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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Identificação e objetivos da monitorização 

O presente relatório respeita à oitava campanha da fase de construção da Monitorização da Erosão 

Hídrica do IP4 (A4) – Túnel do Marão (em regime de Conceção / Construção), projeto promovido pela 

EP – Estradas de Portugal, S.A., que engloba todo o conjunto de projetos e trabalhos a realizar para a 

conclusão da estrutura Túnel do Marão e para a sua entrada em serviço nas condições de segurança 

requeridas pela legislação em vigor. 

Os principais objetivos da monitorização da erosão hídrica prendem-se com a prevenção e controlo do 

aumento da carga de sólidos em meio hídrico, de modo a evitar o assoreamento do leito das linhas de 

água localizadas na área de influência do Túnel do Marão. O presente programa de monitorização 

pretende igualmente verificar a eficiência de medidas de minimização adotadas, bem como da 

necessidade de adotar novas medidas de minimização caso se verifiquem impactes associados ao 

projeto. 

1.2. Âmbito 

O presente relatório de monitorização enquadra-se no âmbito do Plano de Monitorização Ambiental 

(PMA) da empreitada IP4 (A4) – Túnel do Marão (em regime de Conceção / Construção), datado de 

novembro de 2014, o qual foi elaborado com base no RECAPE (Volume III / V – Plano Geral de 

Monitorização Ambiental, datado de agosto de 2009, relativo ao projeto de Construção do Túnel do 

Marão, na Declaração de Impacte Ambiental e nas observações da Comissão de Avaliação ao 

RECAPE. 

Os trabalhos de monitorização da erosão hídrica referentes à oitava campanha da fase de 

construção decorreram no dia 22 de outubro de 2015, tendo sido considerados os cursos de água 

definidos no PMA. 

1.3. Enquadramento Legal 

O relatório de monitorização é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, dando cumprimento ao 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, 
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que revogou o Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de maio, correspondente ao regime jurídico de Avaliação de 

Impacte Ambiental, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, 

nomeadamente ao previsto no n.º 3 do artigo 26.º relativo à Monitorização. Este artigo estabelece que a 

monitorização do projeto, da responsabilidade do proponente, deve ser realizada nos termos fixados na 

DIA ou na decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução, ou, na falta destes, de 

acordo com o EIA ou o RECAPE apresentados pelo proponente, ou com os elementos referidos no n.º 1 

do artigo 16.º ou no n.º 7 do artigo 20.º, e remeter à autoridade de AIA os respetivos relatórios ou outros 

documentos que retratem a evolução do projeto ou eventuais alterações do mesmo. 

A estrutura do Relatório segue o definido na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que regulamenta 

as normas técnicas para a sua elaboração, com as adaptações necessárias a este caso concreto. 

1.4. Apresentação da Estrutura do Relatório 

O relatório de monitorização dá cumprimento ao previsto nas normas técnicas constantes do Anexo V 

da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, descrevendo-se: 

Introdução – Com referência clara aos objetivos do programa de monitorização da erosão hídrica, 

aos objetivos específicos da presente campanha, ao âmbito temporal e espacial da monitorização, e 

ainda às obrigações e imposições legais inerentes aos trabalhos de monitorização; 

Antecedentes – Enquadramento geral das atividades de monitorização no plano geral de 

monitorização, descrição breve do historial do processo com referência a decisões e demais 

elementos das autoridades tutelares do projeto; 

Descrição do programa de monitorização – Apresentação das metodologias adotadas, com 

indicação dos indicadores e parâmetros de avaliação, materiais e métodos de trabalho e de 

tratamento de dados; 

Conclusão – Resumo dos trabalhos desenvolvidos e resultados obtidos, bem como indicação de 

medidas de prevenção e de mitigação para os impactes objeto de monitorização; 

Anexos. 
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1.5. Autoria Técnica do Relatório 

A autoria do presente relatório é da responsabilidade do Dr. David da Fonte (Licenciado em Biologia, 

Ramo Científico-Tecnológico, pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto), sendo a revisão 

do mesmo efetuado pela Eng.ª Márcia Fernandes (Licenciada em Engenharia Química, ramo de 

Processos / Gestão de Energia na Indústria Química, pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto; 

Pós-Graduação em Engenharia do Ambiente: Gestão e Tratamento de Resíduos Industriais pela 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto). 
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2. ANTECEDENTES 

O lanço do IP4 entre Amarante e Vila Real foi sujeito em 2005, em fase de Estudo Prévio (EP), a 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo sido emitida uma Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) favorável condicionada à Solução 2 até ao Nó de Parada de Cunhos. 

Este lanço de autoestrada (AE) veio a constituir a Concessão Túnel do Marão (Decreto-Lei n.° 86/2008, 

de 28 de maio), a qual foi atribuída à empresa Autoestrada do Marão, S.A. para conceção, construção, 

aumento do número de vias, financiamento, exploração e conservação, com cobrança de portagem aos 

utentes. 

O lanço deu origem a quatro Projetos de Execução (Geraldes/Padronelo/Nó de Ligação ao 

IP4/Campeã/Parada de Cunhos) e a dois Relatórios de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução (RECAPE), sendo que um respeita ao primeiro sublanço e o outro aos três últimos sublanços, 

nos quais se insere o Túnel do Marão, mais concretamente no Sublanço Nó de Ligação ao IP4 / 

Campeã. 

Os trabalhos de escavação do Túnel do Marão iniciaram-se em julho de 2009, encontrando-se 

suspensos desde 22 de junho de 2011. Conforme indicado no processo de concurso, desde essa data, 

foram realizados exclusivamente trabalhos de manutenção e preservação da obra já executada, e de 

monitorização da instrumentação instalada. 

Em 26 de fevereiro de 2014, o Conselho de Administração da EP – Estradas de Portugal, S.A., tomou a 

decisão de avançar com o presente procedimento de concurso público para a execução dos trabalhos 

de conceção, projeto e construção da conclusão do Túnel do Marão, integrando o troço do IP4 (A4) 

entre Amarante e Vila Real, designado por “IP4 (A4) - TÚNEL DO MARÃO” (procedimento n. 

1060/2014), localizado nos distritos do Porto e Vila Real, concelhos de Amarante e Vila Real. 

