadamente, o seu artigo 13?,

que estabelece normas comuns de execução do regime de
certificados de importação, de exportação e de prefixação
para os produtos agrícolas Q, com a última redacção que
lhe foi dada Regulamento (CEE) n? 2101 /92 (8), como ao
Regulamento (CEE) n? 574/86 da Comissão, de 28
de Fevereiro de 1986, que determina as regras de execu
ção do mecanismo complementar aplicável às trocas
comerciais (9), com a última redacção que lhe foi dada

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3810/91 da
Comissão (% com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 894/93 (% determinou a título de
1993, os limites indicativos referidos nos artigos 83? e
251 ? do Acto de Adesão de Espanha e de Portugal ; que
os referidos limites foram estabelecidos com base numa

estimativa da produção e do consumo em Espanha e
Portugal dos produtos do sector da carne de bovino em
causa, bem como num calendário previsional do comércio
com o resto do mercado comunitário ;

Considerando que o artigo 5? do Regulamento (CEE)
n? 3792/85 especifica que, nos termos dos artigos 249? a
252? do Acto de Adesão, as importações para Portugal dos
referidos produtos provenientes de Espanha serão subme
tidas ao mecanismo complementar aplicável às trocas
comerciais (MCT) ;
Considerando que o n? 3 do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 3817/92 prevê que a emissão dos certificados
(')
O
O
O

JO
JO
JO
JO
O JO
O JO

n?
n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 12.
77 de 31 . 3. 1993, p. 11 .
367 de 31 . 12. 1985, p. 7.
293 de 27. 10. 1988, p. 7.

L 357 de 28 . 12. 1991 , p. 53.
L 93 de 17. 4. 1993, p. 8.

pelo Regulamento (CEE) n? 3296/88 ;

Considerando que, para simplificar o processo de emissão
dos certificados MCT, é conveniente prever uma emissão
automática e, simultaneamente, a instauração de um
sistema de comunicações reforçado e de um mecanismo
de controlo da utilização dos certificados emitidos ;

Considerando que é adequado prever que os operadores
comunitários só possam exportar determinados produtos
do sector da carne de bovino para Espanha e Portugal
mediante certas condições restritivas, nomeadamente

respeitantes ao período durante o qual exerceram activi
dades comerciais ;

Considerando que, no que se refere às importações para
Portugal provenientes de países terceiros, devem ser preci
sados alguns pontos do regime aplicável aos certificados
de importação MCT previsto pelo Regulamento (CEE)
n? 3817/92 ; que, para esse efeito, o mais indicado é
aplicar ao sistema de importação de carne de bovino as
O JO n? L 331 de 2. 12. 1988, p. 1 .
(8) JO n? L 210 de 25. 7. 1992, p. 18 .
O JO n? L 57 de 1 . 3. 1986, p. 1 .
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disposições do Regulamento (CEE) n? 2377/80 da Comis

para, respectivamente, Espanha e Portugal, os Estados

são, de 4 de Setembro de 1980, que estabelece as modali

-membros comunicarão diariamente à Comissão a

dades especiais de aplicação do regime de certificados de
importação e de exportação ao sector da carne de bovino
('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CEE) n? 3662/92 (2), bem como as outras disposi

quantidade para a qual tenham sido emitidos certifi

ções relativas aos diferentes regimes especiais de importa
ção ;

Considerando que, por uma questão de clareza, é desejável
reunir num novo regulamento as normas de execução
relativas ao MCT para Espanha e Portugal e revogar os
Regulamentos (CEE) n? 3810/91 e (CEE) n? 3829/92 da
Comissão (3) ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de bovino,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1.

Os limites máximos indicativos relativos a determi

nados produtos do sector da carne de bovino que podem
ser importados para Espanha em proveniência da Comu
nidade na sua composição em 31 de Dezembro de 1985

cados no dia anterior ;

c) No primeiro parágrafo do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 574/86, o exemplar n? 1 do certificado será
entregue, em mão própria, ao requerente ou será
enviado para o endereço que figura no pedido.
Artigo 3?
1 . No caso de as comunicações previstas na alínea b)
do artigo 2? revelarem que o ritmo de emissão dos certifi

cados pode provocar o esgotamento total da quantidade
restante disponível, a Comissão adoptará medidas especí
ficas para permitir que os Estados-membros suspendam a
emissão dos certificados até ao período de dois meses
seguinte.

2. A prova de utilização dos certificados deve ser apre
sentada no prazo de um mês após o termo da sua vali
dade ; se o exame dessas provas revelar que os certificados
emitidos não foram inteiramente utilizados, o Estado

-membro pode adoptar as medidas que considerar
adequadas, inclusivamente a recusa de emissão de novos
certificados.

Artigo 4?

constam do anexo I.

2.

Os limites máximos indicativos relativos a determi

nados produtos do sector da carne de bovino que podem
ser importados para Portugal em proveniência da Comu
nidade na sua composição em 31 de Dezembro de 1985 e
de Espanha constam do anexo II.
3. Se, no decurso do mesmo ano, a quantidade global
que é objecto dos pedidos apresentados a título de um
período de dois meses for inferior à quantidade disponí
vel, a quantidade restante será adicionada à quantidade
disponível para o período de dois meses seguinte.
Artigo 2?

Em derrogação do disposto :
a) No artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 3719/88, os
pedidos de certificado MCT serão apresentados até as
13 horas de cada dia útil e os certificados serão

emitidos automaticamente no dia seguinte, sob reserva
do disposto no artigo 3? ;

b) No n? 2, primeiro e segundo parágrafos, do artigo 6?
do Regulamento (CEE) n? 574/86, os Estados-mem

1 . O requerente deve ser uma pessoa singular ou colec
tiva que, no momento da apresentação do pedido, esteja
inscrita num registo público de um Estadò-membro e
exerça há, pelo menos, 12 meses uma actividade
no âmbito das trocas comerciais de animais vivos da

espécie bovina, com exclusão dos reprodutores de raça
pura.

2. Os pedidos de certificado só serão admissíveis se o
requerente declarar por escrito que não apresentou e que
se compromete a não apresentar pedidos relativos ao
mesmo produto noutros Estados-membros que não aquele
em que o pedido é apresentado ; no caso de apresentação
de pedidos pelo mesmo interessado em dois ou vários
Estados-membros, nenhum pedido será admissível.

3 . Todos os pedidos apresentados por um mesmo
interessado serão considerados um único pedido.
Artigo 5?
A soma das quantidades pedidas nos certificados MCT por
um dado operador no mesmo dia não pode exceder 200
cabeças por Estado-membro de destino.

bros comunicarão à Comissão, até às 13 horas de cada

segunda-feira, a quantidade que tenha sido objecto de
uma emissão de certificados na semana anterior ;
no entanto, no caso de os referidos certificados

dizerem respeito a mais de 2 000 e 200 cabeças por dia
(') JO n? L 241 de 13. 9. 1980, p. 5.
(2) JO n? L 370 de 19. 12. 1992, p. 43.
(3) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 45.

Artigo 6?

O certificado MCT instituído a título dos artigos 1 ? e 3?
do Regulamento (CEE) n? 744/93 será válido durante 10
dias a partir da data da sua emissão efectiva, em conformi
dade com o n? 2 do artigo 21 ? do Regulamento (CEE)
n? 3719/88. Este prazo é aumentado para 15 dias no caso
de transporte marítimo devidamente justificado.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Todavia, o certificado MCT será valido por 30 dias se os
produtos forem introduzidos no consumo nos Açores ou
na Madeira.

Artigo 7?

1 . Na medida do necessário, as disposições do Regula
mento (CEE) n? 574/86 serão aplicáveis ao mecanismo
complementar aplicável às trocas comerciais previsto
no Regulamento (CEE) n? 3817/92, sob reserva do
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dades de produtos efectivamente importadas por cada
período de dois meses, discriminadas por produto.
2. Espanha e Portugal comunicarão à Comissão, o mais
tardar em 15 de Outubro de cada ano, as suas previsões de
produção e de consumo para o ano seguinte.
Artigo 9?

2. Para efeitos da aplicação do Regulamento (CEE)
n? 3817/92 e do artigo 7? do Regulamento (CEE)

No respeitante a Portugal, os certificados de importação
MCT previstos no n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 3817/92 ficam sujeitos às disposições do Regu
lamento (CEE) n? 2377/80, bem como às outras disposi
ções relativas aos diferentes regimes especiais de importa
ção, sem prejuízo do disposto no Regulamento (CEE)

n? 574/86, o exemplar n? 4 do documento de trânsito
comunitário interno visado pela estância aduaneira de

As comunicações previstas no n? 8 do artigo 10? do

disposto no n? 2.

destino, a utilizar em conformidade com o disposto
no n? 3, alínea b), do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 2726/90 do Conselho ('), será considerado como decla
ração de introdução no consumo em Espanha e em Portu
gal.

As disposições do parágrafo anterior não obstam à aplica
ção de processos simplificados de trânsito comunitário.
Todavia, não pòdem dar lugar a controlos nas fronteiras.
Artigo 8?

1 . Espanha e Portugal comunicarão à Comissão, o mais
tardar 45 dias após o final do período em causa, as quanti

n? 574/86.

Regulamento (CEE) n? 574/86 precisarão as quantidades
pedidas por regime de importação.
Artigo 10?

São revogados os Regulamentos (CEE) n? 3810/91 e
(CEE) n? 3829/92.

