
 

 

Data: 5 de Junho de 2018 

Tabela1: resultados do controlo da qualidade da água em diferentes pontos de amostragem na ESTG-IPVC. 
 

Parâmetro Unidade 
Água 

Cantina 
Água 

Bebedouro 
Água 
Rega  

Água 
Lagoa Comentário 

Valor 
paramétrico 

(nota 1) 

pH   
6,91 7,00 6,69 6,66 Uma medida da acidez ou alcalinidade da água ; pH 7,0 é neutro. As águas, 

preferencialmente, devem ser ligeiramente alcalinas , isto é pH entre 7,5 a 
8,0, para proteger as canalizações dos fenómenos da corrosão 

≥ 6,5 ≤ 9,0  

Temperatura ºC 21,5 21,5 21,6 21,6   

Condutivdade S/cm 117 114 364 266 É uma medida da capacidade da água em conduzir corrente eléctrica e é 
está relacionada com o conteúdo dos sais minerais dissolvidos 

2500 μS/cm a 
20

o
C  Temperatura ºC 21,6 21,6 21,6 21,6 

Oxigénio Dissovido mg O2/L - - 6,39 7,03 Oxigênio dissolvido é a concentração de oxigênio (O2) contido na água, 
sendo essencial para todas as formas de vida aquática. 

  

(OD)             

Cloro residual livre mg Cl2/L 

0,47 0,32 - - 

O cloro é adicionado à água para assegurar que esta fica isenta de bactérias 
pato- génicas. Tem-se como objectivo evitar que existam altas concentrações 
de cloro residual livre no abastecimento, de forma a minimizar cheiro e sabor 
associados. Desinfecção de modo a garantir um residual de cloro na água 
distribuida. 

  

              

Nitratos mg N/L 
0,605 0,583 4,84 < 0,12 

O uso como fertilizante agrícola é a principal fonte de nitratos nas águas de 
abastecimento. A extensão da contaminação pode ser minimizada através de 
boas práticas  agrícolas e com um controlo apropriado das zonas de 
captação. 

50 mg/L NO3 

  mg NO3
-
/L 2,68 2,58 21,4 < 0,53   

Nitritos mg N/L 

< 1,4 x 10
-

3
 

< 1,4 x 10
-3
 2,4 x 10

-3
 2,5 x 10

-3
 

Ocorrem no meio ambiente com níveis mais baixos que os nitratos. 
0,5 mg/L NO2 

  mg NO2
-
/L 

< 4,6 x 10
-

3
 

< 4,6 x 10
-3
 7,8 x 10

-3
 8,3 x 10

-3
 

  
  

Turvação UNT 
< 0,29  < 0,29  0,869 4,67 

A turvação é devida a finas partículas , suspensas na água , que causam 
opacidade. Algumas vezes as bolhas de ar temporárias dão à água uma 
aparência leitosa mas esperando uns minutos , a água torna -se clara , do 
fundo até à superfície. 

4 UNT 

    
          

Cor 
mg Pt-
Co/L 

< 2,6 < 2,6 < 2,6 16,0 
A água deve ser transparente e clara mas a matéria orgânica pode 
ocasionalmente conferir um leve tom amarelado às águas com origem 
superficial. O valor paramétrico é dado apenas por razões estéticas. 

20 mg/L PtCo 

              

Cloretos mg Cl
-
/L - - 45,9 45,9 O valor paramétrico definido não está relacionado com questões de saúde 

pública, mas sim para evitar sabor e fenómenos de corrosão. 

250 mg/L Cl 

              

Sólidos Suspensos Totais mg /L - - < 1,0 2,8 A determinação das diversas frações de sólidos presentes na água fornece 
uma informação importante para a caracterização de águas naturais. Isto 
porque o aumento da concentração de sólidos em suspensão num lago 
aumenta a turbidez da água o que diminui a penetração da luz solar e por 
conseguinte reduz a taxa de fotossíntese dos organismos fotossintetizadores, 
comprometendo a produção de alimentos para toda a cadeia alimentar. Para 
a qualidade da água de abastecimento, elevadas concentrações de sais 
minerais, particularmente sulfato e cloreto, estão associados à corrosão dos 
sistemas de distribuição. 

  

(SST)             

Sólidos Dissolvidos Totais mg /L 
58,2 65 225 146   

Resíduo seco 180ºC   
          

Nota 1: Norma da Qualidade da Água para Consumo Humano/Valores Paramétricos (Decreto-Lei n.o 306/2007, de 27 de Agosto)  

 

Tabela2: resultados do controlo da qualidade da água em diferentes pontos de amostragem na ESTG-IPVC. 

Parâmetro Unidade 
Água 

Cantina 
Água 

Bebedouro 

Valor 
parametrico 

(Nota 1) 
Método Analítico 

Contagem e Detecção de 
Coliformes totais 

ufc/ 100 ml 0 0 0 ISO 9308-1:2014 

Contagem e Detecção de 
Escherichia coli 

ufc/ 100 ml 0 0 0 ISO 9308-1:2014 

Contagem e Detecção de 
Enterococos fecais 

ufc/ 100 ml 0 0 0 ISO 7899-2: 2000 

Contagem e Detecção de 
Clostridium perfringens 

ufc/ 100 ml 0 0 0 ISO 14189:2013 

Contagem de 
Microrganismos a 22 ºC 

ufc/ml 0 0 Nota 2 ISO 6222:1999 

Contagem de 
Microrganismos a 37 ºC 

ufc/ml 0 0 Nota 2 ISO 6222:1999 

Nota 1: Norma da Qualidade da Água para Consumo Humano/Valores Paramétricos (Decreto-Lei n.o 306/2007, de 27 de Agosto, com as devidas alterações) 

Nota 2: Não é desejável que o número de colónias a 22°C e a 37°C seja superior a 100 e 20, respectivamente 

 

Tabela3: resultados do controlo da qualidade da água doces para rega e vida animal em diferentes pontos de amostragem na 
ESTG-IPVC. 

Parâmetro Unidade 
Água 
Rega  

Água Lagoa 
Valor 

paramétrico - 
Rega (Nota 1) 

Valor 
desejável - 
Vida animal 

(Nota 2) 

Método Analítico 

Contagem e Detecção de 
Coliformes totais 

ufc/ 100 ml 1 91 100 <200 IT-49 Ed. 4 

Contagem e Detecção de 
Escherichia coli 

ufc/ 100 ml 0 54 100 <200 IT-49 Ed. 4 

Contagem e Detecção de 
Enterococos fecais 

ufc/ 100 ml - 9 - <50 ISO 7899-2: 2000 

Nota 1: valores adapatados de WHO 2006 Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater, Vol. 4 - Excreta and greywater use in agriculture e do Decreto-Lei n.o. 

236/1998, de 1 de Agosto, com as devidas alterações. 

Nota 2: Valores de acordo com Água de Qualidade Adequada para Alimentação Animal Rev-2 .FEV 2014; 14/03/2014 Direção Geral de Alimentação e Veterinária. 