No âmbito desta nova empreitada foi definido um novo Plano de Monitorização Ambiental (PMA), que 

considerou todas as especificações constantes do Anexo da Declaração de Impacte Ambiental 

aplicáveis ao Túnel do Marão e tendo em conta também já os relatórios de monitorização elaborados na 
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anterior empreitada. O PMA é constituído, entre outros programas, pelo programa de monitorização da 

erosão hídrica. 

O presente documento constitui o nono relatório de monitorização da erosão hídrica da 

empreitada do Túnel do Marão, e é referente à oitava campanha da fase de construção. Este último 

foi elaborado com base na informação de campo recolhida durante o dia 22 de outubro de 2015. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

3.1. Parâmetros a Monitorizar 

O parâmetro a avaliar no âmbito do programa de monitorização da erosão hídrica é a perda do solo. 

Assim, o leito das linhas de água foi observado, registando-se a evolução da acumulação de sólidos 

que originam obstruções ao normal escoamento na linha de água e alterações da vegetação existente 

nas margens. Esta avaliação foi complementada com a análise dos sólidos suspensos totais, a turvação 

e a medição da altura de água no leito da linha de água. 

3.2. Locais de Amostragem 

Os locais a monitorizar no âmbito da erosão hídrica estão relacionados com o tipo de intervenção a 

realizar ao nível da obra, com a sensibilidade dos solos à ação erosiva e com a proximidade de linhas 

de água. 

Os cursos de água monitorizados na presente campanha foram os identificados no Quadro 1. Os 

mesmos estão identificados em planta no anexo 1 do presente relatório. 

Quadro 1 – Locais de monitorização da erosão hídrica 

Curso de Água 
Local de atravessamento da linha de 

água (km aproximado) 
Designação do ponto 

de amostragem 

Rio Marão km 13+800 EH01 

Ribeiro dos Pontões km 19+750  EH02 

 

Para cada um dos cursos de água amostrados foi efetuada uma recolha de água a montante da zona 

de intervenção, e a jusante, ao longo de um troço de cerca de 500 m (com recolhas a 25, 50, 100 e 

500 m da zona de intervenção). Face às condições de acesso e de segurança, e conforme previsto no 

PMA, os locais de recolha de água foram ajustados em campo. No Quadro 2 apresentam-se as 

coordenadas dos locais de recolha de água considerados. Importa referir que nesta campanha não foi 
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possível fazer recolha de água nos locais de amostragem EH02 montante e 25 m, uma vez que a ribeira 

não apresentava água no referido local.  

Quadro 2 – Locais de recolha de água 

Locais de 
Amostragem 

Pontos de Recolha 

Coordenadas (WGS84) 

Lat. Long. 

EH01 

Montante 41º16’42.29’’ 7º55’21.94’’ 

25 m 41º16’05.46’’ 7º56’14.34’’ 

50 m 41º16’03.92’’ 7º56’15.06’’ 

100 m 41º16’01.58’’ 7º56’16.25’’ 

500 m 41º15’35.88’’ 7º56’37.20’’ 

EH02 

Montante 41º16’48.59’’ 7º52’10.01’’ 

25 m 41º16’44.32’’ 7º52’05.08’’ 

50 m 41º16’42.05 7º52’01.61’’ 

100 m 41º16’38.03’’ 7º51’59.65’’ 

500 m 41º16’35.83’’ 7º51’57.94’’ 

3.3. Periodicidade da Amostragem 

A monitorização da erosão hídrica teve lugar no dia 22 de outubro de 2015. 

3.4. Métodos e Equipamentos de Recolha de Dados 

As técnicas e métodos de análise da erosão hídrica baseiam-se numa análise visual sistemática e 

registo fotográfico, realizado ao longo do leito e das margens das linhas de água monitorizadas. Foram 

igualmente efetuadas medições da altura de água no leito dos cursos de água, nos locais de recolha de 

amostras de água. Foi efetuada uma recolha de água a montante da zona de intervenção, e quatro a 

jusante, ao longo de um troço de cerca de 500 m (com recolhas a 25, 50, 100 e 500 m da zona de 

intervenção). Face às condições de acesso e de segurança, e conforme previsto no PMA, os locais de 

recolha de água foram ajustados em campo. Conforme referido anteriormente, nesta campanha não foi 

possível fazer recolha de água no local EH02 montante e EH02 25 m. 
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Os parâmetros analisados em laboratório foram os sólidos suspensos totais (SST) e a turvação. As 

análises foram efetuadas pelo Instituto da Água da Região Norte (IAREN), pelas técnicas expostas no 

Quadro 3. 

Quadro 3 – Método de ensaio / Técnica analítica 

Parâmetro Método de ensaio / Técnica analítica Unidades 

Sólidos Suspensos Totais PT10 (2013-05-24) (SMEWW 2540 D) / GRAV mg/l 

Turvação PT08 (2013-05-24) (SMEWW 2130 B) / Nefelometria NTU 

 

3.5. Métodos de Tratamento dos Dados 

A erosão do solo caracteriza-se pela remoção de material superficial, conduzindo ao empobrecimento 

do solo e em situações extremas a desertificação. O processo de erosão resulta de uma combinação de 

fatores que são dependentes e estão interligados entre si, e apresentam grande variabilidade espacial e 

temporal, tornando este fenómeno difícil de equacionar e quantificar. Os fatores que influenciam os 

processos erosivos são a erosividade da precipitação, medida pela sua intensidade e energia cinética, a 

erodibilidade dos solos, definida pelas suas características físicas e químicas, o coberto vegetal, pela 

sua maior ou menor proteção do solo, os declives e comprimentos das encostas e as práticas de 

conservação existentes. 

A perda de solo por erosão foi avaliada através da Equação Universal de Perda de Solo por Erosão 

USLE (Universal Soil Loss Erosion) proposta por Wischmeier e Smith (1978). 

PCSLKRA   

Onde: 

A  = Perda de solo calculada em unidade de área (ton/ha) 

R  = Fator erosividade da chuva (Mj.mm/ha.h) 

K  = Fator erodibilidade do solo (t.h/Mj/mm) 

SL  = Fator topografia (adimensional) 

PC  = Fator cobertura vegetal e uso e ocupação do solo (adimensional) 
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a) Fator R de erosividade 

O fator de erosividade foi obtido através da expressão proposta por Lombardi Neto e Moldenhauer 

(1980). 