Artigo 11 ?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

É aplicável a partir de 7 de Maio de 1993.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 262 de 26. 9. 1990, p. 1 .
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ANEXO I

Grupos

1

Código NC

0102 90

Designação das mercadorias

Animais vivos da espécie bovina, excepto os reprodutores
de raça pura e os animais para touradas (em cabeças)

Limite indicativo 1993

275 000 cabeças
das quais : Janeiro/Fevereiro :

60 000

Março/Abril :

60 000

Maio/Junho :
Julho/Agosto :

35 000
35 000

Setembro/Outubro :
Novembro/Dezembro :

40 000
45 000

ANEXO II

Grupos

Código NC

Designação das mercadorias

1

ex 0102 90

Animais vivos da espécie bovina, das espécies domésticas,
excepto os reprodutores de raça pura e os animais para
touradas (em cabeças)

Limite indicativo 1993

22 000 cabeças
das quais : Janeiro/Fevereiro :
Março/Abril :
Maio/Junho :
Julho/Agosto :
Setembro/Outubro :
Novembro/Dezembro :

5 000
5 000
2 000
2 000
4 000
4 000
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REGULAMENTO (CEE) N? 1113/93 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1993

que estatui regras específicas relativas aos pagamentos compensatórios para
certas culturas arvenses irrigadas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ção das disposições do presente regulamento, nomeada
mente em matéria de retirada de terras, poderia prejudicar

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

os planos de retirada de terras já programados pelos
interessados ; que, por conseguinte, é conveniente prever
uma aplicação gradual destas disposições ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1765/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que institui um
sistema de apoio aos produtores de determinadas culturas
arvenses ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 364/93 do Conselho (2), e, nomea
damente, os seus artigos 12? e 16?,

Considerando que o Comité conjunto de gestão dos
cereais, das matérias gordas e das forragens secas não
emitiu qualquer parecer no prazo fixado pelo seu presi

Considerando que o artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1765/92 prevê que os planos de regionalização possam
ter em conta uma diferenciação entre as superfícies irri
gadas e não irrigadas ;

Considerando que em certas zonas da Comunidade as
superfícies irrigadas e não irrigadas estão imbricadas numa
mesma zona, riem sempre sendo possível distinguir zonas
de produção homogéneas e distintas ; que, por conse
guinte, uma diferenciação adequada nessas zonas poderia
corresponder à definição de taxas de rendimentos dife
rentes numa mesma região de produção baseadas

dente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Nas regiões onde a irrigação é uma técnica tradicional e
importante mas em que este critério não permite a deli
mitação de zonas homogéneas e distintas no plano de
regionalização, nomeadamente devido à dispersão das
superfícies irrigadas e à sua imbricação nas não irrigadas,
os pagamentos compensatórios para as culturas arvenses
irrigadas podem ser calculados por meio de um rendi
mento específico.

no modo de cultivo real, ou seja com ou sem irrigação, em
vez de recorrer a uma distinção geográfica ;

Considerando que a diferenciação dos pagamentos
compensatórios em função da irrigação ou não irrigação
da superfície poderia incentivar o recurso à irrigação
tendo em vista um apoio mais significativo e, assim,
conduzir a um aumento das despesas ; que, nos termos do
artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1765/92 e a fim de
não comprometer a eficácia do regime, é conveniente
limitar a superfície elegível para os pagamentos compen
satórios aplicáveis às superfícies irrigadas a um limiar que
corresponda ao número de hectares irrigados em cada
região durante o período de 1989/ 1990/ 1991 ;
Considerando que, em certos casos, foram efectuados
investimentos após o período de referência utilizado na
definição do limiar, mas antes da entrada em vigor do
Regulamento (CEE) n? 1765/92 ; que, por conseguinte, é
necessário prever disposições adequadas para atender a
determinadas superfícies recentemente irrigadas ;
Considerando que o presente regulamento surge
no momento em que a maioria dos Estados-membros já
adoptou disposições relativas à irrigação, tendo estas sido
levadas ao conhecimento dos interessados ; que a aplica
(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 12.

M JO n? L 42 de 19. 2. 1993, p. 3.

Artigo 2?

Em caso de aplicação do artigo 1 ?, o rendimento médio
regional histórico apresentado em conformidade com o
disposto no n? 2, primeiro e segundo parágrafos, do
artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 1765/92, será divi
dido em rendimento das superfícies irrigadas e rendi
mento das superfícies não irrigadas. A este respeito, são
tidos em conta os mesmos anos que os utilizados na fixa

ção do rendimento médio regional histórico. Esta divisão
não pode conduzir a uma superação do rendimento histó
rico da região em causa.

Artigo 3?

1 . Os Estados-membros estabelecerão as condições que
permitem considerar que uma superfície é irrigada
durante uma campanha. Estas condições incluirão, pelo
menos :

— uma lista das culturas arvenses relativamente às quais
pode ser pago um pagamento compensatório calcu
lado com base nos rendimentos para superfícies irriga
das,

— o material de irrigação de que o agricultor deve dispor
e que deve ser proporcional às superfícies a irrigar,

— o período de irrigação a ter em consideração.

N? L 113/ 15
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2. Os produtores separarão no seu pedido de ajuda « su
perfície » as superfícies irrigadas e não irrigadas. Os Esta
dos-membros verificarão a conformidade dos pedidos
introduzidos relativamente ao pagamento para superfícies
irrigadas com as condições referidas no n? 1 . Em caso de
não conformidade, serão aplicadas as sanções previstas no
Regulamento (CEE) n? 3887/92 da Comissão (') em
função da superfície em causa.

numero de hectares de retirada de terras correspondente,
superem o limiar referido no artigo 4?, os pagamentos
compensatórios com base no rendimento das superfícies
irrigadas serão reduzidos proporcionalmente para a região
em causa. No entanto, relativamente à campanha de

Artigo 4?

2. Em caso de superação simultânea de, por um lado, o
limiar referido no presente regulamento e, por outro, de
uma superfície de base referida no artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 1765/92, só será aplicada a redução mais
elevada das duas previstas.

1.

O benefício do rendimento fixado para as culturas

arvenses irrigadas será concedido até um limiar fixado por
região de produção, como estabelecido no plano de regio

1993/ 1994, esta redução só será efectuada se as culturas

irrigadas, exceptuando a correspondente retirada de terras,
superarem o limiar.

nalização.

2. Relativamente a cada região de produção, o limiar
será igual à média das superfícies irrigadas durante os anos

Artigo 6?

de 1989/ 1990/ 1991 , com vista a uma colheita de cereais,

culturas oleaginosas e/ou proteaginosas, acrescidas even
tualmente das superfícies recentemente irrigadas e consa
gradas às mesmas culturas desde 1992 na sequência de
investimentos realizados antes de 1 de Agosto de 1992.
3. Os Estados-membros apresentarão à Comissão os
dados pormenorizados referidos no n? 2, acompanhados
dos documentos comprovativos da conformidade com as
condições exigidas. Aquando da transmissão destes dados,
devem ser especificadas as estatísticas relativas às superfí
cies irrigadas, por cultura, de 1989 a 1991 , bem como as
respeitantes às superfícies recentemente irrigadas e consa
gradas a culturas elegíveis, a sua localização e a data do
início do investimento.

4. A Comissão examinará os dados apresentados pelos
Estados-membros e assegurar-se-á de que são suficientes
os documentos comprovativos apresentados. A Comissão
adoptará os limiares em conformidade com os processos

previstos no n? 1 do artigo 12? do Regulamento (CEE)

Nas regiões onde são aplicadas as disposições do presente
regulamento :

a) A qualidade de pequeno produtor na acepção do
artigo 8? do Regulamento (CEE) n? 1765/92 será apre
ciada em função do conjunto do teor do pedido « su
perfície » do produtor e atendendo aos rendimentos das
superfícies irrigadas e aos rendimentos das superfícies
não irrigadas ;

b) Os pagamentos compensatórios para as culturas
arvenses no âmbito do regime geral e do regime
simplificado serão efectuados com base no rendimento
das superfícies irrigadas no caso das superfícies corres
pondentes e com base no rendimento das superfícies
não irrigadas no caso das restantes superfícies ;
c) Os pagamentos compensatórios para a retirada de
terras serão efectuados com base no rendimento médio

da região.

n? 1765/92.

Artigo 5?

Artigo 7?

1 . Sempre que as superfícies relativamente às quais é
pedido o pagamento compensatório com base num rendi
mento específico das superfícies irrigadas, acrescidas do

O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

O JO n? L 391 de 31 . 12. 1992, p. 36.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1114/93 DA COMISSÃO
de 6 de Maio de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 846/93 que institui um direito de

compensação na importação de maçãs originárias do Chile
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

altera um direito instituído por força do artigo 25? do
referido regulamento ; que a tomada em consideração
dessas condições leva a que se altere o direito de compen
sação na importação de maçãs originárias do Chile,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector das frutas e

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 638/93 (2), e, nomeada
mente, o n? 2, segundo parágrafo, do seu artigo 27?,
Considerando que no Regulamento (CEE) n? 846/93 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1074/93 (4), se instituiu um direito
de compensação na importação de maçãs originárias do

Artigo 1 ?
O montante de 12,28 ecus constante do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 846/93 passa a ser de 16,97 ecus.
Artigo 2?

Chile ;

Considerando que no n? 1 do artigo 26? do Regulamento
(CEE) n? 1035/72 se fixaram as condições em que se

O presente regulamento entra em vigor em 7 de Maio de
1993 .

