
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Projecto "BARRAGEM DA HERDADE DE V ALE DE MA TO"

Projecto de Execução

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da Consulta

Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao

Procedimento de AIA do Projecto da "Barragem da Herdade de Vale de Mato", em fase de

Projecto de Execução, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável

condicionada:

à compatibilização com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN). ao

abrigo do Decreto-Lei n.o 93/90, de 19 de Março. na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o

180/2006, de 6 de Setembro;

ao parecer prévio favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola, para utilização

não agrícola de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), nos termos do no01

do artigo 9.0 do Decreto-Lei n.0196/89, de 14 de Junho, na sua redacção actual;

à obtenção dos pareceres ou autorizações necessárias ao desenvolvimento do projecto em

outras áreas sujeitas a servidões ou condicionantes"

ao cumprimento das Medidas de Minimização e Planos de Monitorização constantes do

Anexo à presente DIA.

2. As Medidas a concretizar na fase de obra deverão ser integradas no Caderno de Encargos.

3. Os Relatórios de Monitorização deverão ser apresentados à Autoridade AIA respeitando a

estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o 330/2001. de 2 de Abril.

4. O Plano de Recuperação/lntegração Paisagística e o Plano de Acessibilidades, deverão ser
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apresentados à Autoridade de AIA, para apreciação, antes da fase de construção.

5. Nos termos do n.O 1 do artigo 21.0 do Decreto-Lei n.O 69/2000, de 3 de Maio, na redacção

dada pelo Decreto-Lei n.O 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, decorridos

dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respectivo projecto,

exceptuando-se os casos previstos no n.O 3 do mesmo artigo.

28 de Novembro de 2006,

o Secretário de Estado do Ambiente

~F6d~ !J ~

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa

.016162/2005 (2.. série),

publicado no Diário da República de 25/07/2005)

Anexo: Elementos a apresentar à Autoridade de AIA, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização.
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DESENVOL VIMENTO REGION AL
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução

"Barragem da Herdade de Vale de Mato"

I. Elementos a apresentar à Autoridade de AIA para apreciação, previamente ao

Licenciamento:

Cálculo do regime de caudais ecológicos tal como apresentado no Estudo de Impacte ...
Ambienta! (ElA), para ano médio e para ano seco, tendo em conta o especificado nas

medidas referentes aos Recursos Hídricos.

Programa de monitorização das águas, conforme consta nas medidas referentes aos

Recursos Hídricos.

II. Elementos a apresentar à Autoridade de AIA, antes da fase de construção:

1. Plano de Recuperação/lntegração Paisagística (PRP) com os detalhes constantes nas

medidas de minimização no descritor Paisagem.

z, Plano de Acessibilidades, que deverá ter em atenção as condicionantes ambientais da área

I (RAN, REN, montado e domínio hídrico) e deverá ter as seguintes orientações:

Os acessos à obra deverão aproveitar sempre que possível os caminhos de

circulação já existentes no local, recorrendo ao seu melhoramento, onde necessário.

a.

A construção de acessos temporários não deverá afectar nenhum exemplar de

sobreiro.

b.

c. As movimentações de máquinas deverão limitar-se à zona de construção, devendo

assinalar-se e restringir-se os locais de circulação de máquinas e veículos afectos à

obra, através de sinalização adequada.

Ao longo dos caminhos, deverá ser efectuada a remoção parcial ou total da biomassa

vegetal, recorrendo ao corte e ou remoção numa faixa lateral de terreno confinante,

numa largura não inferior a 10 metros (alínea a), do n.o 1, do artigo 15° do Decreto-

Lei n.o 124/2006, de 28 de Junho.

d
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III -Medidas de Minimização

FASE DE CONSTRUÇÃO

Medidas de Carácter Geral

3. Deverá ser elaborado um Plano Ambiental de Obra, onde será realizado o planeamento da

execução de todos os aspectos da obra e explicitadas as medidas de minimização a adoptar

aquando da sua execução, previstas para a fase de construção. Este Plano deverá constar

no Caderno de Encargos da Obra.

4. o Plano de Acessibilidades e as regras de movimentação de máquinas deverão estar

definidas no Plano Ambienta' de Obra.