85,0
2

355,67 









Ha

Hj
RUSLE  

Onde: 

USLER  = Fator Erosividade da chuva (Mj.mm/ha.h) 

Hj  = precipitação mensal de cada mês do período analisado 

Ha  = precipitação média anual do período analisado 

O fator de erosividade foi determinado com base nos dados de precipitação da estação meteorológica 

de Vila Real, para o período hidrológico compreendido entre outubro de 2014 e outubro de 2015 (fonte: 

accuweather). 

 

b) Fator K de erodibilidade 

A erodibilidade foi calculada segundo proposta de Wischmeier e Smith (1978), a partir de resultados dos 

parâmetros geotécnicos obtidos, através da seguinte formulação: 

           35,2225,310012101,2
100

137,0
11

14,14   PSArgAfSilMOKUSLE
 

Onde: 

USLEK  = ton/MJ . h/mm = erodibilidade do solo 

MO = Percentagem de matéria Orgânica 

Sil + Af = Percentagem de silte + areia fina 

Arg = Percentagem de argila 

1S  = Parâmetro que descreve a estrutura do solo (Quadro 4) 

1P  = Parâmetro que descreve a permeabilidade (Quadro 5) 
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Quadro 4 – Classificação da estrutura 

Classificação Estrutura 

1 Granular muito fina 

2 Granular fina 

3 Granular média ou grande 

4 Bloco ou maciço 

Fonte: Wischmeier e Smith (1978) 

Quadro 5 – Classificação do coeficiente de permeabilidade 

Textura Permeabilidade (cm/s) Classificação 

Argila siltosa, argila <2,8x10
-05 

6 Muito baixa 

Argila siltosa, argila arenosa 2,8x10
-05

 a 5,6x10
-05 

5 Baixa 

Argila arenosa 5,6x10
-05

 a 1,4x10
-04

 4 Baixa a moderada 

Silte 1,4x10
-04

 a 5,6x10
-04

 3 Moderada 

Areia argilosa 5,6x10
-04

 a 1,7x10
-03

 2 Alta 

Areia >1,7x10
-03

 1 Muito alta 

Fonte: Hann et al. (1994) 

 

O cálculo da erodibilidade teve por base a memória referente à Carta dos Solos do Noroeste de 

Portugal, elaborada pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) (1991), nomeadamente 

para os Regossolos e Leptossolos abrangidos pelas bacias de drenagem dos dois cursos de água 

monitorizados. 



 

 

 
RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
EROSÃO HÍDRICA 

IP4 (A4) - Túnel do Marão (em regime de Conceção / 
Construção) 

 

Novembro de 
2015 

 
 

Pagina 13 de 39 
 

 

RMon30 – Erosão Hídrica 

c) Fator LS topográfico 

O fator topográfico (LS) expressa a expectativa de perda do solo por unidade de área em função dos 

valores de comprimento da rampa e do declive do terreno. Bertoni e Lombardi Neto (1999) 

desenvolveram uma equação que permite determinar as perdas médias de solo em função do fator 

topográfico. 

18,163,000984,0 SLSL   

Onde: 

SL : Fator topográfico 

L : comprimento de rampa (m) 

S : grau de declive (%) 

Os valores de L e S foram obtidos a partir dos dados topográficos das cartas militares n.º 113 e 114 

(curvas de nível e pontos cotados). 

 

d) Fator CP cobertura vegetal e práticas conservacionistas 

O fator uso e manejo do solo, segundo Wischmeier e Smith (1971), diz respeito à relação esperada 

entre as perdas de solo de um terreno cultivado em dadas condições e as perdas correspondentes de 

um terreno mantido continuamente descoberto e cultivado. Fator que está diretamente relacionado com 

variação da cobertura vegetal, sequência de culturas, práticas de manejo e estágio de crescimento, e 

desenvolvimento da cobertura vegetal durante o período das chuvas (Bertoni & Lombardi Neto, 1999). 

O fator C mede, portanto, o efeito combinado das relações dessas variáveis de cobertura e manejo. 

O fator práticas conservacionistas da USLE refere-se à relação entre a intensidade esperada de perdas 

de solo com determinada prática conservacionista e aquelas quando a cultura está plantada no sentido 

do declive (Bertoni & Lombardi Neto, 1999). 

O fator C foi determinado com base nas diretrizes para a aplicação da equação universal de perda dos 

solos em SIG (www.snirh.pt), a carta Corine Land Cover, análise de fotografia aérea e validação da 

ocupação dos solos nos levantamentos de campo. 

http://www.snirh.pt/
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O fator P foi determinado com base nos valores propostos por Bertoni & Lombardi Neto (1999), 

apresentados no Quadro 6. 

Quadro 6 – Índices do fator P quanto às práticas conservacionistas 

Práticas conservacionistas Índice 

Plantio morro abaixo 1,0 

Plantio em contorno / terraço 0,5 

Cordões de vegetação permanente 0,2 

Áreas edificadas 1,0 

 

3.6. Critérios de Avaliação dos Dados 

Os critérios de avaliação da erosão hídrica baseiam-se numa comparação entre a situação verificada no 

momento da monitorização e a situação de referência (avaliada previamente ao início dos trabalhos), 

nomeadamente ao nível dos aspetos hidromorfológicos das linhas de água (assoreamento do leito, 

alterações de margens, entre outras) e da concentração de sólidos suspensos no meio hídrico (sólidos 

suspensos totais e turvação). 

É ainda efetuada uma análise comparativa da perda de solo nas bacias de drenagem das linhas de 

água monitorizadas, obtidas através da equação universal de perda de solo por erosão (USLE), para 

verificar se as possíveis alterações hidromorfológicas ou aumento de carga de sólidos no meio hídrico 

se devem às ações de obra ou a perda “natural” de solos. 
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4. RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

4.1. Resultados 

4.1.1. Registo fotográfico do local EH01 – Rio Marão 

Apresenta-se seguidamente o registo fotográfico do local de amostragem EH01 (rio Marão), nos seus 

diversos troços e pontos de recolha de água para análise de sólidos suspensos totais e turvação. 

