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l' Planta das 20 jaulas flufuantes da Piscicultura da Ribeira Brava, área CGI
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2. Disposição dos componentes subaquáticos do sistema de jaulas
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3. Localização geográfica do projecto de ampliação da Piscicultura da Ribeira Brava na área CG2 (Fonte: CAop, 2016)

t.

'*1,

u
't.

!

.l

n ll{mt Àlt0ao ì lll.otr i I:dtJ É trarrtr s tj|l.lÍn, lltll{ Í

a

Ë
â
È

€

T

E
r
t

Ëí
!

It
a

È

i
!lI

lü. dt Laó.lrâ

t
Ë.

Í

t

E,
c

!

6

I
,i {

G

EI
I

3

l,i
ârlìí

!:
t
{Ë

O.aai. ltlnllca

3

T
F

€

I
filt*Ìn ltoaaa, i tlmo E lr00a! n lIImn, FnÉ r

C

â
lrla l!.rclrontd! ccl
lrr rmcrroordrCGl

-

È t í tmptrr*rçloôÈ.1lro

l-1 frrr Oc crt oo

3 3

ií
O coutrqmnl
ft/ ttrtccro.xeo

I
ç

2

fwll CrP- lotó

ç

h i r ll arl

Êar.blll tirl tarüí.tlb.{., . tu{úÉt FÕ rr.ôÌttÍ-ú 9tÌtt ú.. t t5ô@. ÍÍíÈr dqo6.6r túd
Irírn rh lloËÒo Crlq'||!. firt (hfi lüt
DgrôÊ lllüíúord. oràrn f!.b Srnb
CÉú.rfílÉü uÌfìl luíiaüail f,tüs.)

f,

Dtanl,a rìo I - Lü.dróÍ,ór(, $..ryôík. du prc,Ètp 28



a

.



srnce ífi0 o

nottl
GROUP

MOORING CALCU LATION REPORT

Ribeira Brava, ZxB @7Om circular cages

l\4ade for Aqua Baía

June 77th,2022

,'::',r.: :j -.!,-:!.11.+:,'





Sodinotti
GNOUP

.\
-i
')

ì
I

)

ì
')

ì
)

)
)
)

')

)
)
)
)

)

)
I

.)
)
)
.)
3
J
J
U

J
.J
)
J
-J
J
J

AUTHOR IZED RESPOIIISIBI,"E :

SIGTIATURE:

CUENT AquaBaía Prepared by A.Hellman CivilEngineer

REVISION 00 Revised by D. Gprile NavalEngineer

DATE L7/6/2022 Apprwed by D. Gprile NavalEngineer

J

Sime

tb,r 
-

Parü
Cl!8.
Ctr.da
SlovÍ. 2

Departamento de lngeniería y DesarÍollo / Ruta 226, Km 9,2 El Tepual, pueÍto Montt - Chile





bodinotti
GROUP

lndex
1 1ntrodution.................

2 Mooring system design........

5

6

9

9

9

3

4

3.1

Study cases and combinations

Load combinations

3.2 Climate study cases

4.1.

Parameters and hypotheses.

Materials....

......10

... 10

4.2 Analysis hypothesis

5 Data used for the calculation

5.1 Data provided by the c|ient..........

5.1.1 Farm coordinates and bathymetry.

5.1.2 Currentmeasurements...............

7.I Static case

7.3.2

11

10

Ll

11

12

19

20

21

2T

5.1.3 Cage and net specifications............ ............ 12

5.L.4 Wind speed and Wave characteristics................ ........... 13

6 Safetyfactors t4

15

15

7 Simulation resuJts.......

7.2 North weather ... L7

7.2.L lntact condition - Maximum Forces. L7

7.2.2 Transitory damaged condition - Maximum forces 18

7.3 Northeast weather condition ..19

7.3.L lntact condition - Maximum forces

Transitory damaged condition - Maximum forces

7.4.L

7.4 East weather condition ........

7.4.2

lntact condition - Maximum forces ..............2,+Íe+{
.1

Transitory damaged condition - Maximum forces
Srnce

3
3

Departamento de lngeníeÍía y Desarrollo / Ruta 226, Km 9,2 El Tepual, puerto Montt - Chile Ch,le

.........22





bodinotti
GFOUP

7.5 Southeast weather condition

7.5.7 lntact condition - Maximum forces ..

7.5.2 Transitory damaged condition - Maximum forces

7.6 South weather condition

7.6.7 lntact condition - Maximum forces ...

7.6.2 Transitory damaged condition - Maximum forces

7.7 Southwestweathercondition.....

7.7.7 lntact condition - Maximum forces

23

23

24

25

25

...26

.......27

'',..,.,,27

7.7.2 Transitory damaged condition - Maximum forces

7.8 West weather condition

7.8.1 Sistema lntacto - Fuerzas Máximas de las líneas de fondeo

7.8.2 Transitory damaged condition - Maximum forces

7.9 Northwestweathercondition.....

7.9.t lntact condition - Maximum forces

7.9.2 Transitory damaged condition - Maximum forces..........

I Results...

8.1 System verification

Anchoring8.2

9 References

Conclusions

General waranty conditions and limitation of responsibility .........

28

29

29

30

3L

31

32

33

33

37

38

38

39

10

11

Since

JChrl€

4
Departamento de lngenieria y Desarrollo/ Ruta 226, Km 9,2 El ïepual, puerto Montt -Chile





bcdinotti
GA OUP

L lntrodution

This report describes the design, dimensioning, and verification of a mooring system for a farm located in
the viciníty of Ribeira Brava, property of Aqua Baía. The purpose of this document is to verifli the safety of
the proposed mooring system and to serve as part of the farms documentation.

Desígn

The design of the system is based on the study of the environmental conditions at the location, the specific
needs of the client, practícal limitations, and the accumulated experience of the design team. By subjecting
the design to a cycle of simulations based on FEA and using the results to improve on it, an optimal solution
is developed. ln this report we only describe the final design.

The main mooring materials that have been considered to this end are synthetic rope, stud link chain, HDG
alloy steel chain, buoys, and anchors.

Case combinations, analysis criteria and dimensioning are carried out using the Norwegian Standard
NS9415:2009.

Analysis

Analysis is based on FEA using Galerkin's method of numerical analysis, considering elastic properties of
the materials. The Dynamic FEA is carried out using the latest commercial version of the purpose-built
software "Aquasim", developed by the Norwegian company Aquastructures, which is widely considered a

reliable tool for these purposes.

Documentatíon

This report, together with the corresponding environmental studies, anchor tests, material certificates and
cage and net specifications, can be considered as the minimum body of documentation required to
support the proposed installation.
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2 tt4oorlng system design

The farm location is shown in Ftg.2-L'

The concession and the proposed layout of the cages is shown inFig.2-2

çAz-t- Íarm location
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Fig 2-2 - The concession and the proposed location of the cage set and moorings. Green indicates rope, red represents stud
link chain. Datum is WGS84, coordinates are UTM.
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Mooring line numbering is indicated in Fig. 2-3. Grid is 50mx50m and 6m deep

Fig 2-3 - Mooring line numeration
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3 Study cases and combinations

3.1 Load combinations

This report considers the loads the system is subject to due to:

- Waves
- Current
- Wind

ln accordance with NS9415:2009 wave and current shall be combined by choosing the worse condition
comparing L0- and SO-year projections for one and the other. ln this case, for net cages, the worse
condition occurs when a SO-year projection of the current is combined with a lg-year projection of wave
and wind.

For each case, an intact condition is studied, as well as a transitory damaged condition in which the most
stressed mooring line is absent (cut).

3.2 Climate study cases

Table 3-L summarizes the climate cases that have been analysed

Table 3-1 - Climate cases

For each climate condition, two analyses were made: first, with intact lines and then with a transitory
damaged condition where the most demanded line is assumed to be broken.

.sJSince

nõty

6ile
C.nada 9

Gse Direction Case Direction

1

2

3

4

NN-North (@0')

NE-Northeast (045J

EE - East (090")

SE - Southeast (135J

5

6

7

8

SS - South (180')

SW-Southeast (225")

WW-West(270')

NW- Northwest (315")
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4 Parameters and hYPotheses

4.1 Materials

Mooring materials used in the analysis are considered as brand-new, and satisfies the following codes and

standards:

Ropes:

tilo 23O7:2A10: Fiber Ropes - Determination of certain Physical and Mechanical Properties (or

similar)

Stud línk choín:

- BS tSO 17M:2008: Ships and Marine Technology. Stud-link Anchor Chains, or similar

Table 4-1 summarizes the minimum breaking loads for the materials considered in the analysis:

Table 4-1- Mooring materials

Material

Rope60mm

Chain 32 mm

Slrackksl Í/'

Min B.L [tonfl

76.43

58.51

lm.ffi

4,2 Analysis hYPothesis

The analysis required to determine internalstress and strain due to dynamic and static forces, is based on

a linear and elastíc behavior of the materials. Dimensioning of each material is done in such a way to

ensure this hypothesis, by using the safety factors laid out in NS9415:2009 for each type of material'

strain and stress in the structure is obtained using FEM with linear interpolation- Dynamic forces are

aptrliec! irr stages, to obtain convergence with the analysis software. The border condition i5 that the

anchoring Points remain static.
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5 Data used for the calculatiorr

5.1 Data provided by the client

5.1.1 Farm coordinotes ond bothymetry

The client provided the bathymetry of the zone of interest on May 4th

Table 5-1 - Concession coordinates (datum WGS-84)

CGI GÉOGRAPH|CÂL LOCAr tON (DATUM wGS B4i

totrt
cG1-1

cG1-2

cG1-3

cG1-4

CG2 G€OGRAPHICAI LOCATION (DATUM WGS &{}

Figura 5-1 - Farm location
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c nfffi
306788.98

307342.00

38754.07
308257.07

xnnffi
36t5270.67

3615841.94

3615349.46

3614705.29

s

s

s

s

28

28

28

28

br{E tr.
32'39'29.51"N
32',39'lu.39"N

32'39'33.29"N

32'39',12.08"N

L.an]
17'03'36.70"W
17'03',15.91"W

17'02'21.36"W

17'02'39.57"W

1r.
32.658

32.663

32.659

32.6s3

toll.
-17.060

-17.054

-17.039

-tl.M4

tilÍ
cG2-1

cG2-2

cG2-3

cG2{
cG2-s

cG2-6

I rrír3
309s38.98

308267.52

308755.43

308960.74

309592.43

310080.14

3613817.82 28

3614705.80 28

3615347.21 28

3615360.53 28

3614632.03 28

3614495.67 28

s

5

s

5

5

5

zoE lÍ.
32'38'44.07"N

32'39',12.10"N

32'39'33.22"N

32'39',33.79"N

32'39'10.53"N

32'39'06.41"N

Lctb
17'1'Í).13"W
17'2'39.56"W

17'2'21.31"W

17'2'13.'14"W
17'1',48.67"W

17'1'29.86"W

I'r$
-17.031

-n.444
-17.039

-77.037

-17.030

-t7.o25

ll
32.ffi
32.6s3

32.659

32.6s9

32.6s3

32.652
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5.7.2 Currentmeasurements

current measurements have been provided by the crient. By multiplying the maximum values by the

amplification factor proposed by the Ns9415 (1..85), the result does not exceed 0'5 m/s, hence, this value

has been established as a uniform current in every studied direction.

5.7.3 Coge ond nüsPecificotions

STRUCTURE:

- Circular PE cage 70m circumference

-Floatingrings-2x315mmdiameterSDR17'6(PN6)wallthicknesslSmmHDPE

- Handrail with uprights of 125 mm diameter SDR 11 (wallthickness 12mm)'

NETEAGES

Material: Nylon raschel2lO/96 (96 ply)

HMKK:20mm

Weight factor: 0.38 kglm2

Breaking strength: 1O6 kg

Díameter:20m díameter

Depth: 10m+1.3m deeP

28 vertical ropes (12 with lifting hoops)

28 ropes to centre base

Top and waterline and base ropes in 16mm HTPP rope

Verticals and cross ropes in 16mm HTPP rope

0.5kg/m leadline on base

4.2mmSapphire abrasion panel 1.3m deep'

net totalweíght 594 kg

counterweights: 80 kg.

sjSince
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5.1.4 Wind speed ond Wove charocteristics

Due to the absence of wind and wave measurements inside the concession, data available in the CMEMS
in Situ TAC were used. This information was complemented with other sources like the reports provided
by the "lnstituto Hidrográfico do Portugal" and others researches in Madeira.

The table 5-2 shows the used waves and periods.

Tabla 5-2

SysH:

Hs:

T:

WaveH:

Vc:

CurrDir:

Angle from the grid axis to real North.

Significant wave hight.

Wave period.

Wave direction.

Current velocity.

Current direction.
)

,)

,i

J

sv*tlckc] Hs[m]

0.0

'úla';eH[d...

0.0

CurrDrtdegl

0

tü rlsl /c[m,s]

1 0 1
ì

0.52 1 327.0 0.0 180

27.0 45.03 1 3 0.5 225

l:27.0 90.04 4.2 0.5 270

27.0 5.8 135,05 4 0.5 315

77.0 l8t).06 5 t2 0.5 0

1,5

7 6 45

I 6 90

9 135

0.5225.0

315.0

270.0

27,0

27.0

27.0 0.5

0.51,

L2:,

L2
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6 Safety factors

ln accordance with Norwegian standard NS9415:2009, the relation between maximum force and material

resistance shall be:

Rp.v"=Ã

Where:
F : Max. Force applied to the material.

ya : Safety factor according to type of calculation

R : Breaking load of the material.

ym : Material safetY factor.

As thís calculation is a dynamic FEA, yo = 1'15

Material safety factors (y*) for intact and transitory damaged conditions according to NS9415:2009 are

shown ín tables 6-1and 6-2:

Tabla 6-1 - Safcty factors to be onsidered for intact condition

Matetial T^
Synthetic rope 3.00

Chain 2.00

Shackles 1.50

Tabla 6F2- saÍety factors to be considered for transitory damaged condition

Material Y-
Synthetic rope 2.00

Chain 1.33

Shackles 1.00

TaMay be understood as the level of uncertainty implicit in the calculation'

T^May be understood as a sum of different factors that affect the resistance of the material. Among the

màst important is the relationship between the breaking load and the elastic limit.

3
S'nce
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Chde
Departamento de lngenieria Y DesaÍrollo / Ruta 226,Km9,2 El Tepual, Puerto Montt - Chile t4



-'i 
- tt?'

, , ,ro .dr. Ëboõiriotti
7 Simulation results

7.1 Static case

The static condition is analyzed in order to corroborate that the design does not have inherent flaws that
concentrate stress in certain sectors.

The following figure shows the results of the study. There is no evidence of concentration of forces.

GROUP

1.99

tí

0 Fuerza axial [tonfl

The following table shows the forces expressed in ton-f for each mooring when the system has no wave,
current or wind. No evidence of concentration of forces due to poor design are observed:

)

)

Sance
t9 I !-)

JÌtrlv
gaaú

Câd.
ffi
3d.rb

-
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1^19M.L
t.17A2-Z
L.Z0A2-3
L.L9M4
L.L7

^2-S 7.L6A2-6
L.L7A2-7
1.15AZ-8
r.99B.2-t
1.7782-2
L.aóóÁ-s

B'2-4 t.7s
L9782-5
L.75F.2-6

BZ-7 1.98

L.77B2.B
1.9982-9
L.79c2-1
t.L7cz-z
L.20c2-3

a.4 L.L9

í.L7c2-5
í.L7c2-6

c2-7 1.18

LL7c}-g
L.L3D2-L

D2-2 t.l4
r.36D2-3
LL8D2-4
1.L9D2-5
t-37D2-6

D2-7 1.18

t.L9D2-8
D2-9 t.37

L.L9D2-LO

DZ-TL 1.18

7.36D2-12
t.t4D2-t3
1.13D2.L4

bodinotti

Table 7-1 - Static AnalYsis
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7.2 North weather

The intact and transitory damaged conditions are shown below. For each of the analysis, the mooring lines
have been verified according to the safety factors stipulated in the NS9415.

7.2.1 lntact condition- Moximum Forces

The figure below displays the simulated maximum forces in the system for North weather conditions and

intact mooring lines.

Alrial Force ltonf] 7.O!0

I

)

)

)

)

t

.)

..)

.ì

)
)

)

j

Maximum force is observed in line B2-5 and is 7.01tonf

Maximum force observed in the grid is 5.28 tonf

Maximum force observed in bridles is 2.68 tonf

-
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7.2.2 Tronsitory domoged condition - Moximum forces

The figure below displays the simulated rnaximum forces in the system for North weather conditions when

the most stressed mooring line is cut:

r
F

I
I
I

I

Arrhlforce [tonfl 8.97
0

Maximum force is observed in line 82-6 and is 8.97 tonf

Maximum force observed in the grid is 5.20 tonf

Maximum force observed in bridles is 2.86 tonf

llr tl l'-'t
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7.3 Northeast weather condition

The intact and transitory damaged conditions are shown below. For each of the analysis, the mooring lines
have been verified according to the safety factors stipulated in the NS9415.

7.3.7 lntact condition - Maximum forces

The figure below displays the simulated maximum forces in the system for Northeast weather conditions

and intact mooring lines:

GROUP

7.52

w

0 Fuerza axial [tonfl

Maximum force is observed in line B2-7 and is 7.52 tonf

Maximum force observed in the grid is 4.92 tonf

Maximum force observed in bridles is 2.6g tonf

l

.)

i

I

.)

ì

ffi
I

t
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7.g.2 Transltory domaged condÍtion - Moxinurn forces

The figure below dísplays the simulated maxirnum forces in the system for Northeast weather conditions

when the most stressed mooring line is cut:

w

I

I
!