5. o Plano Ambiental da Obra deverá prever medidas cautelares de controlo de poluição do ar,

nomeadamente:

Os acessos à obra existentes, os troços a beneficiar e a construir, temporários e

definitivos, deverão ser seleccionados previamente ao início da obra.

a.

b Os acessos aos locais da obra e às zonas de estaleiros deverão ser mantidos limpos,

através de lavagens regulares dos rodados das máquinas e dos veículos afectos à

obra.

c. Deverá proceder-se à cobertura de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo

vento, quer em depósitos estacionários, quer durante o movimento de cargas de

camiões.

d As vias não pavimentadas e todas as áreas de solo que fiquem a descoberto

deverão ser humedecidas, especialmente em dias secos e ventosos.

6. o Plano Ambienta! de Obra deverá programar as acções construtivas, de modo a reduzir o

mais possível a poluição sonora, recomendando-se qlJe as obras sejam circunscritas apenas

ao período diurno nos dias úteis (evitando-se, deste modo, o período nocturno e os dias de

descanso da população), minimizando os impactes negativos resultantes e evitando-se a

ocorrência de situações significativas de incomodidade nos receptores mais expostos. Esta

medida é, também, aplicável à circulação de veículos pesados associados às obras, os quais

deverão evitar estes mesmos períodos.

o Plano Ambiental de Obra deverá, ainda, prever a realização de acções de formação e

sensibilização ambiental dos trabalhadores, no início das obras, de forma a alertá-los para

todas as acções susceptíveis de configurarem uma situação de impacte ambiental negativo.
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8. No que se refere à Gestão de Resíduos, a integrar no sistema de gestão de efluentes e

resíduos, o Plano Ambienta' da Obra deverá ter em consideração que:

a).Os locais de armazenagem de combustíveis, lubrificantes, óleos usados, etc., deverão

possuir uma bacia de retenção, de modo a evitar a contaminação do solo ou água.

b) Os resíduos produzidos deverão ser armazenados, enquanto aguardam transporte para

destino final, em local devidamente impermeabilizado e possuir sistema de retenção de

escorrências, de modo a impedir a contaminação do solo ou água.

c) Deverá ser efectuada uma correcta gestão de todos os resíduos produzidos na área social ~

do estaleiro, enquadrada num Plano de Gestão Ambiental (PGA) a ser elaborado

obrigatoriamente pelo empreiteiro.

d).Deverá ser colocada sinal ética de proibição de queima de resíduos em toda a obra e

efectuada a respectiva sensibilização dos trabalhadores afectos à obra.

e) o destino final dos resíduos produzidos deverá ser assegurado por uma empresa ou

entidade devidamente autorizada para a sua gestão.

f).No final da obra, deverá ser enviada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo), uma listagem onde constem os resíduos

produzidos, indicando a origem, quantidades e destino final.

Estaleiros e áreas de trabalho

9. Os estaleiros e áreas de trabalho deverão localizar-se, preferencialmente, na área a inundar

pela albufeira. Caso tal não seja possível, deverá ser evitada a afectação de áreas sensíveis

em termos ecológicos, paisagísticos ou visuais, nomeadamente áreas de montado e

devidamente afastadas das linhas de água.

10. Os estaleiros deverão estar preparados para o adequado encaminhamento das águas

residuais e pluviais.

11. Nos estaleiros, deverá ser implementado um sistema de drenagem simples que permita isolar

os produtos tóxicos e/ou perigosos, manuseados durante a fase de construção.

12. Deverá ser prevista a instalação de um sistema adequado de tratamento de águas residuais,

nomeadamente, com separação da matéria em suspensão, partículas e hidrocarbonetos.

13. Não deverá proceder-se à manutenção e ao abastecimento de maquinaria no local de obra.

Em caso de tal ser indispensável, o Plano Ambiental da Obra deverá prever uma área

impermeabilizada no interior do estaleiro, utilizando uma bacia de retenção amovível para

efectuar mudanças de óleos, devendo os mesmos ser recolhidos e armazenados
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temporariamente em local estanque e coberto, e serem expedidos para destino final

adequado, com a maior brevidade possível. Esta recolha deverá estar prevista e articulada

com o Sistema de Gestão de Efluentes e Resíduos da obra. O transporte deverá ser

efectuado por uma empresa licenciada para o efeito, nos termos previstos na lei.