O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos, e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 6 de Maio de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
69 de 20. 3. 1993, p. 7.
88 de 8. 4. 1993, p. 30.
108 de 1 . 5. 1993, p. 123.
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II

(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DIRECTIVA 93/1/CEE DA COMISSÃO

de 21 de Janeiro de 1993

que altera a Directiva 77/535/CEE relativa à aproximação das legislações dos
Estados-membros respeitantes aos métodos de amostragem e análise dos adubos
(Métodos de análise para os oligoelementos)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

indispensáveis para a prossecução dos objectivos defini
dos ; que estes não poderão ser atingidos por cada um dos
Estados-membros individualmente, e que, além disso, a
sua realização a nível comunitário está já prevista pela
Directiva 76/ 116/CEE ;

Tendo em conta a Directiva 76/ 116/CEE do Conselho, de

18 de Dezembro de 1975, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes aos
adubos ('), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 89/530/CEE (2), e, nomeadamente, o n? 2 do

Considerando que as medidas previstas na presente direc
tiva estão em conformidade com o parecer do Comité
para a adaptação ao progresso técnico das directivas que
têm por objectivo a eliminação dos entraves técnicos ao

seu artigo 9?,

comércio no sector dos adubos,

Considerando que o artigo 8 ?A do Tratado estabelece um
espaço sem fronteiras internas no qual é assegurada a livre
circulação das mercadorias, pessoas, serviços e capitais ;
Considerando que a Directiva 89/530/CEE completa e
altera a Directiva 76/116/CEE no que respeita aos oligo
elementos boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, moli
bdénio e zinco existentes nos adubos ;

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?

Os métodos que figuram no anexo da presente directiva
são aditados ao anexo II da Directiva 77/535/CEE.

Considerando que a Directiva 77/535/CEE da Comis
são (3), com a última redacção que lhe foi dada pela Direc
tiva 89/519/CEE (4), prevê controlos oficiais dos adubos
comunitários, com vista a verificar se são respeitadas as
condições impostas pelas disposições comunitárias rela
tivas à qualidade e composição dos adubos ; que é conve
niente completar esta directiva, a fim de que os adubos
abrangidos pela Directiva 89/530/CEE possam ser igual
mente sujeitos aos referidos controlos ;

Considerando que, atendendo ao âmbito e aos efeitos da
acção proposta, as medidas comunitárias previstas na
presente directiva são não só necessárias, mas também
(')
(2)
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

24 de 30. 1 . 1976, p. 21 .
281 de 30. 9. 1989, p. 116.
213 de 22. 8 . 1977, p. 1 .
265 de 12. 9. 1989, p. 30.

Os métodos aplicam-se aos adubos CEE na determinação
de cada oligoelemento cujo teor declarado é inferior ou
igual a 10 % .
Artigo 2?
1.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para darem cumprimento à presente directiva o mais
tardar em 31 de Dezembro de 1993 . Desse facto informa
rão imediatamente a Comissão.

As disposições adoptadas por força do primeiro parágrafo
farão referência explícita à presente directiva, ou serão
acompanhadas da referida referência aquando da publica
ção oficial. As modalidades da referência são adoptadas
pelos Estados-membros.
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2.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão o
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Feito em Bruxelas, em 21 de Janeiro de 1993.

texto das disposições de direito nacional que adoptarem
no domínio regulado pela presente directiva.
Artigo 3 ?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão
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ANEXO

« Métodos 9
OLIGOELEMENTOS

Método 9.1

EXTRACÇÃO DOS OLIGOELEMENTOS TOTAIS
1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de extracção dos seguintes oligoelementos : boro total,
cobalto total, cobre total, ferro total, manganês total, molibdénio total e zinco total. O objectivo é
proceder a um mínimo de extracções, por forma a utilizar tanto quanto possível o mesmo extracto na
determinação do teor total de cada um dos oligoelementos enumerados.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente método diz respeito aos adubos CEE mencionados na Directiva 89/530/CEE do
Conselho (') e declarando um ou mais dos oligoelementos seguintes : boro, cobalto, cobre, ferro,
manganês, molibdénio e zinco. Ele aplica-se na determinação de cada oligoelemento cujo teor decla
rado é inferior ou igual a 10 % .

3.

RESUMO DO PROCESSO

Dissolução em ácido clorídrico diluído em ebulição.

N.B. : A extracção é empírica e poderá ser mais ou menos completa, em função do produto ou dos
outros constituintes do adubo. No caso de alguns óxidos de manganês, nomeadamente, a quan
tidade extraída pode ficar sensivelmente aquém do teor total de manganês do produto. Cabe
aos fabricantes de adubos providenciar para que o teor declarado corresponda, efectivamente, à
quantidade extraída nas condições do método:
4.

REAGENTES

4.1 .

Solução de ácido clorídrico diluído, aproximadamente 6 M

Misturar -1 volume de ácido clorídrico (HCI, densidade = 1,18) com 1 volume de água.
4.2.

Amónia concentrada (NH4OH, densidade = 0,9)

5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

Placa de aquecimento eléctrica de temperatura regulável.
N.B. : No caso de estar prevista a determinação do teor de boro no extracto, não utilizar material de
vidro borossilicatado. O teflon ou a sílica poderão ser utilizados nesta extracção com ebulição.
Caso se utilizem detergentes que contenham boratos na lavagem do material do vidro, este
deve ser cuidadosamente passado por água.

6.

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA PARA ANÁLISE
Ver método n? 1 [Directiva 77/535/CEE da Comissão (JO n° L 213 de 22. 8. 1977, p. 1)].

7.

TÉCNICA

7.1 .

Toma para análise
Pesa-se, com a precisão de 1 mg, uma quantidade de adubo compreendida entre 2 e 10 g, de acordo
com o teor declarado do elemento no produto. O quadro seguinte deve ser utilizado para se obter uma
solução final que, após diluição conveniente, se situe no intervalo de medida de cada método.
Teor declarado do oligoelemento no adubo (%)

< 0,01

0,01 a <5

5 a 10

Toma para análise (g)

10

5

2

Massa do elemento na toma para análise (mg)

1

0,5 a 250

100 a 200

250

500

500

4

la 500

200 a 400

Volume do extracto V (ml)

Concentração do elemento no extracto (mg/1)

As tomas para analise são transferidas para copos de 250 ml.
(') JO n? L 281 de 30. 9. 1989, p. 116.
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7.2.

Dissolução

Caso seja necessário, humedece-se a toma para análise com um pouco de água e junta-se, depois, em
pequenas quantidades e com precaução, um volume de ácido clorídrico diluído (4.1 ) determinado com
base na proporção de 10 ml por grama de adubo, e, em seguida, acrescentam-se cerca de 50 ml de
água. Tapa-se o copo com um vidro de relógio e homogeneiza-se. Coloca-se o copo numa placa de
aquecimento e leva-se à ebulição, mantendo-a durante 30 minutos. Deixa-se arrefecer, agitando de vez
em quando. Transíere-se quantitativamente para um balão aferido de 250 ml ou 500 ml (ver quadro) e
completa-se o volume com água. Homogeneiza-se. Filtra-se por um filtro seco para um recipiente
seco. Rejeitam-se as primeiras porções do filtrado. O extracto deve ficar perfeitamente límpido.

É aconselhável proceder às determinações o mais rapidamente possível, utilizando partes aliquotas do
filtrado límpido. Caso contrário, tapa-se o recipiente.
Observação : Caso dos extractos em que se deve dosear o boro : Os extractos devem ser levados a um
pH entre 4 e 6 com amónia concentrada (4.2).

8.

DETERMINAÇÕES
A determinação dos elementos é feita em partes aliquotas ajustadas ao método específico utilizado para
cada um dos elementos .

Se tal for necessário, eliminam-se os agentes quelatantes ou complexantes orgânicos numa parte
alíquota, de acordo com o método 9.3. Recorda-se que, nas determinações por espectrometria de
absorção atómica, esta eliminação é, geralmente, supérflua.

Método 9.2

EXTRACÇÃO DOS OLIGOELEMENTOS SOLÚVEIS EM ÁGUA
1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de extracção das formas solúveis em água dos seguintes
oligoelementos : boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdénio e zinco. O objectivo é proceder a
um mínimo de extracções por forma a utilizar, tanto quanto possível, o mesmo extracto na determina
ção do teor de cada um destes oligeoelementos.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente método diz respeito aos adubos CEE mencionados na Directiva 89/530/CEE e declarando
um ou mais dos oligoelementos seguintes : boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdénio e zinco.
Ele aplica-se na determinação de cada oligoelemento cujo teor declarado é inferior ou igual a 10 %.

3.

RESUMO DO PROCESSO

Os elementos são extraídos por agitação do adubo em água à temperatura de 20 °C ± 2°C.
N.B. : A extracção é empírica e pode ser mais ou menos completa.
4.

REAGENTES

4.1 .

Solução de ácido clorídrico diluído, aproximadamente 6 M

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (HCI, densidade = 1,18) com 1 volume de água.
5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1 .

Agitador rotativo regulado para cerca de 35 a 40 rotações por minuto

5.2.

Medidor de pH

N.B. : No caso de estar prevista a determinação do teor de boro no extracto, não utilizar material de

vidro borossilicatado. Nesta extracção, poder-se-á utilizar material de teflon ou de sílica. Caso se
utilizem detergentes que contenham boratos na lavagem do material de vidro, este deve ser
cuidadosamente passado por água.
6.

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA PARA ANÁLISE
Ver método n? 1 [Directiva 77/535/CEE da Comissão (JO n? L 213 de 22. 8. 1977, p. 1)].
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7.

TÉCNICA

7.1 .