I

I
)

Arial Force ltonfl 9.t2
o

i
i

Maximum force is observed in line 82-6 and is 9'12 tonf

Maximum force observed ín the gríd is 5'0O tonf

Maximum force obseryed ín bridles is 3'34 tonf

III I IEilN TE'
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7.4 East weather condition

The intact and transitory damaged conditions are shown below. For each of the analysis, the mooring lines
have been verified according to the safety factors stipulated in the NS9415.

7.4.7 lntoct condition - Moximum forces

The figure below displays the simulated maximum forces in the system for East weather conditions and

intact mooring lines:

w

Arialforce ltonfl 6.87o

Maximum force is observed in line C2-3 and is 6.g7

Maximum force observed in the grid is 9.g4 tonf

Maximum force observed in bridles is 4.36 tonf

I
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)
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7.4.2 Tronsitory damoged andition - Moximum forces

The figure below displays the simulated maximum forces in the system for East weather conditions when

the most stressed mooring line is cut:

Axial Force [tonfl 9.22

wi{@

0

Maximum force is observed in line C2-4 and is 9'22 tonf'

Maximum force observed in the grid is 10'6 tonf

Maximum force observed in bridles is 4.31tonf

--Ï-.|
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7.5 Southeast weather condition

The intact and transitory damaged conditions are shown below. For each of the analysis, the mooring lines
have been verified according to the safety factors stipulated in the NS9415.

7.5.1 lntod condition - Moximum forces

The figure below displays the simulated maximum forces in the system for Southeast weather conditions

and intact mooring lines:

Axialforce ltonfl 12.210

Maximum force is observed in line C2-8 and is 12.21.

Maximum force observed in the grid is 18.04 tonf

Maximum force observed in bridles is 6.63 tonf
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7.5.2 Tronsltory domoged condition - Moximum forces

The figure below displays the sinnulated rnaximum forces in the system for Southeast weather conditions

when the most stressed mooring line is cut:

w
w

P
tE'

I

Arial force ltonfl t7.8t
0

-.. --ì--

Maximum force is observed in line C2-7 and ís 17.81 tonf.

Maximum force observed in the grid ís 1'9.2 tonf

Maximum force observed in bridles is 6.89 tonf
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7.6 South weather condition

The intact and transitory damaged conditions are shown below. For each of the analysis, the mooring lines
have been verified according to the safety factors stipulated in the NS9415.

7.6.7 lntoü condition - Moximum forces

The figure below displays the simulated maximum forces in the system for South weather conditions and

intact mooring lines:

td

Alrialforce [tonfl tt.240

Maximum force is observed in line D2-6 and is 11.24 tonf.

Maximum force observed in the grid is 13.31 tonf

Maximum force observed in bridles is 5.05 tonf

i

,)

)
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7.6.2 Tronsitory damoged condition - Moxinum forces

The figure below displays the simulated maximum forces in the system for South weather conditions when

the most stressed mooring line is cut:

Aldal force [tonfl 1'-.490

Maximum force is observed in line D2-9 and is 11'49 tonf

MaxÍmum force observed in the grid is 13.40 tonf

MaxÍmum force observed in bridles is 6.06 tonf

9nce
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7.7 Southwest weather condition

The intact and transitory damaged conditions are shown below. For each of the analysis, the mooring tines
have been verified according to the safety factors stipulated in the NS9415.

7.7.7 lntoct condition - Moximum forces

The figure below dísplays the simulated maximum forces in the system for Southwest weather conditions

and intact mooring lines:

Axial force [tonfl 14.56

,i

0

Maximum force is observed in line D2-3 and is 14.56 tonf

Maximum force observed in the grid is 18.09 tonf

Maximum force observed in bridles is 7.42 tonf
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7.7.2 Tronsitory domaged condition - Moximum forces

The figure below displays the simulated maximum forces irr the system for Southwest weather conditions

when the most stressed mooring line is cut:

t

l
i

rEI]

Axlal force ltonfl 13.090

Maxímum force is observed in line D2-6 and is 13.O9 tonf'

Maximum force observed in the grid is 18'20 tonf

Maxímum force observed in bridles is 6.88 tonf

---T- E Ìr-r.r- ll
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7.8 West weather condition

The intact and transitory damaged conditions are shown below. For each of the analysis, the mooring lines
have been verified according to the safety factors stipulated in the NS9415.

7.8.7 Sistemo lntacto - Fuenas Móximos de los líneos de fondeo

The figure below displays the simulated maximum forces in the system for West weather conditions and

intact mooring lines:

Axial force [tonfl t3.2to

Maximum force is observed in line A2-8 and is 1.3.21 tonf

Maximum force observed in the grid is 18.46 tonf

Maximum force observed in bridles is 8.61tonf
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7.8.2 Tronsitory damoged condition - Moximum forces

The figure below displays the simulated maximum forces in the systern for West weather conditions when

the most stressed mooring line is broken:

"r/

bÕë

F

P

I
!

I

Arial force [ton{l 19.390

Maximum force is observed in line A2-7 and is 19-39 tonf-

Maximum force observed in the grid is 19.60 tonf

Maximum force observed in bridles is 7'61tonf

--Er-.|Éf -*--
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7.9 Northwest weather condition

The intact and transitory damaged conditions are shown below. For each of the analysis, the mooring lines
have been verified according to the safety factors stipulated in the NS9415.

7.9.7 lntoct condition - Moximum forces

The figure below displays the simulated maximum forces in the system for Northwest weather conditions

and intact mooring lines:

Atialforce ltonfl 6.060

Maximum force is observed in line A2-1 and is 6.06 tonf.

Maximum force observed in the grid is 8.00 tonf

Maximum force observed in bridles is 6.29 tonf

)
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!
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7.9.2 Tronsitory domoged rcndÌüon - Moximum forces

The figure below displays the simulated maximum forces in the system for Northwest weather conditions

when the most stressed mooring line is broken:

IY

Aial force [tonfl 8.790

Maximum force is obs€rved in line A2-2 and is 8'79 tonf'

Maximum force observed in the grid is 8.70 tonf

Maximum force observed in bridles is 6.16 tonf

* l- Irürl -
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I Results

8.1 System verification

The following tables shows the verification of the materials used in the system by comparing the calculated
safety factors against the minimum safety factors as established by NS9415.

Tabla 8-1

*S.F. 
= Safety factor

*8.1. 
= Breaking Load

*Green 
= Verifu; Red = Do not veriry

*V 
= Verifo

)

)
)

,)

l

t

l

)

Max Force
Intact ton 10.14 10.24 72.40 L2.02 L2.63 12.52 13.0L t3.27 s97 7.08

t2.96 t9.39 7.06

lL.78 1.4.26 L4.52 74.40 14.96 8.L4

Broken ton 3.69 't0.27 t2.50 L2.20 12.9r 5.86
Force

Intact ton TT.66 t3.82 6.87

6.86

15.19
Broken ton 3.69 r0.27 12.50 L2.20 L2.96 72.91 t9.39 6.86 5.86 7.06
ROPE

Diameter mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
B.L tonf 60.50 60.50 60.50 60,50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50
CHAIN

Diameter mm 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
B.L tonf 58.51 58.51 58,51 58.51 58.51 58.51 58.51 58.51. 58.51 58.51
Shackles

Diameter mm | 1/2" L L/2" L 1/2" L 1/2" 7 L/2" I L/2" 11/2" 71/2" 17/2" t L/2"
B,L tonf 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00

S.F.. ROPE

S.F. - CHAIN

S.F. - ROPE

S.F.

S.F.. CHAIN

S.F.. SHACKLES

Since
t-oto

)

-
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Tabla &2

*S.F. 
= Safety factor

*8.1. = Breaking Load

*Green - Vcrifo; Red = Do not veriry
*V=Ver'ú

)

GROUP

sincê

Shd.b

n''!
Fu
Oiib
ca*

Max trorce
11.476.06 9.10 9.257.05 7.52 7.427.09 7.2r7.34tonIntâct
t1.766.55 9.199.12 7.3\ 9087.617.38

13.196.97 70.47 10.648.118.15

9348.68ton

Force
8.65 8.538.29ton 8.49

Broken

Intact
ìlax

7t.766.55 9.t9 9.349.12 731 9.087.38 8,68 7.61tónEroken

ROPE
6060 6A 6060 60 60 6060 60mmDiameter

60.50 60.5060.50 60.5060.50 60,50 60.5060.50 60,50 60.50tonfBJ-

CHAIN
322' ?2 J432 2a32 32 JLmmDiameter

58.51 58.51.58.51 58.51 58.5158.51 58.51 58.515851 58,51tonfB.L

Shackles
11|1t 1

L LI L1t/z' L tl Lmm
102.00 102.00\t2.üa 1i,tz.í,t0 tüz.0afi2.40 r02.ü0 1U2,tt0ra?.00 102.00tonfB.L

- ROPE

S-F.- CHAIN

SJ.- ROPE

S,F.

S.F. - CHAIN
. SHACKLES

Departamento de lngeniería y Desarrollo / Ruta 226,Rm9,2 El Tepual, Puerto Montt - Chile 34
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Tabla &3

Max Force
Intact ton L0.79 1r.97 11.58 12.16 L2.2L 7.65 7.62 14.56 9,80 9.84

11.10 12.44 L7.81 5.98 9.14 9.37 11.06 Ll.23

12.47 73.77 13.98 16.74 lt.27 LL.32

Broken ton 72.84 9.06
Force

Intact ton L3.32 r4.04 8.80 8.76
Broken ton 11.10 t2.84 12.44 77.87 5.98 9.I4 9.06 9.37 11.06 LL.23
ROPE

Diameter mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
60.s0 60.50 60.50 60.50

32 32 32 32 32 32

B,L tonf 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50

32 32 32 32
B.L tonf 58.51 58.51 58.51 58.51 58.51 58.5 L 58.51 58.51 58.51 58.51
Shackles

Diameter mm 1L/2" 7 t/2" 11/2" r r/2" 7 1,/2" t 7/2" r r/2" L 1/2" L t/2" L L/2"
B.L tonf 102.00 L02.00 102.00 102,00 102.00 102.00 102.00 1.02.OO 102.00 102.00

s.F.

S.F.. CABLE

S.F, - CHAIN

S.F.. ROPE

S,F.

S.F. - CABLE

S.F. - CHAIN

S,F. - SHACKLES

*S.F. 
= Safety factor

*8.1. 
= Breaking Load

*Green 
= Verifo; Red = Do not verifi7

*V 
= Verifo

)

)

)

)
)

)
)
)

Sincê
l9 ìr)

- 
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Tabla 84

Max Force

Max Force

CHAIT

*S.F. 
= Safety factor

*8.1. = Breaking Load
*Green = Verifoi Red = Do not verify
*V 

= Verify

T' T

Departamentodeln8enierÍayDesaÍrollo/Ruta226,Kn9,2ElTepuâl,PuertoMontt.chìle
)

GÊOUP

Sincê

IttlY
Paru
chib
c-râdr
se.lb

5.33t2.I79.358.94 12.4872.74 LO2tonIntact
19.58L2.10 5.409.30 8.569.89 72.4413.09tonBroken

6.1314.00 6.20t4.35 70.75 9.8610.2814.65 L0.37
5.40 19.588.56 t2^7012.44 9.309.8913.09 8.98

mmDiameter
60.50 60.506050 60.5060.50 60.5060.50 60.5060.50tonfB.L

58.5158.51 58.5158.51851 58.51 851

1U2"mmDiameter
102.00102.00 102.00 102.00102.00102.00 102.00102.00 r02.00tonfB.L

SJ. - ROPE

S.F. - CABLE

S.F. - CHAIN

S.F. - ROPË

s.F.

S"F. - CABLE

S.F,. CHAN

S.F. - SHACKLES

60mmDiameter
76.43tonLoadMin.
21.23tonForce Intact
79.39tonDesign Force Broken

S.F.Intacto

S.F. Cortado
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8.2 Anchoring

Tabla 8-2 summarizes the maximum forces for each line in both intact and broken condition. Also, it shows
the required anchoring. No anchor testing was made, so the anchor holding power has been assumed to
be 19 (average value for sandy bottoms).

Tabla 8-2 - Maximum forces

€P.

DeparÌamento de lngeniería y Desarrollo / Ruta 226, Knì 9,2 El T3pual, puerio Montt _ Chile
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Dcrlgn
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ryD
fucc
Íionsl

lfa. fwcc
ttmrl

cf.In Type R'lluhld tnsrethd

A2-I I -WW LL.66 7 -SW 3.69 ke Min 1200keÁnchor1L.66 2xchain632mm Ánchor 613
Ã2-2 I -WW 11-78 8 -WW 10.27 LL.78 2xchaìn632mm Ánchor 619keMin 1200ksÁnchor
tQ,-3 8 -WW 14.26 I -WW Í2.50 14.26 2xchatn632mm Ánchor 750ksMin 1200keÁnchor
424 8 -WW 13.a2 8 -WW t2.20 Min 1200727L3.82 Zxchain
A2-5 I -WW 11.52 I -WW 12.96 632mm Anchor 764L4.52
A2-6 B -WW 11.40 8 -WW L2.9Í Min 1200757L4.4O Zxchain
A2-7 8 -WW L4.96 8 -WW 19.39 32mm Ánchor 1020keMÍn 1200keÁnchorL9.39 2xcharn6
Á2-A I -WW 15-19 7 -s'lü 6-46 Mín l20A9 ?xchain
82.L 3 .NE 6.87 3 .NE 5.86 6.87 2xchatn632mm Anchor 361 keMin S50ksAnchor
82-2 3 -NE 8.14 3 -NE 7-06 Ánchor4 2 xchaín Min 850
82-3 3 .NE 8.49 3 .NE 7.38 8.49 Z xchain632mm Anchor 446 kg Mín BS0 ke Anchor
824 3 .NE 8.15 2 .NN 8.68 8.68 2xchatn632mm Ánchor 456ksMín BS0keAnchor
B2-5 3 .NE 8.29 3 -NE 7.6r 4368.29 2 xchain Min 850
82-6 3 .NE 8.11 3 .NE 9.t2 xchain632mm Anchor9. 850 Anchor
B2-7 3 -NE 8.65 2 -NN 7.31 850 kpAnchor8.65 2 xchatn632mm Anchor 455 ke Min
B2-8 3 -NE 8.53 3 -NE 9.08 9.08 2xchain632mm Anchor 477 keMin 850 ksAnchor
82-9 3 .NE 6.97 3 -NE 6.SS 850 ksAnchor6.97 2xchain632mm Anchor 366 ke Min
c2,-l 5 .SE Ío.47 5 -SE 9.L9 LO.47 2xchaÍn632mm Anchor 550ksMin 120OksÁnchnr
cz-2 5 -SE Í4.64 5 -SE 9.34 xchain632mm Anchor L200
c2-3 5 -SE 73.L9 5 -SE 17.76 L3.Lq 2xchain632mm Anchor 694ksMin 1200koÁnchor
cz4 5 -SE 12.1L 5 -SE LL.IO Ânchor 653t2.11 g
c2-s 5 -sE 13.77 5 -SE 72-41 13.77 2xcharn632mm Anchor 724kpMin 1200ksÂnchor
c2-6 5 -SE 13.32 5 -SE L2.44 L3.32 2xchun632mm Anchor 700ksMin 1200ksÂnchor
c2-7 5 -SE 13.98 5 -SE t7-41 L7.AL 2xchain632mm Anchor 937ksMin 1200ksÁnchor
c2-a 5 -SE 14.O4 4.EE 5-98 L4.04 2xchain632mm Anchor 739kcMin 1200ksÁnchor
D2-l 7 -sll/ 8.80 7 -SW 9.r4 9.L4 2xchain632mm Anchor 481 keMin 1200 ksAnchor
D2-2 7 -SW 8.76 7 -St/V 9.06 9.06 2 xchai Anchor 476 Min 1200
D2-3 7 -SW L6.74 6 -SS 9.37 032mm Anchor1 Ánchor
D24 7 -SW rt.27 7 -SW 1 1.06 Min 1200s931I.27 2 xchain
DZ-5 7 -SW tr.32 7 -SW Lt.23 632mm Anchor 595Lt.32 Anchor
D2-6 7 -S'VÌ/ L4.65 7 -S]w 13.09 Mín 1200771L4.65 2 xchain
D2-7 7 -SW la37 7 -SW 8.98 chaind32mm Anchor Anchor
D2-8 7 -S]w 10.28 6 -SS 9.89 Min 120054110.28 2 xchain
D2-9 7 -SW 14.35 7 -SW L2.44 chaín632mm Anchor
D2-t0 7 -SW to.7s 7 -SlV 9.30 10.75 2xchain632mm Anchor 565ksMin 1200ksAnchor
D2-LT 7 -SW 9.86 7 -Sìw 8.56 2xchain632mm Anchor t200
D2-L2 7 -SW 14.00 7 -sIlI 12.L0 14.00 2 xchain Anchor 736 Min 1200
D2.L3 7 -SW 6.20 7 -SW 5.40 2xchatnú32mm Min 1200
D2.L4 6 -SS 6.13 8 -WW 19.58 19.58 2xchain632mm Anchor 1030ksMin 1200ksÁnchor

IVIA(_f (_0NDt'ilo\ I]ROKE\ LI\E ,\rr ch rlri tr q
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9 References

o 2O22664-AquaBaia-Layoutl-Rev01
r Copernicus Marine Database {http://www.marineinsitu'eu/dashboard/)
o lnstituto Hidrográfi co (https://www.hidrografìco'pt/boias)

10 Conclusions

The proposed mooring system satisfies the minimum requirements by the NS9415'

The calculation was made considering the breaking loads information provided by the materials suppliers,

therefore the lack of maintenance, corrosion or abrasion will reduce the breaking íoad of the elements

over time. ln case used materials are installed in the mooring system, documental traceability or

appropriate iests are reqiiired to these elements satisfies the stablished conditicns in this report.