14. Deverão existir cuidados particulares na localização do estaleiro e no estacionamento de

maquinaria. O estaleiro deverá ocupar área da futura albufeira, evitando as zonas marginais,

em particular as que apresentam alguma sensibilidade, tais como os cursos de água a

jusante, as áreas de interesse paisagístico e faunístico, e as zonas pertencentes à Reserva

Ecológica Nacional (REN) e/ou à Reserva Agrícola Nacional (RAN).

15. Após terminada a fase de construção, as áreas afectadas pela implantação dos estaleiros, na

I hipótese de se localizarem fora da área a submergir, deverão ser alvo de recuperação, de

\ modo a conseguir-se uma aproximação, o mais possível, à situação de referência actual.

Desmatação e Movimentação de Terras

16. Durante esta fase, a extensão das intervenções a realizar no local deverá ser limitada ao

mínimo indispensável para a execução da obra, evitando a construção de novas vias.

17. Deverá ser mantida adequada vigilância no local, por forma a prevenir eventuais incêndios

resultantes dos trabalhos. Nas épocas mais quentes do ano, e de acordo com as indicações

das autoridades competentes, todos os veículos deverão estar equipados com extintor e

protector de fagulhas no escape.

18. A desmatação e a desflorestação deverão ser efectuadas, de modo gradual e

progressivamente por talhões, consoante o avanço das várias vertentes da obra.

19. Deverá proceder-se à remoção prévia da vegetação arbustiva e arbórea da área da albufeira,

antes do seu enchimento, com vista a prevenir e evitar a degradação da qualidade da água

da albufeira ao longo da sua exploração.

20. Deverão ser identificadas as árvores a retirar, evitando-se eliminar exemplares que não sejam

de todo impeditivas da realização da obra.

21. A desmatação deverá efectuar-se por fases, acompanhando as obras de construção da

barragem e o enchimento da albufeira. A desmatação deverá ser uma operação planificada e

programada, acompanhando a subida do nível de água da albufeira.

22. Sempre que possível, deverão ser evitadas desmatações no período primaveril, por forma a

permitir a utilização do coberto vegetal existente (apesar de esparso), pela fauna.
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23. Todas as acções relativas aos trabalhos de desmatação, movimentação de terras e áreas de

empréstimo, deverão ser realizadas no mais curto espaço de tempo e, se possível, no

período da época seca.

Geoloaia e Geomorfoloaia

24. As áreas de empréstimo e extracção de inertes deverão situar-se, sempre que possível, na

área destinada à albufeira, tal como previsto no Estudo Geológico-geotécnico. Caso haja

necessidade de seleccionar outros locais para a extracção de inertes, estes, deverão estar

devidamente licenciados.

25. O volume e as características dos materiais de empréstimo deverão ser prévia e

correctamente avaliados, para evitar a extracção de massas de terreno superiores às que

sejam verdadeiramente necessárias ou que apresentem características diferentes das

pretendidas.

26. Durante a construção da barragem, deverá ser feita uma fiscalização atenta, de modo a

serem, rigorosamente cumpridas as especificações geotécnicas descritas no projecto, no

sentido de se minimizar qualquer possibilidade de instabilidade de vertentes.

Recursos Hídricos

27. O material proveniente das movimentações de terras deverá ser depositado sempre afastado

das linhas de água e das suas margens, enquanto não for colocado nos locais definitivos.

Esta acção limitará o arrastamento de material sólido para as linhas de água e o seu eventual

assoreamento.

28. Deverão ser adoptados todos os cuidados, tentando alterar o mínimo possível o curso natural

da ribeira. Após cessação dos trabalhos, deverá ser reposta, com prontidão, a situação inicial,

das zonas afectadas a jusante da barragem .

29. As operações de escavação e transporte de terras deverão restringir-se às zonas projectadas

para esse fim e ser efectuadas no período de tempo mais curto possível e sempre no período

seco. Estas medidas são particularmente importantes, no caso de ocorrerem precipitações

ocasionais que originem escorrências carregadas de sedimentos e que poderão provocar

alterações na qualidade da água da ribeira de Vale do Mato e da ribeira do Freixo.

