
Identificação

Nome químico:
FOSFATO MONOCÁLCICO, MCP

Nº CE: 231-837-1

Nº registo: ESP 21 000015

GMP+: GMP009988

Descrição

O Fosfato Monocálcico é utilizado 
como matéria-prima para aporte de 
fósforo no fabrico de rações e corre-
tores de nutrição animal. Com a in-
corporação deste fósforo de origem 
mineral nas rações, satisfazem-se 
as necessidades dos animais de alta 
produção, melhorando os rendi-
mentos de crescimento, a fertilida-
de e os índices de conversão. 

O fósforo é fundamental, entre ou-
tros processos, na formação de ATP, 
síntese de ácidos nucleicos e for-
mação do esqueleto

Tecnologia

O Fosfato Monocálcico da Globalfe-
ed é o primeiro em Espanha obtido 
diretamente a partir da tecnologia
GlobalPhos®. Tecnologia de pro-
dução, baseada na reação direta 
do ácido fosfórico e fonte de cálcio, 
matérias-primas que são aptas para 
a nutrição animal

Instruções de         
utilização

Como matéria-prima para a formu-
lação de produtos destinados à ali-
mentação animal. Em nenhuma si-
tuação está previsto o seu consumo 
direto por parte dos animais. 

De acordo com a Diretiva 2002/32/
CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 7 de Maio de 2002 so-
bre substâncias indesejáveis em ali-
mentação animal, Regulamento (CE) 
574/2011 sobre teores máximos de 
substâncias indesejáveis e Regula-
mento (UE) No 68/2013 da Comis-
são de 16 de Janeiro de 2013 rela-
tivo ao Catálogo de matérias-primas 
para rações. 
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FOSFATO
MONOCÁLCICO

(Grão)

MATÉRIAS-PRIMAS 
PARA ALIMENTAÇÃO 

ANIMAL A PARTIR DE 
SUBSTÂNCIAS MINERAIS
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Qualidade e segurança alimentar
Do ponto de vista meio ambiental, o processo de fabrico do 
Fosfato Monocálcico é totalmente respeitoso para com o meio 
ambiente não gerando resíduos químicos. 

A Globalfeed está registrada no Registo Geral de Estabeleci-
mentos do Setor da Alimentação Animal (α ESP 21 000015), 
conforme a Diretiva 95/69/CE, tanto como fabricante como 
distribuidor. Dispõe da certificação de boas práticas de fabrico 
GMP+ (GMP009988), que garante a integridade e conformida-
de do processo de fabrico com os regulamentos de segurança 
em todos os patamares da cadeia alimentar, aumentando as-
sim a confiança dos nossos clientes.

Dioxinas

Dioxinas <0.75 ng EQT PCDD/F OMS/Kg (12% humidade)

Dioxinas mais similares a PCB <1 ng EQT PCDD/F OMS/Kg (12% humidade)

PCB não similares a dioxinas < 10 µg/kg (12% humidade)

Formato/Embalagem:

Big bag, saco de plástico 25 kg e a granel.

Armazenamento:

Armazenar em lugares secos e a uma temperatura não superior a 25ºC. Não 
expor sob ação direta de raios solares ou fonte de calor.

Duração mínima:

36 meses a partir da data de fabrico e nas condições normais de armaze-
namento.

Aplicação:

Como matéria-prima na formulação dos produtos destinados à alimen-
tação animal. Em nenhum dos casos é esperado o consumo direto pelos 
animais.

Restrições na utilização:

As determinadas pelo uso final do produto em que é formulado.

Meio Ambiente/Saúde/Segurança/Manipulação

Ver ficha de segurança.
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pH ácido, evitando 
retrogradações do 

Fósforo

Percentagem muito 
elevada de Fósforo 
solúvel em água

Maior Digestibilidade 
e Disponibilidade

Baixos níveis de 
metais pesados

Segurança alimentar Tamanho de partícula 
adequado para uma 
ótima assimilação 

do Fósforo

Maior fluidez do 
produto

Manipulação e armazenamento 
Armazenar em lugares secos e a temperaturas não elevadas. 
Não expor à ação direta de fontes de calor. Data limite 
ótima de utilização: 3 anos desde a data de embalamento 
em condições normais de armazenamento.

Conclusões
O seu processo de fabricação é ecológico e eficiente conferin-
do aos fosfatos obtidos características diferenciadoras:
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Especificações Técnicas
Propriedades do produto
Composição Química

Valor

P total 22,7%

Ca >16%

P Solúvel em Ácido Citríco >98%

P Solúvel em água >75%

Humidade <2,5% (%p/p)

Teores de Metais 

Valor máximo

As <10 ppm (12% humidade)

Cd <10 ppm (12% humidade)

Pb <15 ppm (12% humidade)

Hg < 0,1 ppm

F <2000 ppm

Propriedades físicas

Densidade 0,8-1,1 gr/ml

Granulometría Min. 90% entre 0,4-1,8 mm

Aparência Sólido de cor branco 

pH (10%) 3-4

Solubilidade Solúvel em água 