De um modo geral, mantém-se as condições hidromorfológicas identificadas na campanha de 

monitorização anterior (RMon22). O substrato dominante permanece o substrato de granulometria 

grosseira (blocos e pedras), mantendo-se os depósitos de materiais finos nos primeiros 100m do troço 

amostrado, registados à partir da segunda campanha da fase de construção. Estes depósitos incidem 

principalmente em zonas de remanso, recobrem o substrato anteriormente existente. As características 

da estrutura e composição do coberto vegetal das margens mantêm-se as mesmas que da situação de 

referência (RMon03). O coberto vegetal encontra-se bem desenvolvido, nos seus vários estratos, à 

exceção do troço compreendido entre os locais de recolha de água EH01 50 m e EH01 100 m, onde se 

verifica a presença de blocos de grandes dimensões ao longo das margens e ausência de vegetação. 

 

Figura 1 – Local de amostragem rio Marão a montante da zona de intervenção 

Vista para Montante Vista para Jusante 
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Figura 2 – Local de amostragem rio Marão a jusante da zona de intervenção (25 m) 

Vista para Montante Vista para Jusante 

  

 

Figura 3 – Local de amostragem rio Marão a jusante da zona de intervenção (50 m) 

Vista para Montante Vista para Jusante 

  

 



 

 

 
RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
EROSÃO HÍDRICA 

IP4 (A4) - Túnel do Marão (em regime de Conceção / 
Construção) 

 

Novembro de 
2015 

 
 

Pagina 17 de 39 
 

 

RMon30 – Erosão Hídrica 

 

Figura 4 – Local de amostragem rio Marão a jusante da zona de intervenção (100 m) 

Vista para Montante Zona de implantação do Viaduto V9 

  

 

Figura 5 – Local de amostragem rio Marão a jusante da zona de intervenção (500 m) 

Vista para Montante Vista para Jusante 
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4.1.2. Registo fotográfico do local EH02 – Ribeira dos Pontões 

Apresenta-se seguidamente o registo fotográfico do local de amostragem EH02 (ribeiro dos Pontões), 

nos seus diversos troços e pontos de recolha de água para análise de sólidos suspensos totais e 

turvação. 

Esta campanha realizou-se após um período seco prolongado, com baixos registos de precipitação, o 

que se traduziu numa redução do caudal e da coluna de água neste curso de água, tendo-se mesmo 

verificado a ausência de água nos locais de recolha de água mais a montante, nomeadamente em 

EH02 montante (à semelhança das campanhas anteriores) e em EH02 25 m. Nos restantes locais foi 

possível a recolha de água, contudo registam-se, nesta campanha, os valores mais baixos de altura de 

coluna de água desde o início da monitorização.  

No que se refere ao substrato e estrutura e composição do coberto vegetal do leito e das margens não 

são de assinalar alterações significativas, mantendo-se condições próximas das verificadas na situação 

de referência (RMon03). Todavia, é de referir que se mantém os depósitos de materiais finos ao longo 

da ribeira, já assinalados em campanhas anteriores. Tal como visto anteriormente, estes depósitos 

incidem particularmente em zonas de remanso onde o perfil da linha de água apresenta menor declive. 

Figura 6 – Local de amostragem na ribeira dos Pontões a montante da zona de intervenção 

Zona de cabeceira da Ribeiro dos Pontões 
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Figura 7 – Local de amostragem ribeira dos Pontões a jusante da zona de intervenção (25 m) 

Vista para Montante Vista para Jusante 

  

 

Figura 8 – Local de amostragem ribeira dos Pontões a jusante da zona de intervenção (50 m) 

Vista para Montante Vista para Jusante 
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Figura 9 – Local de amostragem ribeira dos Pontões a jusante da zona de intervenção (100 m) 

Vista para Montante Vista para Jusante 

  

 

Figura 10 – Local de amostragem ribeira dos Pontões a jusante da zona de intervenção (500 m) 

Vista para Montante Vista para Jusante 
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4.1.3. Resultados analíticos 

Os resultados das análises dos parâmetros sólidos suspensos totais e turvação, e da medição de 

profundidade, nos locais de recolha de água apresentam-se no Quadro 7.  

 

Quadro 7 – Resultados de sólidos suspensos totais e turvação nos pontos de amostragem 

Parâmetro Camp. 

EH01 EH02 

Mont. 25 m 50 m 100 m 500 m Mont. 25 m 50 m 100 m 500 m 

SST 
(mg/l) 

8ª <5,0 19 19 8,2 7,8 --- --- <5,0 <5,0 6,2 

7ª <5,0 12 9,5 9,8 <5,0 --- <5,0 5,3 11 17 

6ª <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 --- 6,7 <5,0 <5,0 5,3 

5ª <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 --- 22 43 61 110 

4ª <5,0 140 150 120 37 --- 23 13 20 16 

3ª <5,0 210 190 230 180 --- 180 1400 1000 1500 

2ª <5,0 540 300 82 110 --- <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

1ª <5,0 75 71 67 33 --- 8,3 <5,0 14 6,2 

Ref.ª <5,0 5,6 5,8 6,6 24 --- <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Turvação 
(NTU) 

8ª 3,7 8,5 9,9 5,6 4,5 --- --- 1,1 <1,0 7,6 

7ª <1,0 18 5,1 6,6 <1,0 --- 2,8 2,8 4,5 8,0 

6ª <1,0 2,4 2,1 1,8 <1,0 --- 3,7 2,6 2,5 4,2 

5ª <1,0 1,2 1,3 1,1 1,5 --- 18 31 48 70 

4ª 1,6 130 140 130 23 --- 18 11 16 12 

3ª <1,0 120 120 140 140 --- 78 460 470 480 

2ª <1,0 290 160 74 95 --- <1,0 <1,0 <1,0 1,1 

1ª <1,0 150 150 140 91 --- 7,8 3,9 9,7 4,1 

Ref.ª <1,0 5,9 7,1 7,4 30 --- 1,6 2,4 2,3 3,6 

Prof. 
(cm) 

8ª 5 24 26 26 29 --- --- 2 1,5 4 

7ª 5 30 23 28 24 --- 3 3 8 8 

6ª 5 27 19 28 26 --- 5 3 4 4 

5ª 5 26 16 28 27 --- 6 2 4 3 

4ª 12 42 25 32 32 --- 3 9 7 3 

3ª 6 27 17 21 27 --- 2 7 6 3 

2ª 6 33 18 25 28 --- 2 7 5 2 

1ª 9 43 23 31 30 --- 2 8 6 4 
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Parâmetro Camp. 