30. Na área envolvente da albufeira, deverão ser controladas as actividades, agro-pecuárias

31. Deverá proceder-se à recuperação do coberto vegetal que, eventualmente, seja afectado por

desmatações abusivas fora dos limites da albufeira, de modo a conservar o solo e evitar a

ocorrência de processos erosivos importantes e, consequentemente, o agravamento do

assoreamento da albufeira.
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32. Deverá ser realizado um programa de monitorização da qualidade da água, durante as fases

de construção, enchimento e exploração da albufeira que inclua campanhas periódicas de

caracterização, de modo a identificar, acompanhar e avaliar eventuais impactes, permitindo

ainda, estabelecer um reg isto histórico.

33. Deverá ser assegurada a manutenção do caudal ecológico, calculado no ElA para ano médio

e ano seco:

Caudal

ecológico
Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set.

i 22,65

14,00

Ano

médio
I 0,22

0,14

35,06110.3712,12,13 o o o I 2,12

312

0,60
!

0,60

115 11,07

0,66

32,12
I

19,86Ano seco 121.67 j 6,41 1,32 o o o

34. Complementarmente, em anos hidrológicos não secos, deverá ser efectuada uma descarga

de um caudal de cheia com um período de retorno de 2 anos e com a duração de 36 horas, a

realizar durante o mês de Fevereiro. O Caudal a descarregar deverá sofrer um aumento

gradual durante cerca de três horas e um decréscimo gradual, também, de três horas, na fase

final do período de cheias. Para a Barragem de Vale do Mato, este caudal é de 7341/5.

35. Tendo em conta o nível de risco elevado, uma vez que em caso de rotura serão inundadas

várias habitações da povoação de Santa Susana, deverão ser elaborados os planos de

emergência necessários à prevenção dos eventuais acidentes com os habitantes locais.

36. Deverão ser adoptadas medidas preventivas, de forma a salvaguardar eventuais situações

acidentais de derrames de substâncias perigosas e que se proceda ao correcto

acondicionamento deste tipo de materiais, para se evitar ao máximo a infiltração de qualquer

substância poluente nos terrenos. No caso de acontecer algum derrame na área afectada,

deverá proceder-se à sua limpeza imediata.

EcoloQia

37. Os trabalhos de construção deverão ser, sempre que possível, calendarizados, de forma a

minimizar a perturbação e a mortalidade da fauna, compatibilizando estas actuações, sempre

que possível, com os períodos considerados críticos para a vida animal (migrações,

reprodução), quer terrestre, quer aquática.

38. Deverá proceder-se à identificação, marcação (por meio de estacas e de vedações) e

seguimento, das comunidades vegetais sensíveis (Habitat 6310) que se encontrem na área

de influência da obra, de modo a salvaguardá-las das manobras da maquinaria.

6
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39. Após a conclusão da obra, deverá proceder-se à plantação de folhosas autóctones como a

azinheira. Tal procedimento permitirá um aumento da estrutura de mosaico da área, (~om o

consequente aumento da diversidade e densidade das zoocenoses.

40. Deverá proceder-se à recuperação da vegetação ripícola que tenha sido afectada, através da

plantação e/ou sementeira de espécies autóctones.

41. O coberto vegetal que, eventualmente seja afectado, e que se encontre inserido fora dos

limites da albufeira, deverá ser reposto, de modo a conservar o solo, evitando a ocorrênc:ia de

processos erosivos importantes e o assoreamento da albufeira.

42. No âmbito das medidas de minimização/compensação, deverá ser elaborado um projeclto de

recuperação de um troço da linha de água a jusante da barragem de Vale do Mato, que

recupere as condições do ecossistema para as suas condições mais naturais (potenciais),

tendo em vista o seu enquadramento no disposto no Plano de Bacia Hidrográfica (PBH),

nomeadamente no que diz respeito à preservação da ictiofauna endémica. Este projecto

deverá ser apresentado à Autoridade de AIA.

Paisaaem

43. Deverá ser efectuado um Plano de Recuperação/lntegração Paisagística (PRP), que

contemple a reabilitação/integração das zonas sujeitas à instalação do estaleiro, depósito de

materiais sobrantes, acessos às diferentes frentes de obra, zonas de talvegue, zonas de

aterro e escavações.