Anehsr holding power were established as 19, this parameter Ífiust bê esnfirrned by on site tests' lt is

responsibility of the client to do so. Variations ín thís parameter may change the anchor size'
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LL General warranty conditions and linnitation of

responsibility

Anchoring

This document and its conclusions are valid only when the installed anchoring can resist the calculated
forces. For this to happen, anchors, rock bolts or dead weights must be properly designed and installed,
and the seabed has to be able to be able to withstand the forces the anchoring exerts. When anchoring
test results are available, they have been used in the calculations. When no anchoring test has been carried
out, reasonable parameters have been chosen based on experience and the available knowledge of the
seabed. However, because of natural variations of the seabed neither test results nor experience can
guarantee the anchoring will hold. The only way of ensuring the safety of the anchoring is testing each one
to the calculated forces during installation. This procedure is not part of this study, and it is the
responsibility of the client to carry it out if he wishes to.

Current Speed

This document and its conclusions are fundamentally based on the current speed. lt is impossible to
guarantee that in the future the current will not surpass the values used in this report. ln such a case it is
probable that the mooring system fails partially or completely. The level of safety for the current speed
recommended by our company is that established in NS9415:20O9; however, it is the client's decision and
responsibility to use this recommendation or not, as he is free to decide to use a higher and safer design
current if he so wishes.

Wind speed

The design values for wind speed were calculated using the information supplied by the client. Results
were amplified to allow for naturalvariation in a ten- orfifty-year period, in accordance with NS9415:2009.
However, it is impossible to guarantee that in the future wind speed will not surpass the design values. ln
such a case, it is possible that the mooring system fails partially or completely. lt is the decision and
responsibility of the client to use the recommended design value or increase it and thus opt to a safer
design.

Cages, nets and barges

This document concerns the mooring system exclusively. lt does not cover the structural or operational
aptitude of cages, nets, and barges. lt is the client's responsibility to ensure that the design of cages, nets
and barges are adequate to resist the forces exerted upon them by wind, waves, currents, and the mooring
system.

Mooring Moteríols

This document and its conclusions are based on the mechanical characteristics of new mooring materials
as reported by the suppliers unless it is expressly stated otherwise. Wear and tear, corrosion, natural
degradation, or accelerated degradation due to improper maintenance have not been considered. lt is the
client's responsibility to periodically check the state of the mooring materialEãffiÈ-hsnge them as

) In:e

J
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required. Verification of mooring material mechanical properties,

recommending brands or models, or testing used materials is not in the scope of this report'

Validity

The results and conclusions of this document may be invalid in the following cases, among others: i) the

installed mooring system differs from the one recommended in this document, e.g. type of mooring

material, mooring line length and position, lack of maintenance, different nets or sinker tubes; ii) the

seabed changes to natural or artificial dredging or filling; iii) when other cages or barges are installed at

the same location even if they are not connected; iv) if wind, wave or currents suffer changes in their

intensity or direction; v) when the information provided by the client to elaborate this document is

incorrect and this affects the results and changes the conclusions; vi) when cages boats, barges or other

objects that have nst been considered in the system are tied to or held against the mooring system.

We recommend that íf any alteration to the mooring system, the moored object or the environment occur,
,!? - -rr: ^Lrt. 

ê r :- -..=:!?-- L-4,---L--J -- -^--:Ll^ :_ --l^-+^ ^"^l--^t^ !L^ -:!"^+l^^
contact BAdiÍiotti Chtie 5.4, it-t Wfifing úeïOfeÍÌaÍÌü Of aS SOon as possiuíc .iI uiuÈt tu svdtudr'E r.rrc )tttrouurr.

Warronty

Badinotti Chile S.A. is only responsible for corresting mistakes or omissions ín this document, if the client

can demonstrate that they exist up to one year after delivery. All corrections shall be carried out free of

charge with the technology commonly used for these purposes. This warranty replaces any previous

written, verbal or implícit warranty that may have been given prevíously by Badinotti Chile S.A.

Li m itotí on ol resPo nsí bi I ítY

Badinotti Chile S.A. does not assume any other responsibility other than that previously stated. Thus, our

responsibility shall never exceed the sales value of the services contained in this document. The client will

not claim any responsibility over this limit and declares that he will maintain Badinotti Chile S.A. harmless

from other liability and promises to defend Badinotti Chile 5.A. from third parties in any action designed

to obtain liabilities other than that descríbecl previously.

The parties declare that the obligations and prices of this service reasonably reflect its risks and

responsibilities. The client declares that he understands that this limitation of responsibility has been

an essential condition for Badinotti Chile S.A. to accept to deliver said service to the client.

-5ilrae
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1" Plano de Alínnentação A,quabaía

A alimentação é um dos principais parâmetros a otimizar pelo seu impacto na eficiência da

produção e porque representa cerca de 50-75% dos custos de produção.

Um plano de alimentação corretamente definido minimiza não só o risco de custos adicionais de

produção (fator de conversão elevado, ciclos mais longos), mas também o impacto ambiental de

alimento não consumido. Desta forma, a aplicação de boas práticas de alimentação e o consumo de

alimento de boa qualidade são fatores fundamentais para o sucesso da piscicultura.

7"1. Armozenamento da Roçã,o

A ração é solicitada ao fornecedor consoante os consumos das pisciculturas. Estes consumos não

são lineares e por isso são monitorizados diariamente. O percurso do produto desde o fornecedor até

às instalações da Aquabaía, passa essencialmente por transporte terrestre até aos armazéns do

distribuidor no Porto ou Lisboa e de seguida, transporte marítimo até a ilha da Madeira. Uma vez

chegada à Madeira, a ração é armazenada no armazém do Parque Empresarial da Ribeira Brava. Este

armazém apresenta as seguintes características que desta forma permitem o armazenamento e

manuseamento das paletes:

o Baixa Humidade;

r Temperatura ambiente não excede os 40"C;

r Controlo anti pragas;

o Higienização diária;

o Entrada restrita a colaboradores;

o Fácilacessibilidade com empilhadora e porta-paletes;

Uma vez armazenadas, é dada prioridade de expedição à ração com prazo de validade mais

curto. São, por isso, organizadas de acordo com o modelo FEFO "First-Expirg First-Out", o que significa

que o produto que tiver a validade mais curta será o primeiro a ser expedido.

7.2 Roção

Os consumos de ração e as efícíêncÍas de conversão aÍimentat como já referÍdo anteríor-

mente, são ínconstantes, uma vez que são influenciados peÍas condições ambientais (oxígênío, tem-

peratura ambiente, temperatura da água, quaÍidade da água, correntes marítimas, intensidade da tuz,

duração da Íuz solar) e por fatores fisiotógícos (Ídade/tamanho, nível de stress e bíorritmos endóge-

nos).
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para determinar a taxa diária de aÍimentação, expressa em % de peso corporal, são consi-

derados os seguintes Parâmetros:

r Tamanho do peixe;

o Temperatura da água;

o Cqmposição da ração.

De modo a estimar a taxa de alimentação diárÍa para cada jaula, de acordo com a espécie e

tipo de ração, é utilizado como referência a tabela de alimentação concedida pelo fornecedor (Anexo

l). Estas são tabelas padrão e por isso é necessário ajustar as taxas de alÍmentação em csnformÍdade,

conside ra ndo oútros fatores i m portantes como :

. Apetite do Peixe;

r NíveÍs de oxigénÍo dissolvÌdo;

* DoÊnçâ9;

r Condições do mar;

r Eventos de sfress (capturas, amostragens).

Cada tabela de alimentação indica a qrrantidade sugerida de ração que deve ser distribuída pelo

stock de peixes disPoníveis.

Com o objetivo de garantir o melhor fator de conversão possível, peixes maíores são alímentados

com pellets maiores. Na Aquabaía é feita gradualmente uma transição de pellets menores para pellets

maiores, de acordo com a tabela seguinte:

Tabela 1-Tabela & Alirnentação-

Tipode raÉo{mml Tamanhodopeixe{g}

1,5 5-15

!,9 15-30

3 30-100

4,s 10G350

Fonte: Tabelas de alimentação Biomar (adaptada).

Esta transição gradual permite que o peixe se adapte ao novo tamanho de ração'

para cada jaula é registado o tipo de ração fornecido durante o mês em causa (Anexo ll).

Esta folha de registo inclui:

o Datai

o ldentificação da Jaula;

o Espécie;

o Número de sacas utilizadas na manhã e tarde;

o Lote da ração;
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o Tipo de ração;

. Monitorização do apetite do peixe (Muito Bem, Bem, pouco).

7.3 Sístema de Alimentoção

A escolha da estratégia e sistema de alimentação é uma das principais questões

operacionais não só pelos custos associados, mas também pelo facto de uma alimentação eficiente

reduzir os impactos ambientais.

Na Aquabaía são utilizados dois tipos de sistemas: manual e por máquina. Estes dois

sistemas são ambos condicionados por alguns fatores como: correntes marítimas, vento e apetite do

peixe.

O sistema manual é utilizado nas jaulas de pré-engorda para garantir uma melhor

distribuição do alimento e monitorizar rigorosamente o apetite/ alimentação dos juvenis, evitando e

sinalizando eventuais surtos ou outros problemas comuns nesta fase inicial.

Nas jaulas de engorda é utilizado um sistema semiautomático com auxílio de uma máquina.

As sacas de ração são colocadas num recipiente que tem integrado um soprador, responsável pela

distribuição da ração na jaula.

Figura 1- Alimentação manual. Figura 2- Alimentação com máquina.

)
)
)
)

)

.)

l

.)

'.,

7.4 Aquonetix

A Aquabaía utiliza um software denominado Aquanetix. É uma ferramenta de gestão com o

objetivo de otimizar as pisciculturas. Esta ferramenta incorpora as tabelas de alimentação adaptadas

para cada piscicultura o que permite uma maior eficiência na análise das jaulas relativamente a pesos

médios, quantidade de ração a alimentar, biomassa disponível e fator de conversão alimentar.
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Código de exploração:

Áreas geográficas: Ribeira Brava

Espécie(s) de peixe: Dourada, Charuteiro e Dourado

No. jaulas:

Assinaturas:

Diretor de produção

Médico Veterinário:
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Aquabaia - Sociedade de aquaculture das llhas Lda

Plano de Eliminação de Subprodutos de Orígem Animal

1. Classificação dos subprodutos de onigenr animal

De acordo com a legislação vigente, as matérias produzidas na exploração são classificadas como matérias de

categoria 2.

2. Procedimentos e requisitos de instalações, eguipamento e

pessoal de um operador de subprodutos de origem animal

2.7 Pracedimento de recolho e armazenqmento de SPA

O circuito de recolha e armazenamento de SPA é efectuado da seguinte forma:

1- Oç SpA são recolhicios no mar por merguihaciores ou a panir cia superfície, utiiizancio materiais desig-

naclos especifirernente para este efeito;

2- Os SpA sáo depois depositados numa embalagem {saco plástíco) ídentificado cortt o ttúrttÊro da jaula

correspondente, sendo depois colocados num contentor estanque (tina) devidamente identificado com

a categoria de subprodutos que transporta;

3- Os SpA são então transportados desde a sua orÍgem, no mar, até terra, sendo o contentor descarregado

e transportaclo até ao local de armazenamento dos mesmos. localizado no cais da Ribeira Brava;

4- Na descarga é mantída a separação dos SPA por jaula. em sacos plásticos identificados, sendo estes

utilizados depois no transporte dos SPA até à estação de tratamento.

5- Após a descarga, os equipamentos utilizados na recolha e transporte de SPA são higienizados de acordo

1061 o anexo ll - plano dc higionização dos veícttlos de transpnrte ê rontentores de SPA;

6- o armazenamento é feito (congelação) em frío até que o operador de transporte de subprodutos de

origem animal faça a recolha para envio para o seu processamento/eliminação.

2.2 Requisitos dos instolações, eguipsmento e Pessoal

O contentor de transporte de SPA tem uma superfície interior e exterior lavável;

O local de armazenamento é construído de forma a permitir a uma limpeza e desinfeção eficazes e o

pavimento facilita o escoamento de líquidos;

Os equipamentos de recolha e transporte para o local de armazenamento são de fácil higienização,

conforme está prevista no plano sanitário;

Existem instalações adequadas de higiene pessoal, como instalações sanitárias, vestiários e lavabos

para o pessoal;

o

a

a
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Plano de Elíminação de Subprodutos de Origem Animal

A instalação de armazenamento tem um plano de proteção contra animais nocivos, como insetos, roe-

dores e aves;

As instalações e o equipamento são mantidos em boas condições, com verificações mensais;

As pessoas devem usar vestuário adequado, limpo e, se for necessário, de proteção;

As pessoas que trabalham no setor sujo não podem penetrar no setor limpo sem terem previamente

mudado de vestuário e calçado de trabalho ou sem os terem desinfetado;

Os equipamentos e utensílios não podem ser deslocados do setor sujo para o setor limpo sem terem

sido previamente limpos e desinfetados;

Em caso de avaria, existe um segundo equipamento de frio, preparado para receber os SpA.

3. Transporte dos subprodutos de origem aniÍïÌal
o transporte dos subprodutos de origem animal é sempre efectuado por uma viatura autorizada para o trans-

porte das respectivas categorias de matéria, Matrícula 44-VS-30. Em caso de avaria, existe outra viatura, identi-

ficada com a matrícula 32-62-vx que assegurará o transporte dos SPA até ao destinatário. Este outro veículo

deverá ser sujeito aos mesmos procedimentos de higienização que o veículo designado primariamente.

o transporte é realizado em sacos identificados que individualizam os SpA porjaula, e dentro de um contentor

estanque, exclusivamente destinado para o efeito, estando este identificado com etiqueta/rótulo identificador

do tipo de SPA que está a ser transportado (SpA categoria 2) .

Durante o transporte, os subprodutos animais e produtos derivados são acompanhados pela Guia de acompa-

nhamento de subprodutos e produtos derivados (Modelo 376IDGAV) e, quando seja especificamente exigido,

por um certificado sanitário.

A guia acima referida é emitida aquando do transporte de subprodutos animais e produtos derivados efetuado

a partir do local de origem para qualquer destino no território nacional. Deve ser numerada com o número

sequencial do operador económico. A guia é ainda emitida em quadruplicado, destinando-se:

r ORIGINAL ao destinatário

o DUPLICADO ao produtor depois de confirmado pelo destinatário

r TRIPLICADO ao transportador

. QUADRUPLICADO ao produtor aquando da expedição

O veículo de transporte e contentor utilizado deverão:

. ser mantidos em bom estado de limpeza e manutenção;

r limpos e secos antes de cada utilização;

r Limpos, lavados e desinfectados após cada utilização.

a

a

a

a
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Píano de Eliminação de Subprodutos de Origem Animal

para maís informação sobre a higienização do veículo e contentor de transporte de SPA, ver anexo ll (Plano de

higienização dos veículos de transporte e contentores de SPA)'

4. Manutenção de regÍstos de transporte dos subprodultos de

origem anirnal

É mantido um registo clos suh-proclutos animais expedidos. As remessas de SPA a eliminar são identificadas com

um lote de SpA, espécie animal, e intervalo de datas de recolha, quantidade a transportar, local de origem, data

de transporte e nome, endereço e número de registo do destínatário dos SPA, número de Guia de transporte'

Estes dados são registados no documento presente no Anexo l'

A Aquabaía conserva uma cópia do documento de transporte, das guias de acompanhamento, e eventuais cer-

tifícados sanitários correspondentes a cada remessa.

Os documentos comerciais, certÌficados sanitários e registos são conservados por um praxs de pelo menos dois

alus c devcii-r Sel disponibilizadas às autoridades competentes a pedido dcstas'

5. Elimínação dos subprodutos de origem animal

As matérias de categoría 2 são elímínadas no estabelecimento de Estação de tratamento de resíduos sólidos da

Meia Serra

4
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Plano Sanitário

Códígo de exploração:

Áreas geográficas: Ribeira Brava

Espécie{s} de peixe: Dourada, Charu'teíno e Dourado

l'-"1o" jaulas:

Assinaturas:

Diretor de produção:
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Aquabaía - Sociedade de aquaculture das llhas Lda
Plano Sanitário

1. Plano de Biossegurança e Higiene

Objectivos:

Um padrão elevado de biossegurança e hígiene numa exploração aquícola minimizam o risco de entrada de
patogéneos na exploraçãq assim como a sua disseminação dentro a exploração e para exploraçôes vízinhas.
Vem aínda mínimízar riscos para a segurança alÍmentar.

As vías de entrada de patogéneos na exploração podem ser sumarizadas da seguínte forma:

MeteorcÍogia

Populações sehragens

Predadores

Exploraçõe vizínhas

Fugas de erçlorações vÍzinhas

Remoção e elímínação
de mortalídades

A Aquabaía gere a Biossegurança e Higiene das suas explorações de acordo com um sistema dualista de
designação. A exploração poderá ter um status verde ou vermelho. o status verde terá medidas que estarão em
vigor em toda e qualquer altura. O status vermelho será ativado quando a exploração estiver sob um surto ou
suspeição de doença infeciosa. O status vermelho terá medidas adicionais para prevenir a disseminação da
doença entre jaulas e com explorações vizinhas.

Todo e qualquer registo deverá ser mantido na exploração por um período de tempo não inferior à duração de
um ciclo de produção. Registos veterinários deverão ser mantidos por um período não inferior a 5 anos.