EH01 EH02 

Mont. 25 m 50 m 100 m 500 m Mont. 25 m 50 m 100 m 500 m 

Ref.ª 11 45 35 58 46 --- 5 10 8 5 

Ref.ª – Situação de referência (pré-construção); 1ª – primeira campanha da fase de construção; 2ª – segunda campanha da fase de construção; 3ª – terceira campanha da fase de construção; 

4ª – quarta campanha da fase de construção; 5ª – quinta campanha da fase de construção; 6ª – sexta campanha da fase de construção; 7ª – sétima campanha da fase de construção;  

8ª – oitava campanha da fase de construção 

Da análise do Quadro 7 é possível verificar, para o troço do rio Marão (EH01), um ligeiro aumento da 

concentração em SST e da Turvação, excetuando para os locais de recolha EH01 25m e EH01 100m 

no que respeita à turvação (nestes casos verifica-se uma ligeira redução). Os valores da presente 

campanha são contudo claramente inferiores aos registados entre a primeira e quarta campanha de 

monitorização, sendo a sua ordem de grandeza similar à verificada na situação de referência. No caso 

do local de recolha EH01 montante, mantém-se o valor de concentração em SST inferior ao limite de 

quantificação do método. 

Relativamente ao troço da Ribeira dos Pontões (EH02), verifica-se uma redução da concentração em 

SST e da Turvação em todos os locais de recolha, comparativamente à campanha anterior. É ainda de 

referir que os valores obtidos para ambos os parâmetros apresentam a mesma ordem de grandeza que 

os verificados na campanha de situação de referência. 

No que se refere à altura da coluna de água, verifica-se uma variação significativa na Ribeira dos 

Pontões (EH02), sendo de destacar o facto de não existir água nos locais de recolha EH02 montante e 

EH02 25m. Importa referir que a presente campanha se realizou após um longo período seco, com 

baixo registo de precipitações, o que explica a redução de caudal desta ribeira, que apresenta 

características torrenciais. 

4.1.4. Cálculo de Perda de Solo por Erosão 

Os cálculos da USLE apresentam-se no Quadro 8. Da sua análise é possível verificar, na presente 

campanha, uma redução significativa da perda de solo (USLE) para ambas as bacias de drenagem das 

linhas de água monitorizadas, comparativamente à campanha anterior.  

Este aumento da USLE deve-se exclusivamente ao fator R (erosividade). Este último encontra-se 

relacionado com a precipitação registada no período de análise. A precipitação mensal no período 
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referente à oitava campanha de monitorização da fase de construção foi inferior à registada na maioria 

das campanhas anteriores.  

A redução da precipitação, na presente campanha, traduziu-se numa redução da perda de solos nas 

bacias de drenagem consideradas, em comparação com as anteriores campanhas de monitorização. 

 

Quadro 8 – Resultados calculados para a perda de solo 

Local Tipo de solo Camp. R K LS C P USLE 

EH01 Regossolo 

8ª 2307 0,06 38,97 0,2 1 1079 

7ª 10118 0,06 38,97 0,2 1 4732 

6ª 94 0,06 38,97 0,2 1 44 

5ª 822 0,06 38,97 0,2 1 384 

4ª 5532 0,06 38,97 0,2 1 2587 

3ª 3788 0,06 38,97 0,2 1 1771 

2ª 840 0,06 38,97 0,2 1 393 

1ª 17892 0,06 38,97 0,2 1 8367 

Ref.ª 17504 0,06 38,97 0,2 1 8186 

EH02 Leptossolo 

8ª 2307 0,39 18,42 0,1 0,5 829 

7ª 10118 0,39 18,42 0,1 0,5 3634 

6ª 94 0,39 18,42 0,1 0,5 34 

5ª 822 0,39 18,42 0,1 0,5 295 

4ª 5532 0,39 18,42 0,1 0,5 1987 

3ª 3788 0,39 18,42 0,1 0,5 1361 

2ª 840 0,39 18,42 0,1 0,5 302 

1ª 17892 0,39 18,42 0,1 0,5 6427 

Ref.ª 17504 0,39 18,42 0,1 0,5 6287 

Ref.ª – Situação de referência (pré-construção); 1ª – primeira campanha da fase de construção; 2ª – segunda campanha da fase de construção; 3ª – terceira 

campanha da fase de construção; 4ª – quarta campanha da fase de construção; 5ª – quinta campanha da fase de construção; 6ª – sexta campanha da fase de 

construção; 7ª – sétima campanha da fase de construção; 8ª – oitava campanha da fase de construção 

4.1.5. Discussão, Interpretação e Avaliação dos Resultados 

Na presente campanha não são de assinalar alterações significativas nas condições morfológicas dos 

cursos de água em análise. No que se refere à estrutura e composição do coberto vegetal das margens, 

para ambos os cursos de água, mantém-se as características identificadas na situação de referência. 
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Relativamente aos aspetos morfológicos do leito, nos troços analisados, mantém-se os depósitos de 

materiais finos, registados no final de 2014 início de 2015, ao longo dos cursos de água analisados. 

Estes depósitos assumem maior importância em zonas de remanso, e em setores cujo perfil das linhas 

de água apresentam menor declive. 

No troço do rio Marão a análise dos parâmetros analíticos permitiu verificar um ligeiro aumento dos 

valores de SST e Turvação em alguns dos pontos de recolha, contudo, é de referir que os valores se 

mantém baixos e na mesma ordem de grandeza dos valores da situação de referência, pelo que não se 

destacam alterações significativas em termos analíticos.  

Relativamente ao troço da ribeira dos Pontões, verificou-se igualmente uma ligeira redução da Turvação 

e concentração em SST para todos os locais de recolha. De referir que os valores de SST e Turvação 

em todos os locais de recolha se mantêm baixos, e na mesma ordem de grandeza que os valores 

apresentados na situação de referência. 