Toma para análise

Pesa-se, com a precisão de 1 mg, uma quantidade de adubo compreendida entre 2 e 10 g, de acordo
com o teor previsível do elemento no produto. O quadro seguinte deve ser utilizado para obter uma
solução final que, após diluição conveniente, se situe no intervalo de medida de cada método.
Teor declarado do oligoelemento no adubo (%)

< 0,01

0,01 a <5

5 a 10

Toma para análise (g)

10

5

2

Massa do elemento na toma para análise (mg)

1

0,5 a 250

100 a 200

250

500

500

4

1 a 500

200 a 400

Volume do extracto V (ml)
Concentração do elemento no extracto (mg/l)

Transfere-se a toma para analise para um balão de 250 ml ou de 500 ml (de acordo com o quadro).
7.2.

Dissolução

Caso se utilize um balão de 250 ml, adicionam-se cerca de 200 ml de água ; caso se utilize um balão
de 500 ml, adicionam-se cerca de 400 ml de água.

Rolha-se bem o balão. Agita-se vigorosamente à mão para dispersar bem o produto e coloca-se o balão
no agitador (5.1 ). Deixa-se o aparelho a agitar durante 30 minutos.

Completa-se o volume com água, até ao traço de aferição. Homogeneiza-se.
7.3.

Preparação da solução para as determinações

Filtra-se imediatamente para um balão limpo e seco. Rolha-se o balão. Procede-se às determinações
imediatamente após a filtração.
N.B. Se o filtrado turvar progressivamente, procede-se a nova extracção, de acordo com os pontos 7.1 e
7.2 num balão de volume Ve. Filtra-se uma porção do extracto para um balão aferido de volume
W, seco, no qual se introduzem previamente 5 ml da solução de ácido clorídico (4.1 ) medidos
com rigor. Interrompe-se a filtração no preciso momento em que se atinge o traço de referência
do balão. Homogeneiza-se. Nestas condições, o valor de V que figura na expressão dos resultados

é V = Ve x W / (W — 5). É sobre este valor que incidem as diluições que figuram na referida
expressão.

8.

DETERMINAÇÕES
A determinação dos elementos é feita em partes alíquotas ajustadas ao método específico utilizado para
cada um dos elementos.

Se tal for necessário, eliminam-se os agentes quelatantes ou complexantes orgânicos numa parte
alíquota, de acordo com o método 9.3. Recorda-se que, nas determinações por espectrometria de
absorção atómica, esta eliminação é, geralmente, supérflua.

Método 9.3

ELIMINAÇÃO DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS PRESENTES NOS EXTRACTOS DE ADUBOS
1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve um método para a eliminação dos compostos orgânicos presentes nos
extractos de adubos.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Este método é aplicável aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1 e 9.2, relativa
mente aos quais a Directiva 89/530/CEE prevê a declaração dum elemento total e/ou dum elemento
solúvel em água.

Nota : Na maior parte dos casos, a presença de uma pequena quantidade de matéria orgânica não
influencia as determinações por espectrometria de absorção atómica.
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3.

RESUMO DO PROCESSO

Oxidação dos compostos orgânicos presentes numa alíquota do extracto com peróxido de hidrogénio.
4.

REAGENTES

4.1 .

Solução de ácido clorídrico diluído, aproximadamente 0,5 M

Mistura-se um volume de ácido clorídrico (HCI, densidade = 1,18) com vinte volumes de água.
4.2.

Solução de peróxido de hidrogénio a 30 % (H2O2, densidade = 1,11 ), isento de oligoelementos

5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1 .

Placa de aquecimento eléctrica com temperatura regulável

6.

TÉCNICA

Num copo de 100 ml, introduzem-se 25 ml da solução de extracção obtida pelos métodos 9.1 ou 9.2 ;
no caso do método 9.2, adicionam-se 5 ml da solução de ácido clorídrico diluído (4.1). Em seguida,
adicionam-se 5 ml da solução de peróxido de hidrogénio (4.2). Tapa-se com um vidro de relógio.
Deixa-se oxidar a frio durante cerca de uma hora e, depois, aquece-se progressivamente até à ebulição,

mantendo-a durante 30 minutos. Sendo necessário, adicionam-se mais 5 ml de peróxido de hidrogénio
à solução morna e prossegue-se a destruição dos compostos orgânicos, eliminando a seguir por ebuli
ção o peróxido de hidrogénio em excesso. Deixa-se arrefecer e transfere-se quantitativamente para um
balão aferido de 50 ml. Prefaz-se o volume com água e homogeneiza-se. Se for necessário, filtra-se.
Esta diluição para metade deve ser tida em conta na escolha das alíquotas e no cálculo das percenta
gens de oligoelementos dos produtos.

Método 9.4

DETERMINAÇÃO DE OLIGOELEMENTOS EM EXTRACTOS DE ADUBOS POR ESPECTROMETRIA
DE ABSORÇÃO ATÓMICA
(TÉCNICA GERAL)
1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve uma técnica geral para a determinação de determinados oligoele
mentos presentes em extractos de adubos por espectrometria de absorção atómica.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta técnica é aplicável aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1 e 9.2, relativa
mente aos quais a Directiva 89/530/CEE prevê a declaração dum elemento total e/ou dum elemento
solúvel em água.
As adaptações desta técnica aos vários oligoelementos são descritas nos métodos relativos a cada um
dos elementos.

Nota : Na maior parte dos casos, a presença de uma pequena quantidade de matéria orgânica não
influencia as determinações por espectrometria de absorção atómica.
3.

RESUMO DO PROCESSO

Após um eventual tratamento do extracto para reduzir ou eliminar as espécies químicas indesejáveis,
dilui-se o extracto de modo a que a sua concentração se situe na zona de resposta óptima do espectró
metro para um comprimento de onda ajustado ao elemento a dosear.
4.

REAGENTES

4.1 .

Solução de ácido clorídrico diluído, aproximadamente 6M

Mistura-se 1 volume de ácido clorídrico (HCI, densidade = 1,18) com 1 volume de água.
4.2.

Solução de ácido clorídrico diluído, aproximadamente 0,5 M

Mistura-se 1 volume de ácido clorídrico (HCI, densidade = 1,18) com 20 volumes de água.
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Solução de um sal de lantanio com 10 g de lantanio (La) por litro

Este reagente é utilizado nas determinações do cobalto, do ferro, do manganês e do zinco. Pode ser
preparado quer :

a) Dissolvendo óxido de lantanio em ácido clorídrico :
Num balão aferido de 1 litro, prepara-se uma suspensão de 11,73 g de óxido de lantanio (LaiC^) em
150 ml de água e adicionam-se depois 120 ml de ácido clorídrico 6M (4.1 ). Deixa-se dissolver e
completa-se o volume com água, até ao traço de aferição. Homogeneiza-se. Esta solução tem uma
concentração de ácido clorídrico de aproximadamente 0,5 M ;
quer

b) Utilizando cloreto de lantanio, sulfato de lantanio ou nitrato de lantanio :
Num balão aferido de 1 litro, dissolvem-se 26,7 g de cloreto de lantanio hepta-hidratado (LaCÍ3
7H20) OU 31,2 g de nitrato de lantanio hexa-hidratado [La(N03)3 6H2OJ ou 26,2 g de sulfato de
lantanio nona-hidratado (La^SO^ 9H20] em 150 ml de água e adicionam-se 85 ml de ácido clorí
drico 6 M (4.1 ). Completa-se o volume com água, até ao traço de aferição. Homogeneiza-se. Esta
solução tem uma concentração de ácido clorídrico de aproximadamente 0,5 M.
4.4.

Soluções-padrão

5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

Para a sua preparação, veja-se o método específico de cada oligoelemento.

Espectrómetro de absorção atómica equipado com as fontes emissoras das riscas espectrais caracterís
ticas dos elementos a determinar.

Para a sua utilização, o operador deve seguir as instruções do construtor do aparelho e deve estar fami
liarizado com o seu funcionamento. O aparelho deve permitir efectuar a correcção de fundo da chama,
sempre que necessário e, em particular, nas determinações do Co e do Zn. Salvo indicação em
contrário num método relativo a um dado elemento, os gases utilizados serão ar e acetileno.

6.

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ANÁLISE

6.1 .

Dissolução dos elementos a determinar
Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2.

Preparação da solução

Dilui-se uma alíquota do extracto obtido segundo 9.1 , 9.2 ou 9.3, com água e/ou ácido clorídrico (4.1)
ou (4.2), de modo a que, na solução final sobre a qual se farão as leituras, se obtenha uma concentração

do elemento a determinar ajustada à gama de concentrações de calibração escolhida (7.2) e uma
concentração de ácido clorídrico de, pelo menos cerca de 0,5 M, não excedendo cerca de 2,5 M. Esta
operação pode exigir uma ou mais diluições sucessivas.

Transfere-se uma alíquota da última diluição do extracto para um balão aferido de 100 ml. Seja (a) o
seu volume em ml. Para a déterminação dos teores de cobalto, ferro, manganês e zinco, adicionam-se
10 ml da solução do sal de lantanio (4.3) escolhido. Perfaz-se o volume com solução 0,5 M de ácido

clorídrico (4.2) e homógeneiza-se. Será esta a solução final, sobre a qual se farão as leituras. D é o
respectivo factor de diluição.
7.

TÉCNICA

7.1 .

Preparação do ensaio em branco

Prepara-se uma solução em branco, executando todo o processo a partir da extracção e suprimindo
unicamente a toma para análise do adubo.

7.2.