Trabalhadores

VísÍtantes

Equípamento

Ração

l

3

Maternidade

Ambiente Instalações/
processos/

pessoal
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Plano Sanrtário

:1.li Ccdilto Vetde

O código verde promove um nível básico de biossegurança e higiene desejável em qualquer exploração a

qualquer altura.

Tabela 1- Cocligo Verde de medidas de biossegurança e higiene

Aintrodsção de jwenis deYe ser peoedida der

MVda
maternidade/prê
engorda/engorda

DirstoÍ da e*ploratão de
engorda

Díretor da
taternidadelgê
engorda e da engorda

Diretor da exploração de

er6orda

Diretor da exploração de

engorda

Diretor da exploração de

engorda

Diretor da exploração de

engorda e MV da

exploração de engorda

Exame clínico dos peixes antes de transferência

seja pelo médico veterinário(MV) responsável

pela maternidade ou pelo MV da exploração de

engorda. O relatórÌo resultante deverá incluir

historial clínico do stock nos 6 meses pré-

transferência, se existem doenças de

notificação obrigatória, e confirmação de que

atual estado clínico dos peixes é adequado à

transferência dos mesmos. Este reiatório

deverá ser enviado ão dtÍetoÍ de produção da

exploração recetora e aó MV responsável pela

mesma;

Sempre que possível a matemidadelpré-
engorda e os lotes em questão dcrrerão rcr
visitadoç e avaliador por um responsável da

exploração de engorda antes da transferência:

Os registos de Íimpeza e desinfcção dos rn€íos
1-,.-* -^- ^ --,']+-A^. -â+â. ÀàQe [Ídll5PUltt utvElll 5tl LvllJullouvJ

carregar o peixe e na chegada à exploração

receptora;

À entrada, os tanques deverão ser observados

e qualquer anomalia comportamental/na
condição dos peixes/mortalidades deverão ser

registadas em víd€ofotografia, sendo o MV

imediatamente notificado;

Qualquer mortalidade no veículo de transporte
deverá ser recolhida e destruída após avaliação

das possíveis causas de nrorte;

Todas as entradas de peixe deverão ser

registadas. O registo deverá incluir origem do

stock, data de transferência, tamanho médio,

coeficiente de variaçãq percentagem de

deformidadet relatório clínico pré-

transferência;

Caso alguma das anteriores medidas não esteja

conforme enunciado, uma análise de risco-

benefício deverá ser efetuada antes de

introduzir os peixes na exploração'

a

a

a

a

a

a

a

Reduzir risco

de entrada de

patogéneos
na exploração

A. Aaliação
da qualidade

e saúde dos
juvenis

Povoamento:

4
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Plano Sanitário

A Aquabaía tem várias gerações de peixe na
mesma exploração para manutenção do fluxo
comercial;

Na Ribeira Brava existe separação entre jaulas
de pré-engorda e de engorda, ficando asjaulas
de pré-engorda localizadas numa das
extremidades da exploração de onde os peixes
são transferidos para asjaulas de engorda.

Movimentos de peixe entre as duas zonas de
produção da empresa serão evitados;

a

a

a

Diretor da exploração

ProcedmentoÉ para razio sanÍtárío de cada iauh:

B. Separação
de stock e
vazio
sanitário

Redução da
carga de
patogéneos

na zona de
produção e

transmissão
de doenças a

zonas vizinhas

Todo o equipamento deverá ser limpo e
desÍnfetado conforme o ponto 1.3.;

Os cabos que não façam parte das amarrações
das jaulas, sempre que possível deverão ser
substituídos;

As jaulas e todo o equipamento adjacente
deverá ser limpo/desinfectado conforme
descrito no ponto 1.3.;

As redes da jaula e contra predadores deverão
ser removidas, transportadas em tinas
fechadas, limpas e desinfetadas conforme o
ponto 1.3., verificadas e depois
repa radas/enviadas pa ra repa ração.

a

a

a

Diretor da exploração

entrada cada traba I hador/visita nte/veículo
deverá preencher um formulário onde menci-
one se visitou outra exploração no mesmo dia,
e se esta estava sob surto de doença. Em caso
de surto de doença deverá ser negado o
acesso.

O acesso deverá ser negado a trabalhado-
res/visita ntes/veícu los caso ten ha m estado
noutra exploração aquícola/aquário ou seme-
lhante sem um protocolo de desinfeção à sa-
ída. No caso de veículos o registo de desinfe-

ção deverá ser consultado.
Sempre que possível, as mãos deverão ser la-
vadas e desinfetadas à entrada da exploração
(armazém ou barcos).

O acesso às jaulas é feito por barcos e trabalho
específicos da exploração. O acesso a estes
barcos deverá serfeito através de pedilúvios.
Toda a roupa de utilização exclusiva na explo.
ração deverá ser guardada nos barcos de tra-
balho ou armazém.
Todos os barcos de trabalho e jangadas deve-
rão ter pedilúvios nos pontos de acesso e equi-
pamento de desinfecção de mãos.

a

a

a

a

a

Director da exploração

C. Acesso à

exploração
Redução do
risco de
entrada e
transmissão
de
patogéneos
pelos

trabalhadores

, visitantes e
veículos

)

I

)

,)

_)

)

)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
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AquabaÍa - Ssciedade de aquaculture das tlhas Lda

Plano Sanr'tárlo

Diretor da exploraçãoO armazém estará dividido em zona seca,3gnê

húmida. zona de armazém de alimentos para

animais, zona de armazém de produtos quími-

cos, zona de armazém de material de mergu-

lho. Todos estes espaços estão divididos fisica-

mente;

No mesmo edifício estarão ainda instalados os

escritórios, laboratório;

Zonas húmidas: conterá quaisquer materiais

oriundos da exploração antes de serem limpos

e desinfectados, assim como a unidade de lim-

peza de redes;

Zonas secas: armazém de materiais; escritório;

zona de armazém de alimentos para animais;

O acesso exterior à zona limpa deverá ser inde-

pendente do da zona suja' lnteriormente, sem-

pre que existam passageng entre a zona limpa

e a zona suja, estas cieverão ter pediiúvios, zo-

nas de desinfe{rÉu dc rnãus e r'rdilúvio caso

seja necessária a pa3çagem de veículos/tinas

com rocias;

Todos os materíais transportados da zona suja

húmida gãra a zona seca cj,everão esiar higieni-

zados de acordo com 1.3. e devídarnente eÍïì-

balados para evitar corÍtaminações;

Preferencialmente todos os materiais oriundos

da zona húmida que estejam na zona seca de-

verão estar armazenados separados de equlpa-

mentos novos. Preferencialmente deverão

ainda ser armazenados separadamente materi-

ais oriundos do Caniçal e materiais oriundos da

RibeÍra Brava;

Deverá existir uma zafia delimitada na área

suja e na área limpa para os equipan€ntos
usados oriundos de cada uma das áreas produ-

tivas.

a

t

a

a

a

a

a

l:,bprarnúo
íVlV e respomável da ex-
ploração pelo laboratô
rio e

r Anexo ao armazém exíste um Íaboratórío onde

estarão contidos produtos biológìcos, produtos

veterinários e outros produtos guímicos;

r O laboratório terá medidas de biossegurança e

higiene próprías;

r A entrada no laboratório requer utilização de

bata, passagem por peditúvioe lavageme de-

sinfecção de mãos com agente apropriado.

Viírtantee {incluirdo stafrda llha Peixe e $bconÚatadoel
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Aquabaía - Sociedade de aquacuíture das Ílhas Lda
Plano Sanitário

. Visitas à exploração deverão serfeitas apenas
por marcação prévia;

r Todos os visitantes deverão ser informados so-
bre o currente código de biossegurança da ex-
ploração;

r Os visitantes deverão ser informados sobre os
sistemas e medidas existentes para prevenção
de contaminações cruzadas.

Os visitantes deverão:

r Completar uma ficha de entrada na exploração;

o Utilizar equipamento de proteção pessoal
fornecido pela exploraçãq incluindo botas;

o Lavar e desinfectar as mãos antes de entrar na
exploração.

Diretor da exploração

ifiergulhadores

O equipamento de mergulho deverá dar
entrada na zona suja, sendo encaminhado para
a zona limpa depois de limpo e desinfectado de
acordo com o ponto 1.3.;

Os fatos, luvas e gorros deverão ser exclusivos
para cada uma das áreas produtivas e
armazenados rn /oco;

O restante material poderá ser partÍlhado se
desinfectado entre explorações de acordo com
o capítulo 1.3;

Em circunstâncias normais, jaulas com peixes
mais jovens ou mortalidades inferiores deverão
ser as primeiras a ser mergulhadas num dia de
trabalho;

No final do dia de trabalho os fatos deverão ser
lavados e desinfectados de acordo com o
capítulo 1.3.

a

a

a

a

Respomável por meÍgu-
lho

)
)
)
)
)

,)
)
)
)
)
)
,)
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Dir€tor da exploração

Para barcos sub-contra-
tados: capitão do barco

e director da exploração

Veículos e contentores de transoorte de peixe e

racão: apresentam um risco elevado para a

transmissão de patologias entre explorações' O

mesmo se aplica a barcos de trabalho que se

movam entre explorações;

ïodos os barcos (incluindo barcos de trabalho,

zebros, harcos de transporte de ração e de cap-

tura de peixe) que se desloquem entre explora-

ções deverão cumprir com o plano de limpeza e

desinfecção disposto no ponto 1.3. e manter re-

gisto adequado destas oPerações;

Protocolos de desinfecção para os veículos de

transporte de ração deverão ser apresentados

pela fábrica de rações como parte do contrato

de fornecimento de alimentos para os peixes.

No transporte em veículos, a ração deverá estar

contida em embalagens fechadas e limpas den-

tro de contentores que previnam a entrada de

humidade e o açesso por aves ou roedores;

Entregas de equipamento/peixe/ração deverão

ser feiÌas a uma exploração apenas preferencF

almerte num dia. Não sendo possível deverá

ser feita à exploração com melhor estado sani-

lário prirneiro;

Deverá ser evitado o transporte sÌmultâneo de

desperdícios/mortalidades/equipamento utili-

zado e ração fresca ou juvenis vivos;

E ntre o transporte de desperdícios/morta lida-

des/equipamento utilizado e nção ou juvenis

vivos, o bai-co7'camião deverá ser sempre limpo

e desinfectado de acordo com o ponto 1'3;

Movimentações por parte do staff da explora-

ção ou equÍpamento entre as jaulas e as embar-

cações deverá ser restringida ao indispensável;

No acesso âs embarcações a partir de terra ou

das jaulas o pedilúvio e desinfectante de mãos

deverão 9er sempre utilizados;

A alimentação deverá ser preferencialmente

fornecida aos pcixes mais jovens primeiro'

a

a

a

a

a

a

a

a

Diretor da exploraçãoTodo a roupa de trabalho e equipamento de

protecção pessoal fornccidos pela Aquabaía

deverão permanecer na exploração e não ser

movídos entre explorações sem permissão do

diretor da exploração;

Todo o equipamento de proteção pessoaÍ que

seja removido da exploração, deverá ser desin-

fetado à partida e no seu retorno;

Equipamentos de proteção pessoal limpos e

usados deverão estar sempre fisicamente se-

parados.

a

a

Para reduzir o

r isuu de
tra nsmissão

de
patogéneos

através de

roupa e
equipamento
de protecção
pessoal.

D. Roupa e

êqulPamento
de protecção
pessoal

Diretor da exploraçãoQualquer lote de ração que entre na explora-

ção deverá ser registado;

O espaço onde os alimentos estarão armaze-

nados deverá tertemperatura e humidade

controladas de forma a evitar o desenvolvi-

mento de fungos;

a

a

Reduzir o
risco de

introdução de

patogéneos
na exploração
através do
alimento para

E. Armarena-
mento e

transporte de

ração

8
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)

)

,)

,i
)
)

)
,)

)
)t

)

,)
j

.)
l

a

a

Deverão ainda ser individualizados todos os lo-
tes de ração e amostrado cada lote e conser-
vada uma amostra por congelamento devida-
mente etiquetada;
No armazém e contentores de ração existe um
plano de controlo de pragas.

F, Armazena-
merìto e
utilização de
Medicamen-
tos
Veterinários e
produtos
químicos

Reduzir o
risco de

contaminação
cruzada de
medicamen-
tos
veterinários e

de outros
produtos
químicos

a

a

Todo o tratamento dos animais com utilização
de Medicamentos Veterinários deverá ser re-
gistada no livro de medicamentos com as res-
pectivas datas de utilização e intervalo de se-
gurança, e a receita médico-veterinária deverá
ser arquivada;

Qualquer Medicamento Veterinário ou outro
produto químico armazenado na exploração,
deverá estar armazenado de acordo com a fi-
cha de dados de segurança;

MV e diretor da explora-

ção

G. Remoção e
eliminação de
mortalidades

Reduzir risco

de contamina-

ções cruzadas

entre peixes

mortos e o
stock vivo

a

a

a

a

A remoção das mortalidades é feita através de
mergulho;
Todas as jaulas deverão ser mergulhadas a

cada 2 dias, salvo condições meteorológicas
adversas;

Os números de mortalidades deverão ser re-
gistados;

As mortalidades deverão ser classificadas em
categorÍas de acordo com o plano veterinário;
As mortalidades serão acumuladas individual-
mente em arcas congeladoras na Ribeira
Brava, sendo mais tarde transportadas para
uma unidade de tratamento de subprodutos;
O transporte será feito dentro de um tanque
exclusivo para o efeito. Este tanque deverá ser
limpo e desinfectado sempre que utilizado;
O veículo de transporte deverá ser limpo e de-
sinfectado depois de cada transporte de mor-
talidades, de acordo com o capítulo 1.3.

Diretor da exploração

H. Mudarça
de redes

Melhorar a

qualidade de
água e reduzir
o risco de
perpetuação

de ciclos de
vida de
patogéneos

. Na Ribeira Brava as redes são mudadas 2 vezes
em cada ciclo de produção;

. Na mudança de redes, as redes limpas deverão
estar sempre individualizadas das redes sujas;

r As redes (sujas e limpas) deverão sempre ser
transportadas em caixas/sacos individualiza-
dos;

. Os veículos de transporte de redes sujas deve-
rão ser sempre limpos e desinfectados no final
de cada transporte, como consta no capítulo
1.3;

. As redes deverão ser limpas de acordo com o
capítulo 1.3;

. As redes utilizadas na Ribeira Brava deverão
ser única e exclusivamente utilizadas na Ri-

beira Brava.

Diretor da exploração

l. limpeza e
desinfeção

Para

minimizar o
risco de

introdução de
patogéneos e
transmissão
dos mesmos

entre jaulas,

explorações

Vercapítulo 1.3. - Procedimentos de limpeza e
desinfeção

a Diretor da exploração

9
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utl zutìds ue
producão

J.

Acorrpanha-
mento do
estado
sanitário da
exploração

Para

minimizar o
risco de

introdução e

transmissão
de
patogéneos

de peixes e

controlo de
possíveís

zoonoses.

t As explorações têm o acompanhamento

regular de um Médico Veterinário com ì.,isitas

regulares;

Exite um plano de amostragem de peixes para

monitorização do estado sanitário dos peìxes.

Todos os resultados serão arquivados no plano

veterinárío. Ver plano veterinário para mais

detalhes;

O Médico Veterinário comunicará com

entidades estatais na eventualidade de ttm

surto de doença de declaração obrigatória ou

outra doença com potencialidade zoonótica.

a

MV

X. Pesca e

abate

Minimizar
risco de

C()lltdlIÌtíì.!-

ções cruzadas

durante

ãbãte é
Ìransporte de
peixe na

exploração

a O peixe deverá estar em jejum durante pelo

menos 24h antes do abate para limpeza do
---t^J.f^ r-*^^Ii-^1.
LUI ltcugu lr llçstlrtot,

Todo c qualqucr peíxe morto antes do pro-

cesso de captura deve ser rejeitado e colocado
*.,a^ +iq- À *^+a nara nnctcrinr aliminr.ãn rlo
i aui i ro lrr rs s Pqt !ç lJur q PvJ(Èr rvr çrrr r.rr rvysv vv

acordo córtt o procêdlmento descrÌto íro poflta

G.;

Durante o procedinento o peixe denerá ser

manuseado com cuídado para evítar perfura-

ções com barbatanas dorsais, óu êsmagãmen-

tos;
Após o abate, o peÍxe deverá ser raprclamente

arrefecido até uma temperatura o mais pró-

ximo possível de OeC.;

Astinas de pesca não deverão ser demasiada-

mente cheías e deverão estar fechadas com

tampa para preyenír a desidratação do peixe.

a

a

a

Diretor da exploração

Egripetn€ffo

a Barco, tinas e redes de captura deverão ser

limpos e desinfectados antes e depois do pro-

cesso de captura e abate, de acordo com o ca-

pÍtulo 1.3;

Stafr

a Pessoas envolvidas na captura e abate deverão

utilizar equipamento impermeável limpo e de-

sinfectado;
Pessoas envolüdas na captura e abate deverão

lavar e desinfectar as mãos antes e depoís do

procedimento;

[, ToÍnar
conhecimen-
to do código
de
biosseguran-

ça da

exploração

Para criar
consciência

do estado
clínico dos
peixes da

exploração/ca
da
jaula/explora-

ções vizinhas

e dos riscos

de

tra nsmissão

de doenca

Todo o staff da exploração e de transportes

sub-contratados deverão ser informados do

código de riscos de biossegurança existentes,

dentro ou entre explorações da zona de produ-

ção, e dos procedimentos de biossegurança a

tomar para gerir o risco de contaminação.

Diretor da exploração

10
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i..2 Códiga Vermelha

As seguintes medidas deverão ser adicionadas às medidas do código verde sempre que o código vermelho seja
activado.

o código vermelho deverá ser atribuído a uma exploração sempre que exista um surto de doença infecciosa,
mortalidades acima de O.5% por semana sem qualquer explicação ou em caso de doença de declaração
obrigatória suspeita ou confirmada.