Em suma, de um modo geral, verifica-se na presente campanha a manutenção das características 

morfológicas identificadas na campanha anterior, nomeadamente dos depósitos de materiais finos ao 

longo dos troços amostrados. No que se refere aos parâmetros analíticos, os valores registados 

mantém-se baixos. 

 

4.1.6. Avaliação das Medidas Adotadas 

Face aos resultados obtidos na presente campanha conclui-se que as medidas de minimização 

implementadas são eficazes, não sendo necessário a implementação de medidas adicionais. 
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5. CONCLUSÕES 

Dos resultados obtidos nesta fase, referente à oitava campanha da fase de construção, conclui-se o 

seguinte: 

 mantém-se, de um modo geral, na presente campanha as alterações morfológicas do leito nos 

troços dos cursos de água amostrados, nomeadamente da presença de depósitos de 

sedimentos nas zonas de remanso, os quais formam uma camada sobre o substrato de 

granulometria grosseira existente; 

 não se verificam contudo, alteração de substrato, da composição e estrutura do coberto vegetal 

ou anomalias na capacidade de transporte, mantendo-se as condições verificadas na situação 

de referência; 

 no troço do rio Marão mantém-se, de um modo geral, as condições morfológicas registadas na 

campanha anterior, não se verificando nenhum agravamento na deposição de sedimentos. A 

concentração de SST e a Turvação mantém-se baixos, com valores na ordem de grandeza 

registada na situação de referência; 

 no troço da ribeira dos Pontões mantém-se as condições morfológicas registadas em 

campanhas anteriores (não se verificando nenhum agravamento de deposição de materiais 

finos) e valores baixos de concentração de SST e Turvação em todos os locais de amostragem. 
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6. ANEXOS 
 

Anexo 1 – Desenhos 

Desenho 1 – Locais de amostragem 

Anexo 2 – Boletins Analíticos 
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ANEXO 1 – DESENHOS 
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ANEXO 2 – Boletins Analíticos 



Relatório de ensaio
N.º 2015/12418

Agri-pro Ambiente Consultores, S.A.

A/C: Exmo Senhor Dr. David da Fonte

Rua Castilho, 65 - 3º Esq

1250-068 Lisboa Portugal

Telefone: 223779430   Fax: 223779433

Nota de Encomenda:

Natureza da amostra:

Origem da amostra:

Ponto de amostragem:

Amostragem realizada por:

Colheita em:

Não referida

Rio

Não referido

Cliente

Recepção em:

Início ensaios:

Fim ensaios:

22-10-2015

22-10-2015

Identificação amostra: Especificação a cumprir:

EH 01 - Montante

Parâmetro
Método de ensaio / Técnica analítica

UnidadeResultado VL

1069.NAI.P

Água superfícial

Outro tipo de amostra sem especificação

23-10-2015

27-10-2015

< 5,0 ---
PT10 (2014-11-10) / GRAV

Sólidos susp. totais
mg/l

(5)

3,7 ---
PT08 (2014-11-13) / Nefelometria

Turvação
NTU

(5)

(Prof. Doutora Maria de Fátima Alpendurada)

Legenda: Observações:

A Directora do Laboratório do IAREN

Este relatório de ensaio foi digitalmente assinado em: 27-10-2015 21:02:11

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and

ISO - International Standard Organization;

         Waste Water, 21st Edition;

DIN - Deutsches Institut für Normung;

EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
                         of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;

VL - Valor limite

PT - Procedimento Técnico; PI - Procedimento Interno;

PAM - Procedimento Analítico Microbiologia;

1 - Ensaio fora do âmbito da acreditação; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e não acreditado;

4 - Amostragem não acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;

6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditação suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x são menores que o limite de quantificação do referido método de ensaio. A data de início de ensaio para os parâmetros microbiológicos é a 

data de registo e/ou recepção de amostra. Os pareceres ou opiniões expressos neste documento não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Documento processado por computador. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados
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Rua Dr. Eduardo Torres, 229  |  4450-113 Matosinhos  |  Telefone: 229364210  |  Fax: 229364219  |  email: geral@iaren.pt  |  URL: http://www.iaren.pt Pág. 1 / 1
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Relatório de ensaio
N.º 2015/12419

Agri-pro Ambiente Consultores, S.A.

A/C: Exmo Senhor Dr. David da Fonte

Rua Castilho, 65 - 3º Esq

1250-068 Lisboa Portugal

Telefone: 223779430   Fax: 223779433

Nota de Encomenda:

Natureza da amostra:

Origem da amostra:

Ponto de amostragem:

Amostragem realizada por:

Colheita em:

Não referida

Rio

Não referido

Cliente

Recepção em:

Início ensaios:

Fim ensaios:

22-10-2015

22-10-2015

Identificação amostra: Especificação a cumprir:

EH 01 - 25 m

Parâmetro
Método de ensaio / Técnica analítica

UnidadeResultado VL

1069.NAI.P

Água superfícial

Outro tipo de amostra sem especificação

23-10-2015

27-10-2015

19 ---
PT10 (2014-11-10) / GRAV

Sólidos susp. totais
mg/l

(5)

8,5 ---
PT08 (2014-11-13) / Nefelometria

Turvação
NTU

(5)

(Prof. Doutora Maria de Fátima Alpendurada)

Legenda: Observações:

A Directora do Laboratório do IAREN

Este relatório de ensaio foi digitalmente assinado em: 27-10-2015 21:02:11

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and

ISO - International Standard Organization;

         Waste Water, 21st Edition;

DIN - Deutsches Institut für Normung;

EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
                         of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;

VL - Valor limite

PT - Procedimento Técnico; PI - Procedimento Interno;

PAM - Procedimento Analítico Microbiologia;

1 - Ensaio fora do âmbito da acreditação; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e não acreditado;

4 - Amostragem não acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;

6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditação suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x são menores que o limite de quantificação do referido método de ensaio. A data de início de ensaio para os parâmetros microbiológicos é a 

data de registo e/ou recepção de amostra. Os pareceres ou opiniões expressos neste documento não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Documento processado por computador. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados

IMP024-8
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Relatório de ensaio
N.º 2015/12420

Agri-pro Ambiente Consultores, S.A.

