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Dados do requerente 

Nome  

Morada  

Código postal - Localidade  

Telefone  Telemóvel  

E-mail  Número contribuinte  

 

Identificação do local de colheita 

Origem da água (Ex: poço, furo, mina, charca, fontanário, rio, piscina)  

Propriedade  

Freguesia  Concelho  

Data de colheita / /   

Observações  

 

Tipo de análise (assinale a modalidade de análise que pretende) 

Modalidade Parâmetros Seleção 

Água de rega tradicional 
pH; Condutividade elétrica; Nitratos; Cloretos; Sulfatos; Bicarbonatos; Dureza total; Cálcio, Magnésio, 
Ferro, Boro, Manganês, Alumínio, Sódio, Razão de adsorção de sódio ajustada, Sólidos suspensos totais 

 

Água de fertirrigação Análise de água de rega tradicional + Amónio, Potássio, Fósforo, Zinco, Cobre, Molibdénio  

Análise de água para consumo 

pH, Condutividade elétrica, Cor, Turvação, Cheiro, Oxidabilidade, Amónio, Nitratos, Nitritos, 
Cloretos, Sulfatos; Dureza total; Cálcio; Magnésio; Sódio; Ferro; Manganês, Alumínio. 

Microrganismos a 22°C e a 37°C; Bactérias Coliformes e Escherichia coli; Enterococcus spp.; Clostridium 
perfringens; 

 

Outro (especificar)   

 

A preencher pelo laboratório 

Responsável  

Código amostra 

 

Data  
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Procedimento de colheita de amostras de água para análise completa 

1 
Retirar qualquer filtro do bocal de colheita e deixar correr o tempo necessário (cerca de 3 a 5 minutos) para esgotar a água que tenha estado 
parada na canalização. 

2 Flamejar a abertura da torneira com uma chama durante cerca de 10 segundos. 

3 Abrir de novo a torneira e deixar correr a água livremente até arrefecer. 

4 Desinfetar as mãos com álcool etílico, tendo cuidado para que não haja fontes de ignição por perto (chamas, pessoas a fumar, etc.). 

5 Destapar os frascos, segurando-os, juntamente com as rolhas pelas extremidades. 

6 Lavar o frasco para análise química pelo menos três vezes com a água para analisar e encher por completo de modo a evitar bolhas de ar. 

7 
Recolher a amostra para análise microbiológica e encher cerca de ¾ do frasco. 

Nota: Abrir o frasco somente no ato da colheita, de modo a evitar a contaminação pelo ar. Não lavar o frasco. 

8 Rolhar bem os frascos e identifica-los devidamente. 

9 
Colocar os frascos em refrigeração à uma temperatura de 5°C e enviar para o laboratório. No caso de não ser possível a entrega direta no 
laboratório, enviar a amostra por correio azul ou verde, numa embalagem própria, no próprio dia da colheita. 

 

Procedimento de colheita de amostras de água para análise de rega 

1 Possuir um recipiente de plástico que tenha servido água mineral, com cerca de 330mL de capacidade. 

2 Retirar qualquer filtro e deixar correr o tempo necessário (cerca de 3 a 5 minutos) para esgotar a água que tenha estado parada na canalização. 

3 Destapar o frasco, segurando-o, juntamente com a rolha pelas extremidades. 

4 Lavar o frasco pelo menos três vezes com a água para analisar. 

5 Rolhar bem o frasco e identifica-lo devidamente. 

6 
Colocar os frascos em refrigeração à uma temperatura de 5°C e enviar para o laboratório. No caso de não ser possível a entrega direta no 
laboratório, enviar a amostra por correio azul ou verde, numa embalagem própria, no próprio dia da colheita. 

 