O código vermelho poderá ainda ser atribuído pelo director da exploração em conjunto com o médico
veterinário em casos em que exista alguma preocupação particular.

Tabela 2 - Medidas de Biosegurança e Higiene a adicionar em crídigo vermelho

A. Avaliação
da qualidade
e saúde dos
juvenis

lmpedir que
novas gerações

sejam
infectadas no
início do ciclo

O povoamento de juvenis na exploração
afectada deverá ser suspendido até que a

situação esteja controlada;

A transferência de peixe apenas poderá ser
retomada após autorização do diretor da
exploração mediante conselho do MV.

a

a

DiÍetor da erploração e
MV

B. Separação
de stocks e
vario
sanhário

Redução da
carga de
patogéneos na
zona de
produção e
transmissão de
doenças a zonas
vizinhas

Cada jaula deverá ser tratada como uma uni-
dade epidemiológica individual;

Se o código vermelho estiver activo no final
da captura de uma jaula, a duração do vazio
sanitário dessa jaula deverá ser adaptada aos
patogéneos presentes no ciclo anterior;

Em casos de doença de declaração obrigató-
ria, o vazio sanitário da exploração será ade-
quado ao patogéneo presente.

a

a

a

Diretor da exploração e
MV

C. Acesso à

exploração
Redução do
risco de entrada
e transmissão
de patogéneos
pelos

tra balhadores,
visitantes e

veículos

O acesso deverá ser negado a quaisquer
visítantet a menos que seja absolutamente
necessário e sempre mediante marcação
prévia;

Nenhum visitante poderá visitar uma
exploração com código verde após visitar uma
exploração com código vermelho no mesmo
dia.

a

a

Diretor da exploração

D. Roupa e
equipamento
de protecção
pessoal

Para reduzir o
risco de

transmissão de
patogéneos

através de
roupa e
equipamento de
protecção
pessoal.

Nenhum equipamento ou roupa deverá ser
retirado ou dar entrada na exploração du-
rante o código vermelhq a menos que estri-
tamente necessário e mediante autorização
prévia do diretor da exploração.

a Diretor da exploração

E. Armazena-
merìto e
transporte de
ração

Reduzir o risco

de introdução
de patogéneos

na exploração
através do
alimento para
peixes

Ração medicada estará sempre fisicamente
separada da ração não medicada. Quando
um lote de ração medicada termina, todo o
equipamento e espaços utilizados para a sua
administração e armazenamento deverão ser
limpos e expostos ao sol para inactivação dos
resíduos de medicamento;

Diretor da exploração

F. Armazena-
meÍrto e
utilização de
Medicamen-
tos
Veterinários e

Reduzir o risco
de

contaminação
cruzada de
medicamen-tos
veterinários e

Ração pré-medicada deverá estar fisicamente
separada das restantes rações, O transporte
e administração desta ração deverá ser feito
separadamente da restante ração, com lim-
peza e desinfecção de todo o equipamento

a Diretor da exploração

11



produtos
químicos

de outros
produtos
químicos

entre a administração com a ração medicada

e qualquer outra ração.

G. Remoção e

eliminação de
mortalidades

Reduzir risco de

contamina-ções
cruzadas entre
peixes mortos e

o stock vivo

t

a

a

a

A frequência da remoção de mortalidades

deverá aumentar para o mais frequente pos-

sível, de preferêncía com mergulhos diários

ou bi-dìários nas jaulas mais afectadas;

Lavagem com água doce e desinfecção do

equiparrtertto de rrrergulho e deverá ocorrer

entre mergulhos em diferentes jaulas;

O convés do barco e equipamento de remo-

ção de mortalidades deverá igualmente ser

lavado e desinfectado conforme o capítulo

1,3, entre jaulas;

Em condições óptimas, diferentes mergulha-

dores deverão mergulhar as jaulas com maior

e com menor mortalidade, começando sem-

pre pelas cie menor mortalídade dentro cias

jaulas destinadas a cada mergulhador.

r 
---r---- 

l^ -^J^- ^^J^-4 -^-..+ii-^l^. . .....--.'.':

como medida de contolo de patogéneos e

melhoria de condições ambientais para o

peixe durante surtos de doença;

O transporte e tratamento qle redes srtjas

provenientes de jaulas infectadas deverá re-

vestir-sê de especial culdado na limpza e de-

sínfecção para prevenir contaminações cru-

zadas.

Diretor da exploração

fi. Íílijgiiíiçii

de redes qualidade de

água e reduzir o
risco de
perpetuaçãô de

ciclos de vida de

patogéneos

fìiraoar ia avnlnraaãa o

MV

L Limpeza e

derinfeção

Para minimizar
o risco de

íntrodução de

patogéneos e
transmissão dos

mesmos entré
jaulas,

explorações ou
zonas de
produção

a

a

O movimento de qualquer equipamento ou

equipamento de protecção pessoal Farâ otl-

tras explorações deverá ser apenas autori-

zado para situações que careçam de urgência

e sempre mediante autorização expressa do

dirétor da exploração;

Nenhum equipamento que não esteja relaci-

onado com o trabalho e gue possa entrar em

contasto com a água deverá dar entrada nos

barcos.

Diretor da exploração

t.
Acompanlu-
mento do
estado
sanítário da

exploração

Para mínimizar
o risco de

introdução e

transmissão de

patogéneos.

Minimizar risco

de entrada de
patogéneos

zoonóticos na

cadeia

alimentar

a

a

No caso de surto de patologia o MV deverá

ser contactado;

Para mais info, ver plano Veterinário.

Diretor da exploração.

K. Pesca e

abate
Minimizar risco

de contamina-

ções cruzadas

durante
captura, abate e

transporte de

peixe na

exploracão

o

O MV deverá ser contactado antes de iniciar

o processo de abate caso o código vermelho

esteja activo na exPloração;

Caso o peíxe a capturar tenha sido medicado,

o intervalo de segurança do medicamento

deve ser escrupulosamente respeitado'

DiretoÍ da exploração

L. Tomar
conhecimen-
to do código

Para criar
consciência do

estado clínico

a lnformar outros produtores da mesma zona

da patologia que está a afectar o efectivo da

exploração.

Diretor da exploração e
MV
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de
biosseguran-

ça da

exploração

dos peixes da
exploração/cada
jaula/explora-

ções vizinhas e
dos riscos de
transmissão de
doença

i1.,3 Procedimentos de limpeza e

1.3.1 línnpera

Todas as superfícies devem ser limpas para remover a matéria orgânica, uma vez que esta diminui a eficiência
do procedimento de desinfecção. Este procedimento também elimina algum material infeccioso. Deve ser
utilizado um detergente se existir gordura nas superfícies a serem limpas.

1.3.2 Desín'fecção

A desinfecção é o processo de inactivação de material infeccioso. Para uma maior efìcácia, o desinfectante
deverá ser deixado actuar numa concentração e duração recomendadas (ver tabela 4). os desinfectantes
deverão apenas ser utilizados antes da sua data de validade.

1.3.3 Protocolo gera! para lirnpe:a e desinÍecção

Este procedimento pode ser resumido da seguinte forma:

Passo 1 Remoção dos resíduos sólidos através de lavagem de toda a superfície com utensílios adequados ao
material a lavar, utilizando detergente para remover o biofilme que possa estar presente;

Passo 2 Remoção do detergente com água e secagem (sempre que possível);

Passo 3 lnspecção das superfícies para verificar se ainda existe alguma matéria orgânica aderida;

Passo 4 Desinfecção utilizando um agente desinfectante adequado; a concentração e tempo de acção
recomendados pelo fabricante devem ser respeitados, tendo em consideração que superfícies
rugosas e porosas requerem mais tempo de actuação; durante o tempo de desinfecção a superfície
deverá estar adequadamente imersa ou completamente pulverizada com o desinfectante;

Passo 5 Secagem (sempre que possível).

1,3.4 Procedimentos de lirnpeza e desinÍecção específicos

Tabela 3 - Procedimentos de limpeza e desinfecção

Pessoal

Calçado Mergulhar calçado no desinfectante Na passagem por qualquer
pedilúvio

Mãos Lavar mãos com sabão. Aplicar desinfectante de mãos
em ambas as mãos, esfregar e deixar secar

Lavar mãos antes de entrar
na exploração ou armazém,
entre zona molhada e zona
seca do armazém e antes de
sair de uma exploração ou
do armazém

Qualquer roupa específica para
utilizar na exploração

Lavagem na máquina ou esfregado em tanque com
detergente

Semanalmente ou sempre
que esteja visìvelmente sujo

Botas e impermeáveis com escova e detergente para removertodaLavagem

a sujidade aderida
Fim do dia de trabalho

FrequènciaPcntcs de ccntralc críticos procedinre,rto
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Coletes de salvação Lavagem com escova e detergente para remover toda

a sujidade aderida

Fim do dia de trabalho

Sempre que enviados Para

efectuar reparações e na sua

recepção.

Equipamento

Camaroeiros e outras redes de

captura de Peixe

Deverão ser utilizadas redes diferentes para manusear

peixe morto e capturar peixe vÌvo que possa vir a ser

devolvido à jaula.

O processo de higienização completo deverá ser efec-

tuado nofinal do dia, deixando a secar durante a noite'

Entre jaulas deverá haver uma tina com desinfectante

para mergulhar a rede.

lmersão em desinfectante

entre jaulas.

PÍocesso completo de

higienízação ao fìnal de cada

dia de trabalho.

Tinas de transporte
peixe/material

de
desinfectadas.
Todas as tinas deverão ser lavadas, esfregadas e Após uso

Todo o equipamento que seja
+Fr'iÀ^ ^1rã r ovnlnrtrãn nelí)
usrrev re'e

staff e visitantes. Equipamento

transportado entre as

exnloracões.

Apenas poderá ser autorizada a entrada/movimento

do equipamento pelo diretor da exploração. Todo o

equipamento deverá ser higienizado.

Equipam€nto à prova de águra deverá spr limpo com
daccritn nn c:nítr rln 1 ? ? e horrifado aôm SoravucJui;i! i;v --F;i:;:- :.-,-

desir rÍec tarite.

iquipamenÌo que não sejõ resistcr'ïe à água poderá

ser limpo e desinfectado com toalhetes

desinfectantes.

ïodo o equípamento transportado entre explorações

deverá seí limpo e desinfectado, sendo o
procedimento registado e assinado pelo responsável

pelo transporte do mesmo.

algum
trazido

Sempre que

equipamento seja

para a exploração.

Equipamento dc mcrgulho Deverão existir fatns, lttvas e gorros de me rgulho

exclusivos para cada exploração. O restante

equípamento pocierá ser transporiadq rnediante

limpeza e desinfecção como descrito no capítulo 1.3'4'

O equipamento deverá ser lavado com detergente e

enxaguado, seguido de um mergulho êrrl

desinfectante adequado.

A limpeza e desinfecção do equipament<i rJeverá ser

registada e assinada.

Após mergulho

Entre explorações

Equipamento electrónico Deverá ser prestada atenção às instruções do

fabricante relativamente aos possíveis meios de

limpeza. Após límpeza deverá ser borrifado com

desinfectante,

Após uso

Todas as áreas da erylorafo
lncluindo: jangadas, convés,

porão e casa do leme de

embarcações, escritório,

armazém e áreas exteriores ao

mesmo, casas de banho, etc.

Limpeza com detergente e desinfectante. Janeiro, Abril, Julho, Outu-

bro

Sempre que seja aPlicado o

código vermelho.

Sempre que o armazém se

encontre parcialmente vazio

por diminuição de stocks de

ração ou outros equiPamen-

tos,

Veículos

Barcos Limpar com água e detergente

Aplicar agente desinfectante e deixar secar,

Os barcos deverão ser lim-
pos diariamente. Desinfec-

ção deverá ser feita sema-

nalmente e se-

L4
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jam removidas mortalida-
des.

Sempre que houver mu-
dança de exploraçãq o
barco deverá ser limpo e de-
sinfectado em rota, assim
como todo o equipamento a

bordo.
Veículos rodoviários Sempre que um veículo entre na exploração

(armazém, se possível também no local de acesso aos
barcos), deverá passar por um rodilúvio.

O mesmo deverá ser aplicado a movimentos de
empilhadores entre a zona húmida e a zona seca do
armazém,

Antes de entrar
exploração e na saída.

na

Entre zona seca e zona
húmida do armazém.

límpeza das jaulas

Redes das jaulas Expôr ao sol para secar matéria orgânica.
Lavagem em tambor. Número de ciclos dependentes
da quantidade de crescimento nasjaulas. Lavar até fi-
car visivelmente seco.
Expôr ao sol e virar após 24h

Na mudança de redes. Fim

de ciclo

Redes anti-predadores Colocadas numa tina com água quente
desinfectante. Deixar actuar por 6 horas.

e Fim de ciclo ou se houver
mudança durante o ciclo

Jaulas Na Ribeira Brava, as jaulas deverão ser levantadas com
a grua do barco e raspadas e limpas à pressão.
Preferêncialmente deverão ser deixas sem peixe
durante l semana.

No caso de doença de notificação obrigatória as jaulas
deverão igua I mente ser desinfectadas.

Fim de ciclo

Amarrações São consideradas como parte do substrato aquático.
Deverão ser deixadas no local.

Em casos de doença de declaração obrigatória ou de
patologia severa no último ciclo deverão ser
removidas e substituídas.

Tabela 4 - Detalhes dos agentes desinfectantes (Biocidasl

Todos os biocidas deverão estar registados e aprovados pela entidade competente (DGAV), como tipo de
produtos 3 (Higiene Veterinária) e/ou tipo de produtos 4 (Superfícies de contacto com géneros alimentícios ou
alimentos para animais), de acordo com o REG. (EU) 52s/2012 de 22de Maio.

I

l

sffi
Pedilúvio Hipoclorito de sódio

Peróxido de hidrogé-
nio com ácido acético
e ácido paracético

ou

1:100 Colocar pedilúvio na entrada dos contentores de ra-

ção, nos barcos, entrada do armazém, entre zona
húmida e zona seca. Substituir o líquido a cada 3
dias ou se visivelmente sujo e registar.

Mãos Desinfectante alcoô
lico de mãos

Colocar estações de desinfecção em cada contentor
de ração, barcos, entrada do armazém, entre zona
húmida e zona seca.

Equipamento de protec-

ção pessoal
Hipoclorito de sódio 1:100

10 min
lmersão em solução desinfectante durante 10 minu-
tos. Deixarsecar

Pontos de controlo crí- Produto
ticos

Diluíção Aplicação
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ou

Peróxido de hidrogé-
nio com ácido acético

e ácido paracético

Equípamento

Camaroeiros e outras re-

des de captura de Peixe

HipoclorÍto de sódío

ou
Peróxido de hidrogé-

nio com ácido acético

e ácido paracético

1:100
10 min

lmersão por 10 minutos. Limpar em água limpa após

desinfecção, antes de voltar a contactar com peixe.

Para desinfecção mais completa imergir por período

até 6 horas.

Desinfectar entre e no fim do dia.

Tinas de transporte de

peixe/material Hipoclorìto de sodio

1:100

10 min

Borrifar o desinfectante e deixar actuar por 10 mi-

nutos. Limpar com água limpa após a desinfecção e

antes de voltar a contactar com peixe.

Todo o equipaÍYÌento que

seja trazÍdo para a exPlo-
-^^i^ ^^l^ a+rÍÍ a rricifrn-
I OVdV frcrv rrt I v r prs,,

tes, Equipamento trans-

portado entre as exPlora-
cões.

Hípocloríto de sódío

ou
Peróxido de hiclrogé-

nio com ácido acético

e ácido paracético

1:100

10 min

1:tú0
gu lttltt

Borrífar com spray desinfectante.

lmersãó pór 60 mlnutos. Llffpar corn água llrttpa e

r)eixar secar

Equípamento de merg*
tL^(rtu

Peróxido de hidrogé-

nío com ácído acéÌico

e ácido paracético

ou
Temperatura

1:100
60 min

60 "c
5 mín

lmersão por 60 minutos. Limpar com água limpa e

deixar secar

lmersão em água doce aquecida durante 5 minutos

Equipa ntento electrónico ^t--:lAILUUI 96% Borrífar com álcool e deíxar secar

Todasasáreas daerpilotaëo

Chão e paredes Hipoclorito de údio 1:100 Após limpeza de resíduos sólidos biológicos, borrifar

ou

solução desinfectante em todag as superfícies c dci

xar Secar

Agentes quaternários

de amónia

I:125

Veículc

Barcos Hipoclorito de sódio

Ou

Peróxido de hidroge'
nio com ácido acético

e ácido paracétíco

1:100
10 mÍn

1:100
60 min

Borrifar desinfectante em todas as superfícies após

Íímpeza de todo o materíal bíológíco

lmersão por 60 minutos. Limpar com água limpa e

deixar secar

Veículos rodoviários Peróxido de hidrogé-

nio com ácido acético

e ácido paracético

1:100 (quando pedilúvio está disponível) todos os veículos

ao entrar e sair da exploração deverão passar pelo

rodilúvio

ümpeza dasiaubs

Redes das jaulas Exposição solar

E

Água doce

E

Exposição solar

Ou

24-48h

Ciclos

24-48h

Expôr ao sol para secar matéria orgânica.

Lavagem em tambor. Número de ciclos dependen-

tes da quantÌdade de crescimento nas jaulas' Lavar

até ficar visivelmente seco.