A/C: Exmo Senhor Dr. David da Fonte

Rua Castilho, 65 - 3º Esq

1250-068 Lisboa Portugal

Telefone: 223779430   Fax: 223779433

Nota de Encomenda:

Natureza da amostra:

Origem da amostra:

Ponto de amostragem:

Amostragem realizada por:

Colheita em:

Não referida

Rio

Não referido

Cliente

Recepção em:

Início ensaios:

Fim ensaios:

22-10-2015

22-10-2015

Identificação amostra: Especificação a cumprir:

EH 01 - 50 m

Parâmetro
Método de ensaio / Técnica analítica

UnidadeResultado VL

1069.NAI.P

Água superfícial

Outro tipo de amostra sem especificação

23-10-2015

27-10-2015

19 ---
PT10 (2014-11-10) / GRAV

Sólidos susp. totais
mg/l

(5)

9,9 ---
PT08 (2014-11-13) / Nefelometria

Turvação
NTU

(5)

(Prof. Doutora Maria de Fátima Alpendurada)

Legenda: Observações:

A Directora do Laboratório do IAREN

Este relatório de ensaio foi digitalmente assinado em: 27-10-2015 21:02:11

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and

ISO - International Standard Organization;

         Waste Water, 21st Edition;

DIN - Deutsches Institut für Normung;

EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
                         of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;

VL - Valor limite

PT - Procedimento Técnico; PI - Procedimento Interno;

PAM - Procedimento Analítico Microbiologia;

1 - Ensaio fora do âmbito da acreditação; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e não acreditado;

4 - Amostragem não acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;

6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditação suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x são menores que o limite de quantificação do referido método de ensaio. A data de início de ensaio para os parâmetros microbiológicos é a 

data de registo e/ou recepção de amostra. Os pareceres ou opiniões expressos neste documento não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Documento processado por computador. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados

IMP024-8

Rua Dr. Eduardo Torres, 229  |  4450-113 Matosinhos  |  Telefone: 229364210  |  Fax: 229364219  |  email: geral@iaren.pt  |  URL: http://www.iaren.pt Pág. 1 / 1
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Relatório de ensaio
N.º 2015/12421

Agri-pro Ambiente Consultores, S.A.

A/C: Exmo Senhor Dr. David da Fonte

Rua Castilho, 65 - 3º Esq

1250-068 Lisboa Portugal

Telefone: 223779430   Fax: 223779433

Nota de Encomenda:

Natureza da amostra:

Origem da amostra:

Ponto de amostragem:

Amostragem realizada por:

Colheita em:

Não referida

Rio

Não referido

Cliente

Recepção em:

Início ensaios:

Fim ensaios:

22-10-2015

22-10-2015

Identificação amostra: Especificação a cumprir:

EH 01 - 100 m

Parâmetro
Método de ensaio / Técnica analítica

UnidadeResultado VL

1069.NAI.P

Água superfícial

Outro tipo de amostra sem especificação

23-10-2015

27-10-2015

8,2 ---
PT10 (2014-11-10) / GRAV

Sólidos susp. totais
mg/l

(5)

5,6 ---
PT08 (2014-11-13) / Nefelometria

Turvação
NTU

(5)

(Prof. Doutora Maria de Fátima Alpendurada)

Legenda: Observações:

A Directora do Laboratório do IAREN

Este relatório de ensaio foi digitalmente assinado em: 27-10-2015 21:02:11

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and

ISO - International Standard Organization;

         Waste Water, 21st Edition;

DIN - Deutsches Institut für Normung;

EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
                         of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;

VL - Valor limite

PT - Procedimento Técnico; PI - Procedimento Interno;

PAM - Procedimento Analítico Microbiologia;

1 - Ensaio fora do âmbito da acreditação; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e não acreditado;

4 - Amostragem não acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;

6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditação suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x são menores que o limite de quantificação do referido método de ensaio. A data de início de ensaio para os parâmetros microbiológicos é a 

data de registo e/ou recepção de amostra. Os pareceres ou opiniões expressos neste documento não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Documento processado por computador. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados

IMP024-8

Rua Dr. Eduardo Torres, 229  |  4450-113 Matosinhos  |  Telefone: 229364210  |  Fax: 229364219  |  email: geral@iaren.pt  |  URL: http://www.iaren.pt Pág. 1 / 1
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Relatório de ensaio
N.º 2015/12422

Agri-pro Ambiente Consultores, S.A.

A/C: Exmo Senhor Dr. David da Fonte

Rua Castilho, 65 - 3º Esq

1250-068 Lisboa Portugal

Telefone: 223779430   Fax: 223779433

Nota de Encomenda:

Natureza da amostra:

Origem da amostra:

Ponto de amostragem:

Amostragem realizada por:

Colheita em:

Não referida

Rio

Não referido

Cliente

Recepção em:

Início ensaios:

Fim ensaios:

22-10-2015

22-10-2015

Identificação amostra: Especificação a cumprir:

EH 01 - 500 m

Parâmetro
Método de ensaio / Técnica analítica

UnidadeResultado VL

1069.NAI.P

Água superfícial

Outro tipo de amostra sem especificação

23-10-2015

27-10-2015

7,8 ---
PT10 (2014-11-10) / GRAV

Sólidos susp. totais
mg/l

(5)

4,5 ---
PT08 (2014-11-13) / Nefelometria

Turvação
NTU

(5)

(Prof. Doutora Maria de Fátima Alpendurada)

Legenda: Observações:

A Directora do Laboratório do IAREN

Este relatório de ensaio foi digitalmente assinado em: 27-10-2015 21:02:11

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and

ISO - International Standard Organization;

         Waste Water, 21st Edition;

DIN - Deutsches Institut für Normung;

EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
                         of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;

VL - Valor limite

PT - Procedimento Técnico; PI - Procedimento Interno;

PAM - Procedimento Analítico Microbiologia;

1 - Ensaio fora do âmbito da acreditação; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e não acreditado;

4 - Amostragem não acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;

6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditação suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x são menores que o limite de quantificação do referido método de ensaio. A data de início de ensaio para os parâmetros microbiológicos é a 

data de registo e/ou recepção de amostra. Os pareceres ou opiniões expressos neste documento não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Documento processado por computador. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados

IMP024-8

Rua Dr. Eduardo Torres, 229  |  4450-113 Matosinhos  |  Telefone: 229364210  |  Fax: 229364219  |  email: geral@iaren.pt  |  URL: http://www.iaren.pt Pág. 1 / 1
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Relatório de ensaio
N.º 2015/12423

Agri-pro Ambiente Consultores, S.A.