Preparação das soluções-padrão

A partir da solução-padrão de trabalho, preparada pelo método descrito para cada oligoelemento,
prepara-se, em balões aferidos de 100 ml, uma série de, pelo menos, 5 soluções-padrão de concentra
ção crescente que correspondam à zona de resposta óptima do aparelho. Se for caso disso, ajustam-se
as concentrações de ácido clorídrico, aproximando-as tanto quanto possível da concentração desse
ácido na solução diluída para análise (6.2) na qual se farão as leituras. Para a determinação dos teores
de cobalto, ferro, manganês e zinco, adicionam-se 10 ml da mesma solução de um sal de lantânio (4.3)
utilizada em (6.2). Perfazem-se os volumes com solução de ácido clorídrico 0,5 M (4.2) e homogenei
zam -se .

7.3 .

Leituras

Prepara-se o espectrómetro (5.1 ) para as leituras e ajusta-se o comprimento de onda ao valor indicado
no método relativo ao elemento a determinar.

Atomizam-se sucessivamente as soluções-padrão (7.2), a solução a analisar (6.2) e a solução em branco
(7.1 ), lavando cuidadosamente o instrumento com água destilada entre as atomizações ; cada solução
será atomizada três vezes, registando-se os resultados respectivos.
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Traça-se a curva de calibração, pondo em ordenadas o valor médio das leituras no espectrometro para
cada solução-padrão (7.2) e em abcissas as concentrações correspondentes do elemento a determinar,
expressas em ^ig/ml.

A partir desta curva, determina-se a concentração do elemento na solução a analisar (6.2), Xs, e a
concentração do elemento no ensaio em branco (7.1 ), Xb, expressas em |ig/ml.
8.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

O teor em percentagem do elemento (E) do adubo é dado por :
E (%) = [(Xs - Xb) x V x D] / (M x IO4)
Se o método 9.3 tiver sido utilizado, sera :

E = [(X, - Xb) x V x 2D] / (M x IO4)
em que :

E
Xs
Xb
V

D
M

é o teor do elemento do adubo, em percentagem
é a concentração da solução para análise (6.2), em Hg/ml
é a concentração do ensaio em branco (7.1 ), em (Xg/ml

é o volume do extracto, obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml
é o factor de diluição correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2
é a massa da toma para análise utilizada nos métodos 9.1 ou 9.2, em g.

Cálculo do factor da diluição D

Se (al), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e (vl ), (v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) forem os
volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de diluição, D, será :
D = (vl /al ) x (v2/a2) x (v3/a3) x . x . x . x (vi/ai) x (100/a)

Método 9.5

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BORO EM EXTRACTOS DE ADUBOS
MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO COM A AZOMETINA-H

1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve um método para a determinação do teor de boro em extractos de
adubos.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente método aplica-se aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1 e 9.2,
relativamente aos quais a Directiva 89/530/CEE prevê a declaração do boro total e/ou do boro solúvel
em água.

3.

RESUMO DO PROCESSO

O ião borato forma um complexo amarelo com uma solução de azometina-H, cuja concentração se
determina por espectrometria de absorção molecular, a 410 nm. Os iões eventualmente interferentes
são mascarados com EDTA.

4.

REAGENTES

4.1 .

Solução-tampão de EDTA

Introduzem-se num balão aferido de 500 ml, já contendo 300 ml de água :
— 75 g de acetato de amónio (NH4OOCCH3),
— 10 g do sal dissódico do ácido etilenodiaminotetracético (Na2EDTA),
— 40 ml de ácido acético (CH3COOH, densidade = 1,05).

Perfaz-se o volume com água e homogeneiza-se cuidadosamente. O pH da solução, determinado com
um eléctrodo de vidro, deve ser 4,8 ±0,1 .
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Solução de azometina-H
Introduzem-se, num balão aferido de 200 ml :

— 10 ml da solução tampão (4.1 ),
— 400 mg de azometina-H (Ci7H12NNa08S2),
— 2 g de acido ascórbico (C6H806).
Perfaz-se o volume e homogeneiza-se. Não se preparam grandes quantidades deste reagente que só se
mantém estável apenas durante alguns dias.
4.3.

Soluções-padrão de boro

4.3.1 . Solução-mãe de boro (B), 100 Hg/ml
Num balão aferido de 1 000 ml, dissolvem-se em água 0,5719 g de ácido bórico (H3B03), pesado com a
precisão de 0,1 mg. Completa-se o volume com água, até 1 000 ml, e homogeneiza-se. Transfere-se a
solução para um frasco de plástico e conserva-se em frigorifico.
4.3.2. Solução de trabalho de boro (B), 10 jxg/ml
Transferem-se 50 ml da solução-mãe (4.3.1 ) para um balão aferido de 500 ml. Perfaz-se o volume com
água e homogeneiza-se.
5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção molecular com células de percurso óptico de 10 mm, regulado para um
comprimento de onda de 410 nm.

6.

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ANÁLISE

6.1 .

Dissolução do boro
Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2.

Preparação da solução

Dilui-se uma aliquota da solução de extração (6.1 ) com água, de modo a obter uma concentração de
boro conveniente para a determinação (ver 7.2). Poderão ser necessárias duas diluições sucessivas. D é o
respectivo factor de diluição.

6.3.

Preparação da solução correctora
Se a solução a analisar (6.2) for corada, prepara-se a correspondente solução correctora introduzindo,
num balão de plástico, 5 ml da solução a analisar (6.2), 5 ml da solução-tampão de EDTA (4.1 ) e 5 ml
de água. Homogeneiza-se.

7.

TÉCNICA

7.1 .

Preparação do ensaio em branco

Prepara-se uma solução em branco, executando todo o processo a partir da extracção e suprimindo
unicamente a toma do adubo para análise.
7.2.

Preparação das soluções-padrão

Numa série de balões aferidos de 100 ml, introduzem-se 0, 5, 10, 15, 20 e 25 ml da solução de
trabalho (4.3.2). Completa-se o volume com água, até 100 ml, e homogeneiza-se. Estas soluções
contêm boro em concentrações que vão de 0 a 2,5 ng/ml de boro (B).
7.3 .

Desenvolvimento da cor

Numa série de balões de plástico, introduzem-se 5 ml das soluções-padrão (7.2), da solução a analisar
(6.2) e do ensaio em branco (7.1 ).
Adicionam-se 5 ml da solução-tampão de EDTA (4.1 ). Adicionam-se 5 ml da solução de azometina-H
(4.2).

Homogeneiza-se e aguarda-se o desenvolvimento da coloração na obscuridade, durante duas horas e
meia a três horas.
7.4.

Leituras

Medem-se as absorvâncias das soluções (7.3) e, se for caso disso, da solução de correcção (6.3) no
comprimento de onda de 410 nm, utilizando água como referência. Lavam-se as células com água
antes de proceder à leitura da solução seguinte.
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8.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Traça-se a curva de calibração, pondo em abcissas as concentrações das soluções-padrão (7.2) e em
ordenadas as leituras espectrofotométricas das absorvâncias (7.4) correspondentes.

A partir da curva de calibração, determina-se a concentração de boro (B) correspondente ao ensaio em
branco (7.1 ), a concentração de boro (B) da solução para análise (6.2) e, se esta for corada, a concentra
ção corrigida da solução para análise. Para calcular esta última concentração, subtrai-se o valor da
absorvância da solução correctora (6.3) ao valor da absorvância da solução para análise (6.2), e deter
minar a concentração corrigida da solução para análise. (Xs) é a concentração da solução para análise
(6.2) ou a concentração corrigida da solução para análise. (Xb) é a concentração correspondente ao
ensaio em branco.

O teor em percentagem de boro (B) do adubo é dado por :
B % = [(Xs - Xb) x V x D]/M x IO4)
Se o método (9.3) tiver sido utilizado, sera :
B % = [(Xs - Xb) x V x 2D] / (M x IO4)
em que :
t

B
Xs
Xb
V
D
M

.

é o teor de boro (B) do adubo, em percentagem
é a concentração da solução para análise (6.2) ou a concentração corrigida da solução para
análise, em pg/ml
é a concentração do ensaio em branco (7.1 ), em ng/ml
é o volume do extracto, obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml
é o factor de diluição correspondente à diluição efectuada em 6.2
é a massa da toma para análise utilizada nos métodos 9.1 ou 9.2, em g

Cálculo do factor de diluição D :

se (al) e (a2) forem as partes aliquotas sucessivas e (vl ) e (v2) forem os volumes das respectivas dilui
ções, o factor de diluição é :

D = (vl /al) x (v2/a2)
Método 9.6

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE COBALTO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

MÉTODO POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA
1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve um método para a determinação do teor de cobalto em extractos de
adubos.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente método aplica-se aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1 e 9.2,
relativamente aos quais a Directiva 89/530/CEE prevê a declaração do cobalto total e/ou do cobalto
solúvel era água.

3.

RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequada dos extractos, determina-se o cobalto por espectrometria de
absorção atómica.
4.

REAGENTES

4.1 .

Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 M
Ver ponto 4.1 do método 9.4.

4.2.

Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 M
Ver ponto 4.2 do método 9.4.

4.3.

Soluções de sais de lantânio com 10 g de lantânio (La) por litro
Ver ponto 4.3 do método 9.4.

4.4.