Expôr ao sol e virar aPós 24h
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Exposição solar

E

Água doce com Peró-
xido de hidrogénio
com ácido acético e
ácido paracético

E

Exposição solar

24-48h

Ciclos

Biocida

60 min
1:100

24-48h

Expôr ao sol para secar matéria orgânica.

Lavagem em tambor. Número de ciclos dependen-
tes da quantidade de crescimento nas jaulas. Lavar
até ficar vìsivelmente seco. Fazer uma exposição ao
biocida de 60 minutos a 1:100

Expôr ao sol e virar após 24h

Redes anti-predadores Temperatura

Ou

Hipoclorito de sódio

ou

Ou Peróxido de hidro-
génio com ácido acé-
tico e ácido paracé-
tico

65 "C

10 min

1:1000
6h

1:100

60 min

lmersão durante 10 minutos em água doce a 65
graus.

lmersão durante 6 horas numa tina com desinfec-
tante

lmersão durante 60 minutos numa tina com desin-
fectante

Jaulas Hipoclorito de sódio 1:100
10 min

Após limpeza, borrifar a solução desinfectante em
todas as superfícies acima da água

I

)

)

)

2' Código de boas práticas de maneio aniu.nal para melhoria das
condições de saúde e bem-estar do peixe

Objectivos:

Assegurar que os procedímentos de maneio reflectem as melhores práticas conhecídas para a manutenção de
um ambÍente optímizado (ver tabela 5), que promova a saúde e o bem-estar do peÍxe.

A redução e elíminação de factores predisponentes de doença.

Tabela 5 - Parâmetros de qualidade de água pan dourada (Sparus aurotal

Tempentura oa L2.3L L7-25

Salinidade ppt 5-4É, 15-40

Oxigénío Díssolvído % de saturação 50-110 9G100

Parâmetro Unidades lntervalo aceitável lntervalo óptimo
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.2.i .Açtividoçles de rolinrt de na.qeto, n:oniÌorìzaç ãa do ambienle e Ìnspetção do eãuiit,:;nertt.l

Tabela 6 - Actividades de maneio, monitorização ambiental e inspecção do eguipamento

Peixe e ambiente
DiariamenteMonitorizado a partir da inspecção visual à superfície em cada

jaula, e com Íecurso a câmai-as/mergulhadores. Os parâmetros

a observar são:

. peixeletárgico/moribundo;

. peixes mais pequenos gue o padrão da jaula;

r coloração do peixe ou outras anormalidades na su-

perfície externa do Peixe;

r actividade respiratória do peixe;

r saftos fora de âgua ou natação errática (flashing);

. outrasanormalidades.

O comportamento do peixe deverá ser registado num diário
infnrmá+irn relaar rrrln Íìr rrlnr rcr =ltorerãn r{o-

úu Pivó.úiirú 
sveYvesv'| v!!!'vYev úv

verá ser corrunicada ptktreku ao tesputsável da erploração e
-l^^^i- aa 

-Áeliaa 
rm+arinárinL'ÊF!!{-a o\t

Monitorizar o comPorta-

mento do Peixe

Diariamenterâmetros deverão ser efectuadas:

a aproximadamente 5m de

. concentração de oxigénio às 8 am e 15 pm no

mínimo;

r vísíbílídade com dísco de Secchi' Caso üsibílidade

seja inferior a 7 metros, efectuar contagem de

plankton;

r salinídade à superfície e a 5 metros de profundidade.

Estes parâmetros deverão ser regístados em díárío ou

programa informático adequado

MedÍções dos seguintes Pa

. temperatura
profundidade;

Qualídade da água

DiariamenteRemoção de Peixe letár-

Eico

Remoção de peixe letárgico/moribundo com redes de mão/ca-

maroeiro e èutanásia dos ff|€3lrlo3.

Ver capÍtulo 4.4.Remoção de murtalidades
DiariamenteA alimentação deverá ser sempre visualmente monitorizada.

A distribuição da ração deverá ser o mais uniforme possível na

jaula para minorar a descalibração e criação de sub-grupos do-

minantes de peixes.

S,empre que cessar o apetite do peixe, a alimentação deverá

parar imediatamente. Poderá ser retornada mais tarde no de-

correr do mesmo dia.

Caso o peixe mostre diminuição de apetite em alguma jaula, o

director da exploração deverá ser informado, assim como o

medico veterinário.

A frequêncía de alimentação em peixes com tamanho inferior

a 150 gramas não deverá ser inferior a 2 vezes ao dia para mi-

norar efeitos de competição, canibalismo e descalibração'

Juvenis deverão ser alimentados à mão no primeiro mês após

transferência.

O volume alimentado por jaula deverá ser registado em diário

ou programa informático adequado.

Antes de operações que se prevejam stressantes para o peixe

ou períodos do ano em que se preveja que a qualidade da

saia dos valores de-rao a ali

Alimentação
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)

)

)

lmpecções do estado de
saúde do peixe

Capturar peixe com rede de mão/camaroeiro, durante o pro-
cesso de alimentação e colocar em banho anestésico. O banho
anestésico deverá ser substituído entre jaulas.

Estes procedimentos apenas poderão ser efectuados por pes-
soas devidamente formadas pelo medico veterinário.

Analisar brânquias, integridade das barbatanas, condição cor-
poral e qualquer outra alteração externa no peixe.

Estes peixes poderão ser eutanasiados com sobredosagem de
anestésico para amostragem para análise laboratorial.

Mínimo de 10 peixes
por semana por jaula (a

menos que aconselha-

dos a não proceder
desta forma pelo mé-
dico veterinário)

Mudança de redes As datas de mudança de redes e respectivas jaulas deverão ser
anotadas em diário ou programa informático adequado.

Sempre que possível a mudança de redes deverá sersimultânea
em todas as jaulas numa exploração.

Na Ribeira Brava, as

redes da pré-engorda

são sempre mudadas
entre lotes de juvenis.

Durante a engorda na

Ribeira Brava, deverão
existir 2 mudanças de
redes,

Pesagem Cerca de 100 peixes deverão sercapturados por meio de rede
de cerco/caixa, anestesiados e pesados em cada jaula e os re-
sultados anotados em programa informático adequado à reali-
zação de curvas de crescimento.

O banho anestésico deverá ser mudado entre cada jaula.

Deverão ser anotados o peso, comprimento e estado geral do
peixe.

Sempre que possível, a curva de crescimento deverá ser com-
parada com curva de alimentação, temperatura e todos os
possíveis processos indutores de stress marcados no eixo cro-
nológico da mesma curva.

Mensalmente entre No-
vembro e Abril

Quinzenalmente entre
Maio e Outrubro

E

Mergulhadores Deverão avaliar o comportamento do peixe, condição do equi-
pamento e remover mortalidades.

A cada 2 dias ou sem-
pre que necessário.

Eryípmento
Redes e amarraçõr€s da
jaula

lnspecção cuidada por mergulhadores.
Reparações efectuadas o mais rapidamente possível para evi-
tar fugas/danos no peixe.

Antes de transfeÍ€ncia
de peixe.

Após temporais.
Mensalmente ou sem-
pre que seja relevante
por qualquer incidente
ocorrido.

lnspecção da jaula Efectuada durante/após mau tempo
Reparações efectuadas o mais rapidamente possível para evi-
tar fugas/danos no peixe.

Sempre que necessário

Redes anti-predadores lnspecção e reparação Semanalmente, se en-
contradas aves no inte-
rior da jaula ou sempre
que se detectem danos
no decorrer de outras
operaÇões

verá ser suplementada em agentes anti-oxidantes como a Vi-
tamina Ç E, Selénio, agentes imunomoduladores tais como
beta-glucanos, lactoferrina e quitosano e agentes anti-inflama-
tórios como EPA/DHA. Esta suplementação deverá começar no
mínimo 2 semanas antes do evento previsto.
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A densidade de povoamento deverá ser sempre inferior a 20kg/m3

.7.3 €rotvtling

Crowing consiste na operação de acardumar o peixe numa pequena área para efectuar outras operações (e.g.

tratamentos, captura, transferência). Os eventos de crowding são stressantes para o peixe e deverão ser no

menor número possível durante um ciclo' É necessrário assegurar que:

. as redes estão suficientemente limpas para assegurar bom fluxo de água através da mesma ou no caso

de tratamentos com agentes oxidantes que a mesma não flutua perante a oxidação da matéria

orgânica;

r os níveis de oxigénio devem ser monitorizados continuamente e caso a saturação de oxigénio desça de

7 OYo, oxigenação a rtif icial dev er â ser f ornecida;

o a hora de início e fim clo crowciing cjeverão ser arrsiadas em diái-io, bem como leiiuras regulares do

oxigénio em intervalos de 10 minutos;

r idcalmcntc um evento de crowding não deverá ter cluração sttperior a 2 hnras;

. peixe capturado para amostragem deverá ser imediatamente libertado após medição; se peixe a mais

for capturado para amostÍagem, o excedente deverá ser libertado ]medlatarnente.

? ,) 
^tlntrt<...,-'qotì5 

dr Oefue g qn95.lq5ìO

. O peixe apenas deverá ser manipulado fora de água pelo tempo estritamente necessário para o

decorrer da operação a desenrolar;

. O tempo do peixe for a de água deverá ser mantldo ao mínimo possível e para peixe não anestesiado

não deverá superar os 15 segundos;

e Redes de mão e de captura de peixe que vai ser devoÍvido deverão ter tamanho adequadq redes não

abrasivas e estar limpas e desínfectadas.

o Na eventualidade de utilização de bombas de peixe e tubagem, estas deverão ser sempre verificadas

antes dd utilização, procurando zonas que possarn causar danOs aOS pêixes

" Todo o equipamento de manuseamento deverá ser desinfectado de acordo com o capítulo 1'.3'

2.4.:l .4nestesia

o A utilização de anestesia em qualquer procedimento deverá ser sempre autorizada e prescrita peto MV;

. para a maioria dos procedimentos, um estadio de anestesia entre a sedação e anesthesia superficial é

desejável (ver tabela 7);

e Benzocaína é o único anestésico aprovado em Portugal para utilízação em peixes de produção. A dose

a utilizar estará de acordo com a prescripção medico-veterinária;

o Temperatura mais alta e peixe mais pequeno tenderão a ter um tempo de indução e recobro mais curto;

o Os movimentos respiratórios do peixe deverão ser atentamente monitorizados durante a anestesia;

o Se a indução for demasiado rápida e a frequência respiratória estiver severamente diminuida, o peixe

deverá ser imediatamente transferido para água limpa e ventilado;

. Um tanque de recobro deverá ser sempre proporcionado ao peixe. O peixe apenas deverá ser libertado

depois de devidamente recuPerado;

. A água de anesthesia e recobro deverão ser sempre mudadas entre jaulas;

o Toda a utilização de anestésico deverá ser anotada no livro de medicamentos.
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Tabela 7 - Estadios de anestesia em peixes

Sedaio superficial Responsivos a estímulos mas motilidade e frequência respiratória reduzidas

Sedação profunda Como a anterior mas apenas responsívos a estímulos profundos. Alguma analgesia

Anestesia superficial Perda parcial de equilíbrio. Boa analgesia

Anestesia profunda Perda total de tonus muscular e equilíbriq movimentos respiratórios quase ausentes

Anestesia cirúgica Como a anterior mas sem reação a estímulos profundos

Colapso medular Movimentos respÍratórios ausentes, paragem cardíaca, eventual morte por overdose

Estadio Descrição

2,5 Etica pars a abste e eutsnásio de pixes

l

)

j

J

l

ì

Qualquer método utilizado deverá causar a morte instantaneamente ou render o peixe insensível a dor e
estímulos externos até à morte.

A captura e abate para consumo são feitos no local, sendo o único método disponível o choque térmico com a
utilização de gelo.

Na captura para amostragem, o procedimento a utilizer deverá ser a overdose de anestésico.

3" tMonítorização do estado sanitário do efectÍvo piscícola

Objectivos:

Detecção precoce de problemas de saúde nos peixes para permítir a colocação de medidas correctivas
atempadamente.

3.i trabolhodores da

requerido que todos os trabalhadores envolvidos no maneio do peixe estejam familiarizados com o
comportamento normal do peixe e saibam identifìcar anomalias que possam ser significativas para o bem-estar
do peixe ou indicadoras de doença. Essencialmente estas anomalias são desvios do comportamento "normal,,
ou "espectável" no que diz respeito à aparência física, comportamento e ambiente.

Formação específica em saúde dos peixes será dada como parte do programa de formação dos trabalhadores
da empresa, não negando ainda que a experiência é especialmente relevante no reconhecimento de situações
anómalas.

Outros métodos efectivos na detecção de problemas serão a visualização directa do peixe, quer seja através de
mergulhos ou câmaras. Desta forma, os mergulhadores revestem-se de particular importância como primeira
linha de observação do peixe.

os Biólogos presentes na exploração, dada a sua formação, deverão fazer avaliações diárias da saúde do
efectivo. Serão ainda as primeiras pessoas a ser notificadas em caso de suspeita de problema e a avaliar a
necessidade de chamar o Médico Veterinário.

3. 1.1 Arnostragern panr rnonitorização

Aquando da amostragem para pesagem, além do peso e comprimento do peixe que permitem a atribuição de
um score de condição corporl ao peixe, deverá ser efectuada uma avaliação do estado geral do peixe do peixe,
nomeadamente:

o Presença de parasitas externos;

r Presença de lesões cutâneas, nas barbatanas, oculares ou branquiais.
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3,? Se.rviçcs veierit'tá:iios '- vriÌas de rotint

O médico veterinário deverá visitar a exploração um mínimo de 4 vezes ao ano, sendo a distribuição das visitas

organizada de forma a cobrir os períodos de maior risco, assim como dar formação aos trabalhadores em

períodos mais calmos do ano.

Durante as visitas do Médico Veterinário, a seguinte estrutura deverá ser seguida:

r Análise dos índices produtivos para detecção de sinais de alerta;

r Análise da qualidade de água;

. capturar peixe moribundo nas jaulas que levantem mais preocupação;

o Verificar o comportamento nestas mesmas jaulas e comparar com jaulas com comportamento

teoricamente normal;

r Necrópsia de mortalidades e de peixes letárgicos das jaulas visitadas;

r fìice r rtir 
^r 

rfrôe ã<çr rnf.ìc nprtinênteq íbiosesuranca. formacão. gtC.ì,

Urrr relatório será elaborado sempr€ que o i,iédico Vctc;'inéi'lo visite a exploração.

,?..3 ?Ãeççtìisnos s,'n rsso dg içõo dt doençd nos

Qualqu er- suspeita levantada nas observações feitas pelos trabalhadores deverá ser comunicada

apropriadamente para permitir a investigação do problema. A forma como será feita dependerá da severidade

e natureza da suspeita. No entanto qualguer que seja a suspelta'

seguintes procedimentos (ou todos) deverão ser iniciados:

esta cjeverá ser comunicacia e quaíquer dos

o lnformar um trabalhador mais experiente ou biólogo que esteja presente imediatamente;

' informar o director da exploraçáo;

r lnformar o médico veterinário'

Não obstante, o médico veterinário deverá ser contactado sempre que exista:

. Mortalidade incxplicável ou aumento excedendo 0.05% de uma jaula num determinado dia;

r Mortalidade inexplicável ou aumento excedendo 0.15% por semana;

r Mortalidade inexplicável nos números de peixe moribundo ou peixe visivelmente afectado por uma

determinada condição Patológica;

r Evidência sugestiva de infecção ou outro tipo de patoÍogia na anáííse de peíxe moríbundo ou

mortalidades frescas;

o condições ambientais que possam ameaçar a saúde e bem-estar animal.

A exploração deverá estar equipada conforme descrito no capítulo 3.4, de forma a que um dos Biólogos possa

actuar inicialmente na investigação do problema, em casos de emergência ou caso a assistência veterinária sofra

um atraso. Fora isto, amostragens apenas serão efectuadas a pedido do Médico Veterinário'
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3..4 PrpcedinentDs de ünosÌïogem e equigomento necessárjo par:a s invesligoção de d:oençss
3.4,X Equiparnento necessário na exploração

O kit de amostragem deverá estar guardado numa caixa exclusive para o efeito e incluir o seguinte:

o Régua e balança;
o Oximetro com termómetro;
o Refractómetro para medição da salinidade;
o Disco de Secchi

o Tesoura, Lãminas de bisturi (número 2O a 241e pinças (com dente de rato e sem dente);
o Potes com formaldeído (60m1);

o Zaragatoas com meio de transporte de Stuart;
o Frasco de vidro fosco para amostragem de água;
o Solução de Lugol para preservar amostra de água em caso de suspeita de bloom de planhon.

Este material deverá ser verificado mensalmente para garantir que o material se encontra dentro do prazo de
validade.

O formaldeído e Solução de Lugol deverão ser guardados dentro de um armário fechado. Uma folha de análise
de risco deverá ser assinada por todos os trabalhadores gue trabalharem com formaldeído.

3.4"2 Âmostrag€rn paÍa Èristopoto$ogia

r Amostras cúbicas de 5mm ou com um máximo de espessura de 5mm preservadas em LOx o seu volume
de formaldeído tamponado a tO%;

o Retirar amostras dos seguintes órgãos: brânquiaq coração, fígadq baçq rim, intestino, músculo e pele
na zona da linha lateral;

r Os órgãos de cada peixe deverão estar individualizados em cada frasco e correctamente etiquetados
com o nome da exploração, data e jaula de onde é proveniente;

o Colocar em saco de plástico com zip antes de enviar.

3.4.3 Arnostragern para bacteriología

r Utilize uma zaragatoa com meio de transporte de Stuart;

o Retire amostras do rim ou baçq evitando tocar qualquer em outro orgão;

o Caso seja verão e sejam espectáveis temperaturas muito elevadas, poderá ser colocado uma bateria de
frio na embalagem, sem estar em contacto directo com a amostra.