A/C: Exmo Senhor Dr. David da Fonte

Rua Castilho, 65 - 3º Esq

1250-068 Lisboa Portugal

Telefone: 223779430   Fax: 223779433

Nota de Encomenda:

Natureza da amostra:

Origem da amostra:

Ponto de amostragem:

Amostragem realizada por:

Colheita em:

Não referida

Rio

Não referido

Cliente

Recepção em:

Início ensaios:

Fim ensaios:

22-10-2015

22-10-2015

Identificação amostra: Especificação a cumprir:

EH 02 - 50 m

Parâmetro
Método de ensaio / Técnica analítica

UnidadeResultado VL

1069.NAI.P

Água superfícial

Outro tipo de amostra sem especificação

23-10-2015

27-10-2015

< 5,0 ---
PT10 (2014-11-10) / GRAV

Sólidos susp. totais
mg/l

(5)

1,1 ---
PT08 (2014-11-13) / Nefelometria

Turvação
NTU

(5)

(Prof. Doutora Maria de Fátima Alpendurada)

Legenda: Observações:

A Directora do Laboratório do IAREN

Este relatório de ensaio foi digitalmente assinado em: 27-10-2015 21:02:11

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and

ISO - International Standard Organization;

         Waste Water, 21st Edition;

DIN - Deutsches Institut für Normung;

EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
                         of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;

VL - Valor limite

PT - Procedimento Técnico; PI - Procedimento Interno;

PAM - Procedimento Analítico Microbiologia;

1 - Ensaio fora do âmbito da acreditação; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e não acreditado;

4 - Amostragem não acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;

6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditação suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x são menores que o limite de quantificação do referido método de ensaio. A data de início de ensaio para os parâmetros microbiológicos é a 

data de registo e/ou recepção de amostra. Os pareceres ou opiniões expressos neste documento não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Documento processado por computador. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados

IMP024-8

Rua Dr. Eduardo Torres, 229  |  4450-113 Matosinhos  |  Telefone: 229364210  |  Fax: 229364219  |  email: geral@iaren.pt  |  URL: http://www.iaren.pt Pág. 1 / 1
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Relatório de ensaio
N.º 2015/12424

Agri-pro Ambiente Consultores, S.A.

A/C: Exmo Senhor Dr. David da Fonte

Rua Castilho, 65 - 3º Esq

1250-068 Lisboa Portugal

Telefone: 223779430   Fax: 223779433

Nota de Encomenda:

Natureza da amostra:

Origem da amostra:

Ponto de amostragem:

Amostragem realizada por:

Colheita em:

Não referida

Rio

Não referido

Cliente

Recepção em:

Início ensaios:

Fim ensaios:

22-10-2015

22-10-2015

Identificação amostra: Especificação a cumprir:

EH 02 - 100 m

Parâmetro
Método de ensaio / Técnica analítica

UnidadeResultado VL

1069.NAI.P

Água superfícial

Outro tipo de amostra sem especificação

23-10-2015

27-10-2015

< 5,0 ---
PT10 (2014-11-10) / GRAV

Sólidos susp. totais
mg/l

(5)

< 1,0 ---
PT08 (2014-11-13) / Nefelometria

Turvação
NTU

(5)

(Prof. Doutora Maria de Fátima Alpendurada)

Legenda: Observações:

A Directora do Laboratório do IAREN

Este relatório de ensaio foi digitalmente assinado em: 27-10-2015 21:02:11

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and

ISO - International Standard Organization;

         Waste Water, 21st Edition;

DIN - Deutsches Institut für Normung;

EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
                         of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;

VL - Valor limite

PT - Procedimento Técnico; PI - Procedimento Interno;

PAM - Procedimento Analítico Microbiologia;

1 - Ensaio fora do âmbito da acreditação; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e não acreditado;

4 - Amostragem não acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;

6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditação suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x são menores que o limite de quantificação do referido método de ensaio. A data de início de ensaio para os parâmetros microbiológicos é a 

data de registo e/ou recepção de amostra. Os pareceres ou opiniões expressos neste documento não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Documento processado por computador. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados

IMP024-8
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Relatório de ensaio
N.º 2015/12425

Agri-pro Ambiente Consultores, S.A.

A/C: Exmo Senhor Dr. David da Fonte

Rua Castilho, 65 - 3º Esq

1250-068 Lisboa Portugal

Telefone: 223779430   Fax: 223779433

Nota de Encomenda:

Natureza da amostra:

Origem da amostra:

Ponto de amostragem:

Amostragem realizada por:

Colheita em:

Não referida

Rio

Não referido

Cliente

Recepção em:

Início ensaios:

Fim ensaios:

22-10-2015

22-10-2015

Identificação amostra: Especificação a cumprir:

EH 02 - 500 m

Parâmetro
Método de ensaio / Técnica analítica

UnidadeResultado VL

1069.NAI.P

Água superfícial

Outro tipo de amostra sem especificação

23-10-2015

27-10-2015

6,2 ---
PT10 (2014-11-10) / GRAV

Sólidos susp. totais
mg/l

(5)

7,6 ---
PT08 (2014-11-13) / Nefelometria

Turvação
NTU

(5)

(Prof. Doutora Maria de Fátima Alpendurada)

Legenda: Observações:

A Directora do Laboratório do IAREN

Este relatório de ensaio foi digitalmente assinado em: 27-10-2015 21:02:11

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and

ISO - International Standard Organization;

         Waste Water, 21st Edition;

DIN - Deutsches Institut für Normung;

EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
                         of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;

VL - Valor limite

PT - Procedimento Técnico; PI - Procedimento Interno;

PAM - Procedimento Analítico Microbiologia;

1 - Ensaio fora do âmbito da acreditação; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e não acreditado;

4 - Amostragem não acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;

6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditação suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x são menores que o limite de quantificação do referido método de ensaio. A data de início de ensaio para os parâmetros microbiológicos é a 

data de registo e/ou recepção de amostra. Os pareceres ou opiniões expressos neste documento não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Documento processado por computador. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados

IMP024-8
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