Soluções-padrão de cobalto

4.4.1 . Soluçâo-mãe de cobalto (Co), 1 000 n/ml
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Num copo de 250 ml, dissolve-se 1 g de cobalto metálico, pesado com a precisão de 0,1 mg, em 25 ml
de ácido clorídrico 6 M (4.1 ). Aquece-se numa placa de aquecimento até dissolução completa. Deixa-se
arrefecer a transfere-se quantitativamente para um balão aferido de 1 000 ml. Perfaz-se o volume com
água e homogeneiza-se.
4.4.2. Solução de trabalho de cobalto (Co), 100 Jig/ml
Num balão aferido de 100 ml, introduzem-se 10 ml da solução-mãe (4.4.1 ). Perfaz-se o volume com
solução 0,5 M de ácido clorídrico (4.2) e homogeneiza-se.
5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1 .

Espectrómetro de absorção atómica : Veja-se o ponto (5.1 ) do método 9.5. O aparelho deve estar equi
pado com uma fonte emissora das riscas espectrais características do cobalto (240,7 nm). O aparelho
devera permitir efectuar a correcção de fundo para a chama.

6.

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1 .

Dissolução do cobalto
Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2.

Preparação da solução
Ver ponto 6.2 do método 9.4. A solução a analisar deve conter 10 % (v/v) de uma solução de um sal de
lantânio.

7.

TÉCNICA

7.1 .

Preparação do ensaio em branco

Ver ponto 7.1 do método 9.4. A solução do ensaio em branco deve conter 10 % (v/v) da solução de um
sal de lantânio utilizada em 6.2.

7.2.

Preparação das soluções-padrão
Ver ponto 7.2 do método 9.4.

Para obter um intervalo óptimo para as determinações, compreendido entre 0 e 5 |Xg/ml de cobalto
(Co), introduzem-se, numa série de balões aferidos de 100 ml, respectivamente, 0, 0,5, 1 , 2, 3, 4 e 5 ml
da solução de trabalho (4.4.2). Se for caso disso, ajustam-se as concentrações de ácido clorídrico, aproxi
mando-as tanto quanto possível da concentração desse ácido na solução para análise. Adicionam-se a
cada balão 10 ml da solução de um sal de lantânio utilizada em 6.2. Perfazem-se os volumes com solu

ção 0,5 M de ácido clorídrico (4.2) e homogeneizam-se. Estas soluções' contêm, respectivamente, 0, 0,5,
1 , 2, 3, 4 et 5 ng/ml de cobalto (Co).
7.3 .

Leituras

Ver ponto 7.3 do método 9.4. Prepara-se o espectrómetro (5) para as leituras no comprimento de onda
de 240,7 nm.

8.

CÁLCULO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 9.4.
O teor em percentagem de cobalto (Co) do adubo é dado por :
Co (%) = [(Xs - Xb) x V x D] / M x 104)
Se o método 93 tiver sido utilizado, sera :

Co (%) = [(Xs — Xb) x V x 2D] / (M x IO4)
em que :

Co
Xs
Xb
V
D
M

é
é
é
é
é
é

o
a
a
o
o
a

teor de cobalto (Co) do adubo, em percentagem
concentração da solução para análise (6.2), em |ig/ml
concentração da solução do ensaio em branco (7.1 ) em Hg/ml
volume do extracto, obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml
factor de diluição correspondente à diluição efectuada no ponto (6.2)
massa da toma para análise utilizada nos métodos 9.1 ou 9.2, em g

Cálculo do factor de diluição D :

Se (al), (a2), (a3), ., ., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e (vl ), (v2), (v3), ., ., (vi) e (100) forem os
volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de diluição, D, será :
D = (vl /al) x (v2/a2) x (v3/a3) x . x . x . x . x (vi/ai) x (100/a)
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Método 9.7

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE COBRE EM EXTRACTOS DE ADUBOS

MÉTODO POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA
1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve um método para a determinação do teor de cobre em extractos de
adubos.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente método aplica-se aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1 e 9.2,
relativamente aos quais a Directiva 89/530/CEE prevê a declaração do cobre total e/ou do cobre
solúvel em água.

3.

RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequada dos extractos, determina-se o cobre por espectrometria de absor
ção atómica.
4.

REAGENTES

4.1 .

Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6M
Ver ponto 4.1 do método 9.4.

4.2.

Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 M

Ver ponto 4.2 do método 9.4.

4.3.

Solução de peróxido de hidrogénio a 30 % (H202, densidade = 1,11), isento de oligoelementos.

4.4.

Soluções-padrão de cobre

4.4.1 . Solução-mãe de cobre (Cu), 1 000 [xg/ml

Para um copo de 250 ml pesa-se, com a precisão de 0,1 mg, 1 g de cobre em pó. Juntam-se 25 ml de
ácido clorídrico 6 M (4.1 ) e 5 ml da solução de peróxido de hidrogénio (4.3). Aquece-se em placa eléc
trica até dissolução completa. Deixa-se arrefecer e transfere-se quantitativamente para um balão aferido
de, 1 000 ml. Perfaz-se o volume e homogeneiza-se.
4.4.2. Solução de trabalho de cobre (Cu), 100 (xg/ml
Num balão aferido de 200 ml, introduzem-se 20 ml da solução-mãe (4.4.1 ). Perfaz-se o volume com
solução 0,5 M de ácido clorídrico (4.2) e homogeneiza-se.
5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica : ver método 9.4. O aparelho deve estar equipado com uma fonte
emissora das riscas espectrais características do cobre (324,8 nm).

6.

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ANÁLISE

6.1 .

Dissolução do cobre
Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2.

Preparação da solução

Ver ponto 6.2 do método 9.4.
7.

TÉCNICA

7.1 .

Preparação do ensaio em branco

Ver ponto 7.1 do método 9.4.
7.2.

Preparação das soluções-padrão

Ver ponto 7.2 do método 9.4.

Para obter um intervalo óptimo para as determinações, compreendido entre 0 e 5|ig de cobre (Cu)/ml,
introduzem-se, numa série de balões aferidos de 100 ml, respectivamente, 0, 0,5, 1 , 2, 3, 4 e 5 ml da
solução de trabalho (4.4.2). Se for caso disso, ajustam-se as concentrações de ácido clorídrico, aproxi
mando-as tanto quanto possível da concentração desse ácido na solução para análise (6.2). Perfazem-se
os volumes com solução 0,5 M de ácido clorídrico (4.2) e homogeneizam-se. Estas soluções contêm,
respectivamente, 0, 0,5, 1 , 2, 3, 4 e 5 Hg/ml de cobre (Cu).
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Leituras

Ver ponto 7.3 do método 9.4. Prepara-se o espectrometro para as leituras no comprimento de onda de
324,8 nm .

8.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 9.4.

O teor em percentagem de cobre (Cu) do adubo é dado por :
Cu (%) = [(Xs - Xb) x V x D] / (M x IO4)
Se o método 9.3 tiver sido utilizado, sera :

Cu (%) = [(Xs - Xb) x V x 2D] / (M x IO4)
em que :

Cu
X5
Xb
V
D
M

é teor de cobre (Cu) no adubo, em percentagem
é a concentração da solução para análise (6.2), em Mg/ ml
é a concentração da solução do ensaio em branco (7.1 ), em ng/ml
é .o volume do extracto, obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml
é o factor de diluição correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2
é a massa da toma para análise utilizada nos métodos 9.1 ou 9.2, em g

Cálculo do factor de diluição D :

Se (al ), (a2), (a3) ., ., ., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e (vl), (v2), (v3), ., ., (vi) e (100) forem os
volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de diluição, D, será :
D = (vl /al ) x (v2/a2) x (v3/a3) x . x . x . x . (vi/ai) x (100/a)

Método 9.8

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FERRO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

MÉTODO POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA
1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve um método para a determinação do teor de ferro em extractos de
adubos.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente método aplica-se aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1 e 9.2,
relativamente aos quais a Directiva 89/530/CEE prevê a declaração do ferro total e/ou do ferro solúvel
em água.

3.

RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequada dos extractos, determina-se o ferro por espectrometria de absor
ção atómica.
4.

REAGENTES

4.1 .

Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 M
Ver ponto 4.1 do método 9.4.

4.2.

Solução de ácido clorídrico, aproximadamene 0,5 M
Ver ponto 4.2 do método 9.4.

4.3.

Solução de peróxido de hidrogénio a 30% (H2O2, densidade = 1,11 ), isento de oligoelementos.

4.4.

Soluções de sais de lantânio com 10 g de lantânio (La) por litro
Ver ponto 4.3 do método 9.4.

4.5.

Soluções-padrão de ferro
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4.5.1 . Solução-mãe de ferro (Fe), 1 000 Hg/ml

Para um copo de 500 ml pesa-se, com a precisão de 0,1 mg, 1 g de ferro puro, em fio. Juntam-se cerca
de 200 ml de ácido clorídrico 6 M (4.1) e 15 ml da solução de peróxido de hidrogénio (4.3). Aquece-se
em placa eléctrica até dissolução completa. Deixa-se arrefecer e transfere-se quantitativamente para um
balão aferido de 1 000 ml. Perfaz-se o volume e homogeneiza-se.
4.5.2. Solução de trabalho (Fe), 100 Hg/ml
Num balão aferido de 200 ml, introduzem-se 20 ml da solução-mãe (4.5.1 ). Perfaz-se o volume com
solução 0,5 M de ácido clorídrico (4.2) e homogeneiza-se.
5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1 .

Espectrómetro de absorção atómica : Ver método 9.4. O aparelho deve estar equipado com uma fonte
emissora das riscas espectrais características de cobre (248,3 nm).

6.

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ANÁLISE

6.1 .

Dissolução do ferro

Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 93.

6.2.