3.5 Procedímentos Êmnte a suspeÍìa de dença de notiiícação obrigatórío

)

I

j

No caso de suspeição da presença de uma doença de declaração obrigatória, a notificação será feita de imediato
às autoridades pelo Médico Veterinário.

Doença de declaração obrigatória relevantes:

r Necrosehematopoiéticainfeciosa;

. Septicémia hemorrágica viral.
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ll, Medï'das de c,ontro'l'o d,e doenças

Objectivos:

Assegurar que o peixe está livre de doenças comprometedoras do seu bem-estar, através de boas prátícas de

maneio e gestão da produção, assim como rápida detecção de doenças e tratamento das mesmas.

4.i.8i
Detalhado no capÍtulo 1.

4,2 Vççiiaçãa

Não existirá vacinação durante a fase de produção em jau la. Será feita uma avaliação de custo/benefício

-^r^+i..^*^^+^ \.,raiarnãa rla indnc ac irrrronic: ênirãr na evnloracão,

Em caso de vacinação, todos os juvenis irão estar vacinados por imersão para Photobacteriose. Esta vacinação

deverá ser efectuada pelo menos 300 graus-dia antes do transporte para uma correcta imunização do peíxe,
,-- - t-.

rooera 5eÍ cleçtudud utÍtd vúrliltdldu PUr [rrçr5ou lvtri s"' vsvJr!' Jvv b'vvJ

para o ano de 201g não cstão prevìstos €v€ntor dÊvacinação contra Phatobarterntm dnmseìne pisticida aaaa

a ausência de surtos com elevada mortalidade no ano de 2018, também ele marcado por [otes não vacinados.

Ao longo do ano a estratégia será re-avalíada antes da entrada de cada lote.

4.3 Medíiamen?os

O Médico Veterinário deverá fornecer a prescrição e posologia adequada, que identificará o lote(s) a tratar,

especificar o medicamento, método de administração e dosage, asslm como o interval de segurança para o

consume dos peixestratados. A exploracão deyerá assegurar o seEuinte:

r Os lotes tratados estão identifrcados e com toda a informação rastreável;

o O intervalo rle segurança é escrupulosárnénte cumprido;

o A data de validade e lote dos medicamentos são registados;

' É nrautido um registo da quantidode dc medicomento recebido, usado e das datas de utilização;

r preenchimento do livro de medicamentos caso a administração seja efectuada pelo produtor e não seja

um medicamento de utilização especial;

r Todos os registos deverão ser mantidos por um período mínimo de 5 anos'

O Director da exploração deverá garantir que todos os trabalhadores envolvidos na administração de ração

medicamentosa são competentes para seguir as instruções dadas pelo Médico Veterinário. o Director da

exploração é ainda responsável por identificar potenciais necessidades de formação nos seus trabalhadores para

o desenrolar desta tarefa, formação esta que deverá ser dada pelo Médico Veterinário'

4.3. ll .Medicamentos Veterinários utilizados

A seguinte tabela serve como guia sobre os fármacos autorizados para utilização em peixes de aquacultura

destinada ao consumo humano. Não obstante, outros fármacos ou diferente posologia poderá ser utilizada de

acordo a cascata de prescrição, e justificados com a necessidade e à responsabilidade do Médico Veterinário

prescriptor.
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Aquacen Oxitetraciclina
1000mg/g

Pré-mistura medica-
mentosa para inclusão
em alimento medica-
mentoso

55mg/kg PV

7-10 dias
Jejum prévio ao início do tratamento para

melhorar a aceitação do peixe. Diminuir a

taxa de alimentação a 2/3-314 da alimen-
tação normal durante a totalidade do tra-
tamento.

Aquaflor 500m9/g Pré-mistura medica-
mentosa para inclusão

em alimento medica-
mentoso

1Omg/kg PV

7-10 dias
Jejum prévio ao início do tratamento para

melhorar a aceitação do peixe. Diminuir a

taxa de alimentação a 2l34la da alimen-
tação normal durante a totalidade do tra-
tamento. Alimentação medicamentosa a

cada 12h.

Aquacen benzocaína
1000mg/g

Concentrado para Solu-

ção para banho medica-
mentoso

15-20m1/1001 Preparar uma tina com banho anestésico e

l tina com água limpa para recobro. Oxi-
genar ambas as tinas. Colocar o peixe na

tina de anestesia até atingir o grau de se-
dação adequado ao procedimento a reali-
zar e, em seguida, colocar na tina de reco-
bro, até que recuperem, sendo depois de-
volvidos à iaula.

Fármaco Via de adrninistração Posologia Aplieação

4.4 Remoção, ctsssiÍiffitõo e e limí n oção dos morts lidade s

)
ì

'

)

A seguinte tabela deverá ser seguida para a frequência da remoção de mortalidade em cada jaula:

Tabela 8- Frequência da remoção de mortalidades

Os peixes mortos removidos deverão ser colocados em tinas específicas para o efeito, sempre colocadas sobre
o lado do barco que esteja encostado à jaula, e evitando consporcar outras superfícies a bordo ou equipamentos
com derrames de líquidos oriundos do peixe morto, ou com o equipamento utilizado na remoção dos mesmos.

Nunca deverão ser transportados peixe morto e ração ao mesmo tempo no mesmo veículo ou sem desinfecção
do mesmo entre o transporte de mortalidades e de ração.

A eliminação do peixe morto deverá ser efectuada através de congelamento numa uma arca específica para o
efeito em cada exploraçãq numa zona húmida da mesma. Mais tarde, este peixe será recolhido para destruição
por uma empresa especializada.

4.4.1 Classificação de €ausas de rnorte

Sempre que possível, as mortalidades deverão ser inspecionadas e uma provável causa de morte atribuida.

A classificação poderá ser:

o Não especificada (ou não óbvia)

o Lesões por predadores

<0.25% por semana 2 x por semana como mínimo. Deverão ser utilizadas câmaras para inspecionar o cone nos
restantes dias.

> 0.1% num único dia Remover mortalidades no dia seguinte. Caso o nível se mantenha, as mortalidades deverão
continuar a ser removidas.

> 0.25% por semana 3 x por semana como mínimo

> 0.5% por semana Todos os dias ou o mais frequentemente possível

> 30% peixe

decomposto
Aumentar até um nível que garanta que a percentage de peixe decomposto desce abaixo de
30%.

Nível de mortalidade Freq,uência de rernoção
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. peixe subdesenvolvido (peixe notoriamente mais pequeno que a restante população da jaula)

r Dano físico (de processos de captura, transferência de jaula, temporais)

r Doença bacteriana (lesões cutâneas hemorrágicas, aumento de baço ou abdómen dilatado)

r Plástico no sistema digestivo

' Decomposição

4.5 Contro\c de poiologitts inJecciosas

Sempre que mortalidades mais elevadas surjam sem razão

do peixe seja anormal, o Médico Veterinário deverá ser

aparente (ver ponto 4.4) ou que o comportamento

contactado no sentido de despistar a presença de

patologias infeciosas.

Caso surja um surto de uma patologia infecciosa, as seguintes medidas poderão vir a ser tomadas mediante

conselho do MédÍco Veterinário:

o Restrição alimentar;

o tlso de uma ração específica;

r Remoção diária de mortalidade;

r Cancelamento de processos de maneio que implìguem agrupamento do peixe, nomeadamenÌe

transferência de jaulas, mudança de rede;

r Cancelamento de entrada de novos lotesl

r Monítorízação continua de jaulas não afectadas;

r Pesca dejaulas não afectadaslafectadas.

4.5.11 CcnÌrolo de doenças vlraìs

Doenças tais como linfocistos e nodavirus estão presentes na indústria em diversos locais de produção e

maternidades e p<;rlarrto deverão ser acautelados processos caso uma destas doenças cause um surtD.

processos de biossegurança são utilizados para minimizar o risco de entrada e de disseminação destas

patologias. Em caso de patologia as medicJas descritas no código vermelho deverão ser adoptadas.

Alimentos funcionais, suplementados em vitaminas C e E, Selenium, betaglucanos e outros imunoestimulantes

deverão ser utilizados antes e depois de eventos programados de stress, tais como entrada de juvenis, mudança

de rede ou transferência de jaula.

No caso de Nodavirus poderá vir a ser equacionado um programa de vacinação.

4,5.i2 €on.Ìroìo de doenças baçÌeri:rnas

Doenças tais como Photobacteriose, Vibriose, Estreptococose, Septicemia por Aeromonas sp. e Flexibacteriose

(Tenaciboculum sp.) são comuns em toda a aquacultura de espécies mediterrânicas.

Tal como nas doenças virais, processos de biossegurança são utilizados para minimizar o risco de entrada e de

disseminação destas patologias e em caso de patologia as medidas descritas no códígo vermelho deverão ser

adoptadas.

O Médico Veterinário em conjunto com o Director da exploração realizam anualmente fazer um exercício de

análise de custo-benefício sobre a utilização de vacinação. Esta avaliação é re-feita sempre que se manifeste um

surto de patologia na exPloração.

A utilização de medicamentos antibióticos será sempre sujeita a receita médico veterinária, que será elaborada

após diagnóstico do problema e o fármaco será escolhido de acordo com a susceptibilidade do patogéneo em

questão (mcdiante antibiograma e histórico da exploração/exploraçôes vizinhas).
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4,5.2 Controlo de doenças parasitárias

A exploração tem confirmada a presença de um parasita intestinal da classe myxozoa, nomeadamente
Enteromyxum leei.

Para o seu controlo, 3 lotes terão acesso a uma ração funcional especificamente formulada para a redução do
número de parasitas intestinais. Estes serão comparados ao longo do ciclo com lotes "irmãos" com dieta
standard.

Dada a ausência de dados sobre o mesmo parasita no arquipélago da Madeira está a ser desenvolvido um
procedimento de estudo epidemiológico para perceber se existe sazonalidade na sua manifestação e quais as
épocas mais propícias para proceder à adaptação da estratégia de controlo.

5. comunicação relativamente à saúde dos peixes e formação

Objectivos:

Assegurar que nenhuma informação reÍatÍvamente à saúde dos peixes é perdída no processo de
comunícação, permítindo desta forma uma atempada ínvestigação em caso de doença, Formar todos os
trabaÍhadores que trabalham com o peixe de forma a que sejam competentes na monitorização da saúde e
bem-estar do peíxe, assegurando assim que as boas-prátÍcas de maneio são cumpridas.

DSAV Madeira

Médico veterinário Director de Produção

Biólogos

TrabalhadoresTrabalhador
Senior

Mergulhadores

Reportar problemas de saúde do efectivo
Comunicação sobre observações do peixe

27



AquabaÍa - Socledade tie aquauulture das i{l^'as Lda

Plano Sanitário

5":1 Farnsclio

Registos da formação em saúde dos peixes deverão ser mantidos para cada trabalhador da exploração.

5.1,1 Cuvvo de produção e .n'|aneio de dourada:

Formação para todos os trabalhadores da empresa.

lncluiformação sobre:

o Anatomia e fisiologia básica dos peixes;

o Biosegurança da exploração;

r Boas práücas de maneio;

o lnformação básica sobre patologia.

5.1.2 ldentificação de sinais de patologia:

Fnr.marõo nere merçlu!hadores e membros r-lesignados na avaliação e classificação de mortalidades.
i v. i r.Yysv

lnclui formação sobre:

o Anatomia e fisiologia básica dos peixes;

e Patologias mais comuns em douradas;

r !r{an?ifirarãn r{c .-in:iq c!ínicos eçnecíficos em cloufadas.
' aug..lr..Luluv se

6. Lista de Contagtos

Mftho Veterinário: Nuno Ribeiro

nunoribeiro@ mvagua.Pt

968691913

Av. Parque de Campismo, Lote 24 Fração C

3840-264 Gafanha da Boa Hora

laboratório patologia Skretting:

daniel.eiion(d sl<rettins. com

+34947 40 03 39

Skretting Espanha

Ctra. De la Estación S/N

09620 Burgos

Espanha
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Plano de utilização de Biocidas de uso
Veterinário e de Medicamentos

Veterinários

Código de exploração:

Áreas geográficas: Ribeira Brava

Espécie(s) de peixe: Dourada, Charuteiro e Dourado

No, jaulas:

Assinaturas:

Diretor de produção

Médico Veterinário:

-)

)

ì

/L / t M/-/

Data: 15/09/2021
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Medieamentos Veterinários

L. Agentes biocidas de uso vetee'inánio

Todos os biocidas deverão estar registados e aprovados pela entidade competente (DGAV), como tipo de

produtos 3 (Higiene Veterinária) e/ou tipo de produtos 4 (Superfícies de contacto com géneros alimentÍcios ou

alimentos para animais), de acordo com o REG. (EU) 52812012 de 22 de Maio.

Staff
Colocar pedilúvio na entrada dos contentores

ção, nos barcos, entrada do armazém, entre zona

húmida e zona seca. Substituir o líquido a cada 3

dìas ou se visivelmente sujo e registar.

de ra-1:100Hipoclorito de sódio

Peróxido de hidroge-

nio com ácido acético

e ácido paracético

ou

Pedilúvio

Colocar estações de desinfecção em cada contentor

de ração, barcos, entrada do armazém, entÍe zona

hrjmìda P 7nnâ sê.4

Desinfectanie alcoó-

lico de mãoç
Mãos

Fliooclorito de sodto

nil

I nter sJu et t t suiuçJu riesirríectarrte cjuronic ru mlnu

e ácido acético

lmersão por 10 minutos. Limpar em água limpa apos

Desinfectar entre s e no fim do dia.

Borrífar o desinfectante e deixar actuar por l'0 mr-

Hipoclorito de sódio

tos. Deixar secar

Équipamento

e ácido

1: IUU

10 min
Fqr ripemento de protec-

ção pessoal

1:l-00
l0 min

1:100
10 min

Tinas de tÍansporte de

peixe/materÌal

Peróxido de hidrogé-

nio com ácido acètlco

Camaroeiros e outras re-

des de captura de Peixe

nutos. Limpar com água limpa após a desinfecção e

antes de voltar a contactar com peixe'

desinfecção, antes de voltar a contactar com peixe'

Para desìnfecção mais completa imergir por período

ató G horas.

Hipoclorito de sódio

OU

Peróxido de hidrogé-

rriú úúrrl ácÌdo acéticir

1:100
Ìü min

1:100
60 min

Hipoclorito de sódio

0u

Peróxido de hidrogé-

nio com ácido acético

e ácido paracético

Todo o equipamento gue

seja trazido para a exPlo-

ração pclo staff c visiton-

tes. Equipamento trans-
portado entre as exPlora-

1:100
60 min

60'c
5 min

Borrifar com spray desinfectante'

lmersão por 60 minutos. Limpar com água limpa e

lmersão por 60 minutos. Limpar com água limpa e

deixar secar

lmersão em água doce aquecida durante 5 minutos

deixar secar

Peróxido de hidroge-

nio com ácido acético

e ácido paracético

ou
Temperatura

Equipamento de mergu-
th^

Borrifar com álcool e deixar secar

1:100

t:1'25

96%

ou

Equipamento electrónico Alcoól

Após limpeza de resíduos sólidos biológicos, borrifar
Todas as áreas da exPloração

Hipoclorito de sódioChão e paredes

Agentes quaternários

de amónia

solução desinfectante em todas as superfícies e dei-

xar Secar

Pontos de controlo crí- Produto

tícos

Dituição Aplicação
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Earcos Hipoclorito de sódio

Peróxido de hidrogé-
nio com ácido acético

Ou

e ácido cético

1:100
10 min

1:100
60 min

Borrifar desinfectante em todas as superfícies após
limpeza de todo o material biológico

lmersão por 60 minutos. Limpar com água limpa e

deixar secar

Veículos rodoviários

e ácido co

Peróxido de hidrogé-
nio com ácido acético

L:100 (quando pedilúvio está disponível) todos os veículos
ao entrar e sair da exploração deverão passar pelo
rodilúvio

Redes das jaulas Exposição solar

E

Água doce

E

Exposição solar

Ou

Exposição solar

E

Água doce com Peró-

xido de hidrogénio
com ácido acético e

ácido paracético

Ou

pulverização de peró-
xido de hidrogénio
com ácido acético e
ácido paracético

solar

E

24-48h

24-48h

Ciclos

Biocida
60 min
1:100

1:100
400m1/m2

Ciclos

24-48h

24-48h

Expôr ao sol para secar matéria orgânica.

Lavagem em tambor. Número de ciclos dependen-
tes da quantidade de crescimento nas jaulas. Lavar
até ficar visivelmente seco.

Expôr ao sol e virar apos24h

Expôr ao sol para secar matéria orgânica.

Lavagem em tambor. Número de ciclos dependen-
tes da quantidade de crescimento nas jaulas. Lavar
até ficar visivelmente seco. Fazer uma exposição ao
biocida de 60 minutos a 1:100

Pulverizar com solução de ox-virin a Lyo, na taxa de
400m1/m2 de rede

ao sol e virar 24h
Redes anti-predadores Temperatura

Ou

HipoclorÌto de sódio

Ou Peróxido de hidro-
génio com ácido acé-

tico e ácido paracé-

tico

ou

65'C
10 min

1:1.000

6h

1:l-00
60 min

lmersão durante L0 minutos em água doce a 65
graus.

lmersão durante 6 horas numa tina com desinfec-
tante

lmersão durante 60 minutos numa tina com desin-
fectante

Jaulas Hipoclorito de sódio 1:100
10 min

Após limpeza, borrifar a solução desinfectante em
todas as superfícies acima da água
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2. Medicamentos Veterinários

O Medico Veterinário deverá fornecer a prescrição e posologia adequada, que identificará o lote(s) a tratar,

especificar o meclicamento, método de administração e dosage, assim como o interval de segurança para o

consume dos peixes tratados. A exploraÇão deverá assegurar o seguinte:

. os lotes tratados estão identificados e com toda a informação rastreável;

r o intelalo de segurança é escrupulosamente cumprido;

r A data de validade e lote dos medicamentos são registados;

. É mantido um registo da quantidade de medicamento recebido, usado e das datas de utilização;

r preenchimento do livro de medicamentos caso a administração seja efectuada pelo produtor e não seja

um medicamento de utilização especial;

' ïodos os registos deverão ser mantidos por um período mínimo de 5 anos.