44. A implementação deste Plano deverá ser feita, de forma coordenada, com as restarltes

medidas mitigadoras propostas no ElA, no parecer da CA e no Plano Ambiental da Obra.

45. O PRP deverá contemplar para além das peças desenhadas, memória descritiva e

justificativa, Caderno Técnico de Encargos -Condições Técnicas Especiais, medições, mapa

de quantidades e orçamentos dos trabalhos a executar. Deverá, ainda, ser apresentado um

cronograma com o faseamento de obra e a calendarização das operações de

manutenção/conservação a realizar durante o período de garantia. bem como deverá ter ,em

conta o seguinte:

a. As acções de recuperação paisagística dos caminhos deverão efectuar-se logo apó:s o

término da sua utilização, de forma a prevenir os fenómenos erosivos.

b. Deverá ser efectuada a recuperação da topografia original do leito e das margens da

linha de água. Neste sentido, deverá ser preconizado o revestimento das margens

com espécies que sejam, simultaneamente, resistentes a prolongados períodos de

seca e inundação.
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c. As espécies arbóreas e arbustivas a utilizar nos Planos de Plantação do PRP deverão

ser, preferencialmente, características da região ou seja, a vegetação a utilizar deverá

estar de acordo com o disposto no Decreto -Lei n.o 565/99, de 21 de Dezembro, que

regulamenta a introdução de espécies não indígenas da flora e da fauna, em espaço

rural.

46. Deverá efectuar-se a decapagem e armazenamento da camada de terra viva em pargas de

secção trapezoidal, com altura média de 2 m e coroamento côncavo de 0,3 m de largura,

para permitir uma boa infiltração de água e minorar a compactação do solo e permitir um

suficiente arejamento.

47. Na fase de escavação, os materiais a levar a depósito deverão ser armazenados, de forma a

i que oS taludes não excedam a inclinação de 2H:1V, e a altura doS depósitos não exceda oS 2

I
, m.

48. Após a conclusão da obra, todas as áreas afectadas e que se localizem fora do perímetro da

albufeira deverão ser totalmente recuperadas.

49. As movimentações de maquinaria pesada deverão ser limitadas à obra e área adjacente.

50. Deverá ser planeada a recuperação paisagística das áreas afectadas não submergíveis.

51. De modo a evitar a erosão do solo nas margens da albufeira, recomenda-se a elaboração de

um plano de recuperação paisagística das zonas inter-níveis, onde constem as técnicas a

utilizar na recuperação, as plantas adequadas à estabilização das margens, assim como a

adequada calendarização para este tipo de acções

Património

52. Como medida geral de minimização, preconiza-se o acompanhamento arqueológico

sistemático e presencial através de um Arqueólogo residente, de todos os trabalhos que

impliquem revolvimentos de terras, nomeadamente: escavações, terraplanagens, abertura de

caminhos de acesso, construção de estaleiros, empréstimo e depósito de solos. Existe

sempre a possibilidade do subsolo "esconder" elementos com interesse arqueológico, que

poderão ser detectados no decorrer da empreitada, e aquelas acções proporcionam melhores

condições de visibilidade dos terrenos, facilitando assim a identificação de vestígios

arqueológicos O Arqueólogo residente deverá estar presente em obra, desde o início dos

trabalhos, por forma a poder acompanhar efectivamente todos os trabalhos de revolvimentos

de solos.

53. Deverá ser efectuada a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas

de incidência, de reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem
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como as áreas de depósitos temporários e empréstimo de inertes, caso se situem fora das

áreas já prospectadas. Em caso de não ser possível determinar a importância científica e

patrimonial de outras ocorrências então identificadas, deverão ser efectuadas sondagens de

diagnóstico.

54. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a adopção de
,

medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações

arqueológicas, entre outras). Os achados móveis efectuados no decurso desta medida

deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património

cultural.

55. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento

I arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor
I
! patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de
I
\ tal forma que não se degrade o seu estado de conservação actual, ou salvaguardadas pelo

I registo.

56. Deverá ser efectuada prospecção sistemática nos corredores de implantação de condutas de

rega, ou de abastecimento público, de linhas aéreas, para ligação à rede eléctrica e de

restabelecimento da rede viária.