Preparação da solução

Ver ponto 6.2 do método 9.4. A solução para análise deve conter 10 % (v/v) de uma solução de um sal
de lantânio.

7.

TÉCNICA

7.1 .

Preparação do ensaio em branco

Ver ponto 7.1 do método 9.4. A solução do ensaio em branco deve conter 10 % (v/v) da solução de um
sal de lantânio utilizada em 6.2.

7.2.

Preparação das soluções-padrão

Ver ponto 7.2 do método 9.4.

Para obter um intervalo óptimo para as determinações, compreendido entre 0 e 10 |Xg de ferro (Fe)/ml,
introduzem-se, numa série de balões aferidos de 100 ml, respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8 e 10 ml da solu
ção de trabalho (4.5.2). Se for caso disso, ajustam-se as concentrações de ácido clorídrico, aproximan
do-as tanto quanto possível da concentração desse ácido na solução para análise (6.2). Adicionam-se 10
ml da solução de um sal de lantânio utilizada em (6.2). Perfazem-se os volumes com solução 0,5 M de
ácido clorídrico (4.2) e homogeneizam-se. Estas soluções contêm, respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8 et 10 pg
de ferro (Fe)/ml.
73.

Leituras

Ver ponto 7.3 do método (9.4). Prepara-se o espectrómetro (5) para as leituras no comprimento de
onda de 248,3 nm.
8.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 9.4.

O teor em percentagem de ferro (Fe) do adubo é dado por :
Fe (%) - [(Xs -Xb) x V x D)] / (M x 104)
Se o método 93 tiver sido utilizado, sera :

Fe (%) = L(XS — Xb) x V x 2D)] / (M x 104)
em que

Fe
Xs
Xb
V
D
M

é
é
é
é
é
é

o
a
a
o
o
a

teor de ferro (Fe) do adubo, em percentagem
concentração da solução para análise (6.2), em (i,g/ml
concentração da solução do ensaio em branco (7.1 ), em |ig/ml
volume do extracto, obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml
factor de diluição correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2
massa da toma para análise utilizada nos métodos 9.1 ou 9.2, em g

Cálculo do factor de diluição D :

Se (al ), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e (vl ), (v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) forem os
volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de diluição, D, será :
D = (vl /al ) x (v2/a2) x (v3/a3) x . x . x . x (vi/ai) x (100/a)
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Método 9.9

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MANGANÊS EM EXTRACTOS DE ADUBOS
MÉTODO POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA
1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve um método para a determinação do teor de manganês em extractos
de adubos.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente método aplica-se aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1 e 9.2,
relativamente aos quais a Directiva 89/530/CEE prevê a declaração do manganês total e/ou do
manganês solúvel em água.

3.

RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequada dos extractos, determina-se o manganês por espectrometria de
absorção atómica.
4.

REAGENTES

4.1 .

Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 M

Ver ponto 4.1 do método 9.4.
4.2.

Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 M

Ver ponto 4.2 do método 9.4.
4.3.

Soluções de sais de lantânio com 10 g de lantânio (La) por litro
Ver ponto 4.3 do método 9.4.

4.4.

Soluções-padrão de manganês

4.4.1 . Solução-mãe de manganês (Mn), 1 000 |ig/ml
Para um copo de 250 ml pesa-se, com a precisão de 0,1 mg, 1 g de manganês em pó. Juntam-se 25 ml
de ácido clorídrico 6 M (4.1 ) e aquece-se em placa eléctrica até dissolução completa. Deixa-se arrefecer
a transfere-se quantitativamente para um balão aferido de 1 000 ml. Perfaz-se o volume com água e
homogeneiza-se.

4.5.

Solução de trabalho de manganês (Mn), 100 Hg/ml
Num balão aferido de 200 ml, diluem-se 20 ml da solução-mãe (4.4.1 ) com solução 0,5 M de ácido
clorídrico (4.2). Completa-se o volume com solução 0,5 M de ácido clorídrico (4.2), até 200 ml. Homo
geneiza-se.

5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1 .

Espectrómetro de absorção atómica : ver método 9.4. O aparelho deve estar equipado com uma fonte
emissora das riscas espectrais características do manganês (279,6 nm).

6.

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ANÁLISE

6.1 .

Dissolução do manganês
Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3 .

6.2.

Preparação da solução

Ver ponto 6.2 do método 9.4. A solução para análise deve conter 10 % (v/v) de uma solução de um sal
de lantânio. (4.3)
7.

TÉCNICA

7.1 .

Prearação do ensaio em branco

Ver ponto 7.1 do método 9.4. A solução do ensaio em branco deve conter 10 % (v/v) da solução de um
sal de lantânio utilizada em 6.2.
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7.2.

Preparação das soluções-padrão
Ver ponto 7.2 do método 9.4.

Para obter um intervalo óptimo para as determinações, compreendido entre 0 e 5 Hg de manganês
(Mn)/ml, introduzem-se, numa série de balões aferidos de 100 ml, respectivamente, 0, 0,5, 1 , 2, 3, 4 e 5
ml da solução de trabalho (4.4.2). Se for caso disso, ajustam-se as concentrações de ácido clorídrico,
aproximando-as tanto quanto possível da concentração desse ácido na solução para análise (6.2).
Adicionam-se 10 ml da solução de um sal de lantânio utilizada em (6.2). Perfazem-se os volumes com

solução 0,5 M de ácido clorídrico (4.2) e homogeneizam-se. Estas soluções contêm, respectivamente, 0,
0,5, 1 , 2, 3, 4 e 5 Hg de manganês (Mn)/ml.
7.3 .

Leituras

Ver ponto 7.3 do método 9.4. Prepara-se o espectrómetro (5) para as leituras no comprimento de onda
de 279,6 nm.
8.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 9.4.

O teor em percentagem de manganês (Mn) do adubo é dado por :
Mn (%) = [(Xs — Xb) x V x D] / (M x IO4)
Se o método 9.3 tiver sido utilizado, sera :

Mn (%) = [(Xs — Xb) x V x 2D] / (M x 104)
em que

Mn
Xs
Xb
V
D
M

é
é
é
é
é
é

o
a
a
o
o
a

teor de manganês (Mn) do adubo, em percentagem
concentração da solução para análise (6.2), em Hg/ml
concentração da solução do ensaio em branco (7.1 ), em Hg/ml
volume do extracto, obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml
factor de diluição correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2
massa da toma para análise utilizada nos métodos 9.1 ou 9.2, em g

Cálculo do factor de diluição D :

Se (al), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e (vl ), (v2), (v3), ., ., (vi) e (100) forem os
volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de diluição, D, será :
D = (vl /al ) x (v2/a2) x (v3/a3) x . x . x . x (vi/ai) x (100/a)
Método 9.10

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MOLIBDÉNIO EM EXTRACTOS DE ADUBOS
MÉTODO POR ESPECTROMETRIA DO COMPLEXO
COM TIOCIANATO DE AMÓNIO

1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve um método para a determinação do teor de molibdénio em extractos
de adubos .

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente método aplica-se aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1 e 9.2,
relativamente aos quais a Directiva 89/530/CEE prevê a declaração do molibdénio total e/ou do
molibdénio solúvel em água.

3.

RESUMO DO PROCESSO

Em meio ácido, o molibdénio (Mo) forma com os iões SCN — o complexo [MoO(SCN )s]2", que é
extraído com acetato de ra-butilo. Os iões interferentes, como o ferro, são eliminados na fase aquosa. A
coloração amarelo-alaranjada é determinada por espectrometria de absorção molecular a 470 nm.
4.

REAGENTES

4.1 .

Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 M
Ver método 9.4, ponto 4.1 .

4.2.

Solução de cobre (Cu), 70 mg/l, em meio clorídrico 1,5 M

Num balão aferido de 1 000 ml, dissolvem-se 275 mg de sulfato de cobre (Q1SO4 5H20), pesado com
a precisão de 0,1 mg, em 250 ml da solução 6 M de ácido clorídrico (4.1 ). Perfaz-se o volume com
água e homogeneiza-se.
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Solução de ácido ascorbico, 50 g/ l

Num balão aferido de 1 000 ml, dissolvem-se em água 50 g de ácido ascórbico (QHgOé). Perfaz-se o
volume com água, homogeneiza-se e mantém-se em frigorífico.
4.4.

Acetato de n-butilo

4.5.

Solução de tiocianato de amónio, 0,2 M

4.6.

Num balão aferido de 1 000 ml, dissolvem-se em água 1 5,224 g de NH4SCN. Perfaz-se o volume com
água, homogeneiza-se e mantém-se num frasco escuro.
Solução de cloreto de estanho (II), 50 g/l, em meio clorídrico 2 M

A solução deve ser perfeitamente límpida, sendo preparada imediatamente antes da sua utilização.
Utiliza-se cloreto de estanho (II) muito puro ou não será possível obter uma solução límpida.

Para preparar 100 ml de solução, dissolvem-se 5 g de cloreto de estanho (II) (SnCl22H20) em 35 ml da
solução 6 M de ácido clorídrico (4.1). Adicionam-se 10 ml da solução de cobre (4.2). Perfaz-se o
volume com água e homogeneiza-se.
4.7.

Soluções-padrão de molibdénio (Mo)

4.7.1 . Solução-mãe de molibdénio (Mo), 500 jig/ml

Num balão aferido de 1 000 ml, dissolvem-se 0,920 g de molibdato de amónio [(NH4)éMo7024 4H2OJ
pesado com a precisão de 0,1 mg, em ácido clorídrico 6 M (4.1 ). Perfaz-se o volume com esta solução e
homogeneiza-se.

4.7.2. Solução-padrão intermédia dè molibdénio (Mo), 25 |ig/ml
Introduzem-se 25 ml da solução-mãe (4.7.1 ) num balão aferido de 500 ml. Perfaz-se o volume com
ácido clorídrico 6 M (4.1) e homogeneiza-se.

4.7.3. Solução de trabalhò de molibdénio (Mo) 2.5 |xg/ml
Introduzem-se 10 ml da solução intermédia (4.7.2) num balão aferido de 100 ml. Perfaz-se o volume
com ácido clorídrico 6 M (4.1 ) e homogeneiza-se.
5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1 .

Espèctrómetro. de absorção molecular com células de percurso óptico de 20 mm, regulado para um
comprimento de onda de 470 nm.

5.2.

Ampola de decantação de 200 ml ou 250 ml

6.

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ANÁLISE

6.1 .

Dissolução do molibdénio
Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2.

Preparação da solução

Dilui-se uma alíquota do extracto (6.1 ) com solução 6 M de ácido clorídrico (4.1 ), de modo a obter
uma concentração conveniente de molibdénio (Mo). D é o respectivo factor de diluição.
Toma-se uma alíquota, (a), da última solução de diluição, que contenha entre 1 e 12 jxg de molibdénio
(Mo), e transfere-se essa alíquota para a ampola de decantação (5.2). Completa-se o volume com solu
ção 6 M de ácido clorídrico (4.1), até 50 ml.
7.

TÉCNICA

7.1 .

Preparação do ensaio em branco

Prepara-se uma solução em branco, executando todo o processo a partir da extracção e suprimindo
unicamente a toma para análise do adubo.
7.2.

Preparação das soluções-padrão

Prepara-se uma série de, pelo menos, seis soluções-padrão de concentração crescente que corres
pondam à zona de resposta óptima do aparelho.
Para o intervalo 0-12,5 |xg de molibdénio (Mo), introduzem-se, respectivamente, 0, 1 , 2, 3, 4 e 5 ml da
solução de trabalho (4.7.3) nas ampolas de decantação (5.2). Completa-se o volume com ácido clorí
drico 6 M (4.1 ), até 50 ml. As ampolas contêm, respectivamente, 0, 2,5, 5,0, 7,5, 10 e 12,5 jxg de molib
dénio (Mo).
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7.3.

Formação e separação do complexo
Introduzem-se em cada ampola (6.2, 7.1 e 7.2), sucessivamente e pela ordem indicada :
— 10 ml da solução de cobra (4.2),
— 20 ml da solução de ácido ascórbico (43).

Homogeneiza-se e espera-se dois a três minutos. A seguir, adicionam-se :
— 10 ml de acetato de w-butilo (4.4), com pipeta de precisão,
— 20 ml da solução de tiocianato (4.5).

Agita-se durante um minuto, para extrair o complexo na fase orgânica ; deixa-se decantar ; após sepa
ração das duas fases, escoa-se e rejeita-se toda a fase aquosa. A seguir, lava-se a fase orgânica com 10
ml da solução de cloreto de estanho (II) (4.6).

Agita-se durante um minuto. Deixa-se decantar e rejeita-se toda a fase aquosa. Transfere-se a fase orgâ
nica para um tubo de ensaio, o que permite fazer coalescer as gotas de água em suspensão.
7.4.

Leituras

Medem-se as absorvâncias das soluções obtidas segundo o ponto 7.3 no comprimento de onda de 470
nm, utilizando a solução-padrão de 0 ng como referência. Lavam-se as células com acetato den-butilo
(4.4) antes de proceder à leitura da solução seguinte.
8.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Traça-se a curva de calibração, pondo em abcissas as massas de molibdénio (Mo), em |Ag, de cada uma
das soluções-padrão (7.2), e em ordenadas os valores correspondentes das leituras espectrofotométricas
das absorvâncias (7.4).
A partir da curva de calibração, determinam-se as massas de molibdénio (Mo) correspondentes à solu
ção a analisar (6.2) e à solução do ensaio em branco (7.1 ). Essas massas são, respectivamente, Xj e Xb
O teor em percentagem de molibdénio (Mo) do adubo é dado por :
Mo (%) = [(Xs - Xb) x V/a x D] / (M x IO4)
Se o método 9.3 tiver sido utilizado, será :

Mo (%) = [(Xs - Xb) x V/a x 2D] / (M x IO4)
em que :

Mo
a
Xs
Xb

é o teor de molibdénio (Mo) do adubo, em percentagem
é o volume da alíquota tomada da última solução de diluição (6.2), em ml
é a massa de molibdénio (Mo) da solução para análise (6.2), em p.g
é a massa de molibdénio (Mo) do ensaio em branco (7.1 ) correspondente ao mesmo volume (a)
da alíquota da solução para análise (6.2), em |0.g
é o volume do extracto, obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml
é o factor de diluição correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2
é a massa da toma para análise utilizada nos métodos 9.1 ou 9.2, em g

V
D
M

Cálculo do factor de diluição D :

Se (al) e (a2) forem as partes alíquotas e (vl ) e (v2) forem os volumes, em ml, das respectivas diluições,
o factor de diluição, D, será :

D — (vl /al ) x (v2/a2)

Método 9.11

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ZINCO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

MÉTODO POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA
1.

OBJECTIVO

O presente documento descreve um método para a determinação do teor de zinco em extractos de
adubos.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente método aplica-se aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1 e 9.2,
relativamente aos quais a Directiva 89/530/CEE prevê a declaração do zinco total e/ou do zinco
solúvel em água.
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RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequada dos extractos, determina-se o zinco por espectrometria de absor
ção atómica.
4.

REAGENTES

4.1 .

Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6M

Ver ponto 4.1 do método 9.4.
4.2.

Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 M

Ver ponto 4.2 do método 9.4.
4.3.

Soluções de sais de lantânio com 10 g de lantânio (La) por litro
Ver ponto 4.3 do método 9.4.

4.4.

Soluções-padrão de zinco

4.4.1 . Solução-mãe de zinco (Zn), 1 000 }lg/ml

Num balão aferido de 1 000 ml, dissolve-se 1 g de zinco, em pó ou em lâminas, pesado com a preci
são de 0,1 mg, em 25 ml de ácido clorídrico 6 M (4.1 ). Após dissolução completa perfaz-se o volume
com água e homogeneiza-se.
4.4.2. Solução de trabalho de zinco (Zn), 100 |ig/ml

Num balão aferido de 200 ml, diluem-se 20 ml da solução-mãe (4.4.1 ) com solução 0,5 M de ácido
clorídrico (4.2). Perfaz-se o volume com solução 0,5 M de ácido clorídrico (4.2) e homogeneiza-se.
5.

APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1 .

Espectrómetro de absorção atómica : ver método 9.4. O aparelho deve estar equipado com uma fonte
emissora das riscas espectrais características do zinco (zn) (213,8 nm). O aparelho deverá permitir efec
tuar a correcção de fundo para a chama.

6.

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ANALISE

6.1 .

Dissolução do zinco
Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2.

Preparação da solução

Ver ponto 6.2 do método 9.5. A solução para análise deve conter 10 % (v/v) de uma solução de um sal
de lantânio.

7.

TÉCNICA

7.1 .

Preparação do ensaio em branco

Ver ponto 7.1 do método 9.4. A solução do ensaio em branco deve conter 10 % (v/v) da solução de um
sal de lantânio utilizada no ponto 6.2.
7.2.

Preparação das soluções-padrão

Ver ponto 7.2 do método 9.4.
Para obter um intervalo óptimo para as determinações, compreendido entre 0 e 5 jig de zinco (Zn)/ml,
introduzem-se, numa série de, pelo menos, cinco balões aferidos de 100 ml, respectivamente, 0, 0,5, 1 ,
2, 3, 4 e 5 ml da solução de trabalho (4.4.2). Se for caso disso, ajustam-se as concentrações de ácido
clorídrico, aproximando-as tanto quanto possível da concentração desse ácido na solução para análise.
Adicionam-se a cada balão 10 ml da solução de um sal de lantânio utilizada no ponto 6.2. Perfazem-se
os volumes com solução 0,5 M de ácido clorídrico (4.2) e homogeneiza-se.
Estas soluções contêm, respectivamente, 0, 0,5, 1 , 2, 3, 4, e 5 \ig de zinco (Zn)/ml.
7.3 .

Leituras

Ver ponto 73 do método 9.4. Prepara-se o espectrómetro (5) para as leituras no comprimento de onda
de 213,8 nm .
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8.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 9.4.
O teor em percentagem de zinco (Zn) do adubo é dado por :
Zn (%) - [(Xs - Xb) x V x D] / (M x IO4)
Se o método 9.3. tiver sido utilizado, sera :

Zn (%) = [(Xs - Xb) x V x 2D] / (M x IO4)
em que :

Zn
Xs
Xb
V
D
M

é
é
é
é
é
é

o
a
a
o
o
a

teor de zinco (Zn) do adubo, em percentagem
concentração da solução para análise (6.2), em pig/ml
concentração da solução do ensaio em branco (7.1 ), em (J-g/ml
volume do extracto, obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml
factor de diluição correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2
massa da toma para análise utilizada nos métodos 9.1 ou 9.2, em g

Cálculo do factor de diluição D :

Se (al ), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e (vl ), (v2), (v3),
(vi) e (100) forem os
volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de diluição, D, será :
D = [(vl /al) x (v2/a2) x (v3/a3) x . x . x . x (vi/ai) x (100/a)»
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