FASE DE EXPLORACÃO

57; Deverá proceder-se à revegetação com espécies autóctones que revelem capacidade

adaptativa a flutuações de nível freático: sugerem-se amieiros, choupos, ulmeiros, freixos,

loendros e tamargueiras.

58. Deverá proceder-se à manutenção regular (sazonal) deste processo de recuperação das

I margens (plantações, ou outras operações adequadas).

59. Os órgãos hidráulicos anexos à barragem deverão, igualmente, ser objecto de integração

paisagística, nomeadamente, através de aplicação de material vegetal na envolvente e de um

estudo dos materiais de revestimento, de modo a dissimular as estruturas em betão.

60. Deverá ser assegurado que as operações de limpeza e manutenção da barragem e albufeira

se realizam fora da época de reprodução da maioria das espécies (ou seja, devem realizar-se

de Agosto a Fevereiro).

61. A caça na albufeira e zona envolvente deverá ser condicionada, de forma a permitir a fixação

de populações de aves aquáticas invernantes com algum significado. Deverá ser proibida a

introdução de quaisquer espécies piscícolas exóticas na barragem.
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IV -Planos de Monitorização

Ictiofauna

A monitorização da ictiofauna é, como refere o ElA, da maior importância, e a mesma deverá

efectuar-se, não apenas na ribeira do Vale do Mato, mas também na ribeira do Freixo. Os resultados

da monitorização referida deverão indicar a necessidade de instalação de passagens para a

ictiofauna em futuros empreendimentos que possam vir a ser requeridos na sub-bacia da Pardiela. A

periodicidade para a entrega dos relatórios deverá ser bianual, podendo ser alterada em função dos ..

resultados. Os relatórios deverão ser remetidos à Autoridade de AIA.

Recursos Hídricos ---

Relativamente ao programa de monitorização das águas da albufeira e da ribeira do Freixo,

concorda-se com o proposto no ElA, bem como com os locais de medição e parâmetros a monitorizar

e que se detalham a seguir. Os respectivos relatórios deverão ser remetidos à Autoridade de AIA, de

acordo com a periodicidade estabelecida no ElA.

Locais de Medicão:

. Ponto 1 -Albufeira de Vale do Mato, junto ao paredão;

Ponto 2 -Ribeira de Vale do Mato, antes da sua confluência com a Ribeira do Freixo (junto

ao viaduto da estrada);

Ponto 3 -Ribeira do Freixo, imediatamente depois da confluência com a ribeira de Vale do

Mato (serão feitas 2 recolhas neste ponto, a alturas diferentes, nomeadamente, na superfície

e no fundo).

o número e localização dos pontos de amostragem ficará dependente do resultado das análises que

forem obtidos.

Parâmetros a Monitorizar

Parâmetro Ponto 1

x

x

x

Ponto 2

X

X

x

Ponto 3

x

x

IpH
ITurvação
I Temperatura da amostra x
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Parâmetro Ponto 1

x

x

Ponto 2

x

Ponto 3

xTemperatura do ar

I Condutividade

, Potencial REDOX
I Dureza Total

x

x

x

x

x

xI Sólidos Suspensos Totais (SST) x

x

x

x

x

x

x

x

x

I Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)
x

x

x

x

x

x

x

ICBOs
Oxigénio Dissolvido (OD)

I ~ósforo- T~t~1 -
Azoto Kyeldhal

I Nitritos
I.
Nitratos

,
f Azoto Amoniacal
r
Amónia total

I Cloro residual disponfvel total

Sulfatos

I Cloretos

Cobre Solúvel

I Zinco Total

Carbonato de Cálcio

I Pesticidas

, Coliformes Fecais

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

I SAR (relação de adsorsão de

.sódio)
x

\ ~~~~~ ..-1-:.-
I ~argura do leito

I ~rofundidade

x

x

x

x

x

x
I Altura da coluna de água

x

A frequência da amostragem proposta para o Ponto 1 é sazonal, podendo ao fim de 3 anos passar a

ser semestral.

Para os Pontos 2 e 3, deverão ser efectuadas duas amostras durante o período húmido (Outubro a

Março), de preferência no seu início e final, visto tratar-se de linhas de água de regime temporário.

De modo a ser estabelecida uma situação de referência, deverá ser realizada uma amostragem nos

Pontos 2 e 3, antes do início da exploração.
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