O Dir.ector" cla qxploração cleverá oarantir qrre toclns os trahalhadores envolvtdos na admrnlstraçao de raÇào

medicamentosa são competentes para seguir as instruções ciacias peio Meciico Veier-inário. ú Directoi'cia

explnr.:çãa é ainda responsár.,el por identificar petenciais necess!dades de formação nos ser-ts traLra!hadores para

o desenrolar desta tareía, formação esta que deverá ser dada pelo Médico Veterinário.

2.7 Medicomentos Veterinórios utilizados

A seguinte tabela serve como guia sobre os fármacos autorizados

destinada ao consumo humano. Não obstante, outros fármacos ou

para utilização em peixes de aquacultura

diferente posologia poderá ser utilizada de

acordo a cascata de prescrição, e justiticados com a necessidade e á responsabrlrdade do Mêdrco Veterinário

prescriptor.

Jejunr prévio ao início do tratamento para

melhorar a ãceítação do peixe. Diminuír a

taxa de alimentação a 2/33/a da alimen-

tação normal durante a totalidade do tra-

tamento.

55urg/kg PV

7-10 dias
Pré - rtti:[ur a rrredics-

mèntosa para inclusão

em alimento medica-
mentoso

Aquacen Oxitctraciclina
L000me/e

Jejum prévio ao início do tratamento para

melhorar a aceitação do peixe. Diminuir a

taxa de alimentação a 2/3-3/4 da alimen-

tação normal durante a totalidade do tra-

tamento. Alimentação medicamentosa a

cada 12h.

1omg/kg PV

7-10 dias
Pré-mistura medica-

mentosa para inclusão

em alimento medica-

mentoso

Aquaflor 500mg/g

Preparar uma tina com banho anestésico e

l tina com água limpa para recobro. Oxi-
genar ambas as tinas. Colocar o peixe na

tina de anestesia até atingir o grau de se-

dação adequado ao procedimento a reali-

zar e, em seguida, colocar na tina de reco-

bro, até que recuperem, sendo depois de-

volvidos à iaula.

15-20m1/1001Concentrado para Solu-

ção para banho medica-

mentoso

Aquacen benzocaína

1000mg/g

Fármaco Via de administração Posología Aplicação
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Esildo da Dinâmlca Gosteira na zona do
Gampanário através de modelos e de medigões de
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Resultados da monitorização da
dinâmica costeira na zona do
Campanário (AQUABAÍA)

Período: I de outubro de 2021a ll de janeiro de2022

Resumo
Estudo da dinâmica costeira na zona do
Campanário através de modelos e de medições de
correntes in-situ obtidas através de ADCP
(Acoustic Doppler Current Profiler), boias
derivantes e drones.

Equipa Técnica
Jesus Reís (iesus.reis@oom.arditi.ot)
Rui Vieira (rui.vieira@oom.arditi.ot)
Carlos Lucas (carlos.lucas@oom.arditi.ot)
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lntrodução

Este relatório corresponde aos trabalhos desenvolvidos no âmbito da prestação
de serviços solicitada ao Observatório Oceânico da Madeira (OOM) pela empresa
Aquabaía - Sociedade De Aquacultura Das llhas, Lda durante o mês de outubro de 2021.

As tarefas realizadas durante esta etapa do trabalho tiveram como objetivo a
configuração do sistema de monitorização das correntes junto das jaulas de piscicultura
da Aquabaía. Para o efeito, foram utilizados diversos equipamentos e métodos: foi
utilizado um ADCP (AQUADOP 600 khz da Nortek), boias derivantes, imagens de drones
e resultados do modelo COAWST (Coupled-Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment
Transport). Neste relatório mostramos os resultados obtidos durante o período de
estudo, compreendido entre 1 de outubro de 2021 e 11 de janeiro de 2o22.
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Metodos

Esta avaliação foi feita recorrendo ao rnodelo acoplado COAWST, a um ADCP

Nortek 60O boias derivantes SOUTHTËK Offshore Nomad e drones DJI Mavic e DJI

Matrice 300.

Modelo COAWST

O sistema de modelos acoplados COAWST descrito em (Warner et al., IOLO\,faz

a ligação on-line de três modelos diferentes: o "Regionol Ocean Modeling System"

(ROMS) que foi usado para simutar a dinâmico oceanof costeiro, o modelo "Weather

Research and Forecastrng" {WRF} para as condições de forçamento atrnosférico e o

models "Simulating WAves Nearshore" {SWAN} paía a agitação marítima. Esses três

modelos foram configurados para uma resolução temporal de t hora e espacial de 1 km.

Esta abordagem é considerada essencial para o nosso estudo devido às diversas
inrarrrÃac an.lra ^c n!.!1.êçq!1ç -rtmosfóriCOS g OceâniCOS fg!atados em gStUdO-c antefiOfgs
ai raçi gl.vqr Ll lrr L vJ

nas zonas costeiras da ilha da Madeira {ealdeira et al., 2916; Pullen et al., 2OL7: Alves et

d.,Z}2};Azevedo et al., 2A2ü.
O período de simulação do modelo foide dia 1a 31de dezembro de2A2L.

Equipamentos in-siru

Nesta avaliação foi fundeado aos 30 metros, numa estrutura fixa, um ADCP

AQUADOP 600 kHz da Nortek {Figura 1), com a seguinte configuração:

r Medição em 33 níveis de profundidade

r Resolução esPacialde l metro
o Amostragens de l minuto
o Espaçamento entre amostragens de 10 minutos

O ADCP esteve fundeado em duas alturas diferentes: a prlmêlra no mês de

outubro de 2021 e a segunda nos meses de dezembro de 2021 e ianeiro de 2O22.

-=

Figurtt l- 4QL'.|DOP 600 KH; da ,\'onek' no clía du recolha
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As boias derivantes utilizadas nesta avaliação foram as Offshore Nomad da
Southtek. Foram colocadas na água em dois pontos diferentes (Figura 2) e deixadas à
deriva durante 24 horas. Este processo foi repetido na semana seguinte ao primeiro
lançamento, parc avaliar a trajetória das mesmas.

Figura 2- Posíção de largada das boias lagrangianas

A avaliação experimental das correntes com drones é utilizada neste relatório
como complemento extra. Esta avaliação foi feita com a ajuda dos drones DJI MAVIC e
DJI Matrice 300, do Comando Operacional da Madeira (COM). Depois de obtidos
diversos vídeos, recolhidos sobre as jaulas, estes foram processados por um algoritmo
para a obtenção de um mapa instantâneo de correntes de superfície.

Figura 3 - Drones utilizados na recolha de ímagens (à esquerda o lvlatice 300 e à direíta o trÍa'ic)

-)

I
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Resu ltados

Devido à sua localização global, a llha da Madeira está exposta a condições

rneteo-oceanográficas muito específicas, sendo a sua dlnârnica costeira diferenciada da

dinâmica oceânica, mas influenciada por esta.

Os resultados do modelo mostram que a corrente costeira é alterada

principalmente por 3 fatores: atmosféricos - ventos predominantes {Figura 4-b}, que

cniarn uma zona abrigada na costa sul {Figura 4-a}, próximo à zona das jaulas, mas com

grande influência nas correntes; correntes oceânicas - com rnais influência a norte da

ilha por ser uma zona exposta à Corrente dos Açores e ao Atlântico Norte e por fim a

maré - com maior influência na zona da Ponta de São Lourenço.
33"H 0.5
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Quando observamos a agitação marítima (Figura 5), vemos que a ondulação foi
predominante do quadrante norte e que devido à ilha a costa sulfoi protegida. Logo, na
zona de estudo junto às jaulas a altura da onda é inferior 1 metro, e direção de este.

33"N

32.8nÍ{

32.6'N

32.4"N

17.4'W l6-8"W 16.5"19
0

Figura 5 media da agitação marítima do mês de dezembro obtidas pelo modelo

Avaliação das correntes na área próxima das jaulas

Pelos resultados do modelo observamos que na zona das jaulas a dinâmica
costeira é altamente influenciada pela presença da ilha, que serve como escudo dos
impactos diretos provenientes de Norte. Contudo fez-se uma análise do escoamento
médio das correntes em períodos de enchente e vazante para o mês de dezembro
(Figura 6), e destaca-se gue a maré só influenciou a intensidade da corrente, sendo que
em períodos de vazante da maré a corrente teve mais 0.07 m/s (0.136 nós) em média,
quando comparada com a corrente de enchente. euanto à direção, em média tanto em
períodos de enchente como vazante, a predominante foi para Este (sentido Ribeira
Brava - Funchal).
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ls Período em estudo - Outubro de 2O2l

Na representação espácio-temporal tFigura 7) dos dados de ADCP obtidos

durante o mês de outubro e na tabela de correntes (Tabela 1) do mesmo período, é

possível observar que a corrente foi mais forte à superfície (2.5 metros) com uma média

de 0.L77 m/s (0.34 nós) e teve um valor máximo de OJ67 m/s (1'49 nós). Na Figura 8

pode observar-se que a corrente à superfície tem uma direção muito mais variável,

quando comparada com as restantes profundidades. lsto deve-se à influência direta das

brisas marítimas e brisas de montanha que afetam a zona de estudo.
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Com o aumento da profundidade, a influência do vento deixa de ser tão
relevante e, como consequência, a velocidade média diminui. Por outro lado, na Figura
8 é de destacar que durante grande parte do tempo a corrente abaixo dos 7 metros de
profundidade é proveniente de Oeste, ou seja, dirigida para Este (sentido Ribeira Brava
- Funchal), o que confirma os resultados observados no modelo. lsto também pode ser
associado à menor influência do vento em profundidade na corrente.

A velocidade máxima registada pelo ADCP neste período foi aos 9.5 metros de
profundidade, com um valor de O.776 m/s (1.5 nós). Esta corrente foi registada no dia 2
de outubro, com direção Este (direção ao Funchal), no período de enchente da maré. A
maior parte dos valores máximos de correntes registados, sem ser à superfície, foi em
períodos de enchente da maré.
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Profundidade
lntensidade

Mínima
lntensidade

Média

lrrtensidade
Máxima

Componente
Este

Componente
Norte

26.s 0.002 0.093 0.375 o.o42 -0.025

25.5

24.5

0.001 0.095 o.367 0.046 -0.025

0.000 0.097 0.399 0.050 -o.o22

23.5 0.000 0.098 0.382 0.054 -0.020

72.5 0.001 0.099 o.401 0.057 -0.020

2r.5 0.002 0.100 o.417 0.062 -0.019

20.5 0.001 0.102 0.451 0.065 -0.020

19.5 0.001 0.104 0.474 o.067 -0.020

18.5 0.001 U.IU5 0.436 n rì?n 4.019

L7.5 0.000 o.707 o.452 4.473 -0.020

ru.5 tJ.UUI
ô 4nou.tvo I\ A Ã'' ^ n-r/| _n n?'t

15.5 0.002 0.111 0.455 0.075 -o.o22

14.5

13.5

0.002

0.442

0.112 0.410 0.078 -o,023

0.7t4 0.445

0.481

o.079 -0.023

12.5 0.001 0.115 0.081 -0.025

11.5 0.001 O,LL7 a.452 0.081

10.5 0.000 0.120 0.515 0.082 -0.026

9.5 0.001 0.12L o.776 0.o81 -o.o27

8.5 0.00r 0.123 o.447 0.08 -0.029

7.5 0.001 0.125 0.462 0.079 -0.029

6.5 0.000 a.127 o.609 o.477 {.029

5.5 0.000 0.134 0.479 0.081 -0.029

4.5 0.002

0.002

0.135 o.487 0.083 0.004

3.5 o.L77 4.767 0.030 -0.042
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No mês de novembro realizou-se ainda um estudo de transporte laringiano
utilizando boias derivantes. O resultado que mais importa destacar foi o facto de que
nos dois lançamentos, apesar de em dias diferentes, as boias colocadas na batimétrica
dos 40 metros (ponto A) encalharam sempre junto à Fajã dos padres.

O primeiro lançamento (que aconteceu dia 11. de novembro às 9 horas,
enquanto a maré estava a descer) levou a boia a encalhar 8 horas depois; o segundo
lançamento aconteceu dia 17 de novembro às t horas em período de enchente de maré
e a boia encalhou 14 horas depois. Ambas as boias colocadas no ponto B seguiram
paralelas à costa em direção ao Funchal, com a diferença de que a boia colocada dia 1.1

em período vazante deslocou-se mais rápido e com uma trajetória mais próxima de
terra. Ambas foram recolhidas em frente ao Funchal aproximadamente 24 horas depois
do seu lançamento.

Figura 9 - Trajetória das boias derivantes no dÍa t I de no"-embro de 2021

Figura l0 - Trajetóría das boias derìvantes no día I 7 de novembro de 202 t
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2e Período em estudo - Dezennbro de 2021 e Janeiro de2o22

Na representação espácio-temporal do segundo período de avaliação do ADCP

{Figura X) e na tabela de correntes (Tabela 2}, é possível observar que durante todo o

tempo em que decorreu o estudo, a corrente foi mais forte junto à superfície (2.5

metros) com uma intensidade média de 0.148 m/s {0.28 nós) e máxima de 0'678 m/s

{1.31 nós). Na Figura 12 é possívelverificar que a corrente à superfície tem uma direção

muito variável quando comparada com as restantes profundidades' Esta situação

também ocorre no período de avaliação de Outubro e, como mencionado, deve-se à

influência direta das brisas marítimas e das brisas de montanha que afetam a zona.

Com o aumento da profundidade, a influência do vento deixa novamente de ser

tão relevante e como consequência a velocidade média das correntes diminui. Por outro

lado, na Figura t2 é de destacar que a maior parte do tempo as correntes entre os 6.5

metros e 2t.5 nretros de profundidade é proveniente de Oeste, com direção a Este

íconrir{a Íìihoira er.ays - Funcha!). lsto também pode ser assocíaclo à menor influência
lJ(;l,llgv fttvç,4s v.s

do vento em profundidade na corrente. Quanto à corrente aos 25.5 mêtros (ou corrente

de fundo) a velocidade é muito baixa e a dirêção êstá de acordo com a direção de

propagação da onda de Maré, ou seja, em período de enchente para este (Ribeira Brava-

Funchal) e em período vazante para oeste {Funchal-Ribeira Brava}.

A velocidade máxima registada pelo ADCP neste período foi aos 5.5 metros de

profundidade, com 0.777 m/s {1.51 nós), no dia 27 de dezembro, com direção de

nordeste, num período de tempestade'
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Profundidade
Intensidade

Mínima
Intensidade

Média
Intensidade

Máxima
Componente

Este
Componente

Norte
25.s 0.000 0.071 0.270 0.006 0.001
24.s 0.000 0.078 0.361 0.012 0.007
23.5 0.001 0.082 0.349 0.01s 0.009
22.5 0.001 0.084 0.360 0.018 0.009
2t.5 0.000 0.085 0.368 0.019 0.010
20.s 0.000 0.086 0.354 0.02t 0.0t2
19.5 0.000 0.086 0.330 0.023 0.012
18.5 0.001 0.088 0.377 0.025 0.013
17.5 0.000 0.090 0.359 0.028 0.013
t6.s 0.000 0.091 0.360 0.029 0.0t2
15.5 0.000 0.091 0.341 0.030 0.012
t4.s 0.000 0.092 0.455 0.032 0.0t2
13.5 0.000 0.094 0.489 0.034 0.013
12.5 0.000 0.097 0.595 0.03s 0.01I
I 1.5 0.000 0.097 0.613 0.037 0.010
10.5 0.001 0.099 0.551 0.037 0.01I
9.5 0.000 0.102 0.606 0.037 0.008
8.5 0.001 0.102 0.64t 0.039 0.007
7.5 0.000 0.104 0.702 0.039 0.007
6.5 0.001 0.105 0.596 0.038 0.004
5.5 0.001 0.107 0.777 0.038 0.003
4.5 0.000 0 1ll 0.761 0.041 0.002
3.5 0.001 0.117 0.618 0.041 0.018
2.5 0.002 0.146 0.678 -0.001 -0.018
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Avaliação local através de Drones

Ainda no decorrer do segundo período de estudo, foi feita uma avaliação das

correntes de superfície, de caráter experimental, com recurso a drones. Foram gravados

vídeos sobre as jaulas (Figura 13), e é possível observar que há uma diferença no

escoamento local, na parte mais a Oeste (jaulas mais perto da Ribeira Brava) em que as

correntes seguem mais para terra, enquanto nas jaulas mais a Este (Funchal) as

correntes seguem mais paralelas à costa. Também é possível observar que há uma

mudança da dinâmica local, por efeito da interação das jaulas com as correntes, o que

pode indicar que as jaulas mais a Oeste geram turbulência que pode perturbar as águas

que chegam às restantes jaulas.

20Om

3flkn

Figura l3 - \Íepade correntes tle superJície insrunÍâneo reliradt> draNés das imagens de drone
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Cortciusôe,;

Durante este estudo, que durou sensivelmente três meses, é possível concluir
que na zona junto às jaulas a corrente geralmente é mais forte à superfície devido à
influência do vento. Dada a forte variabilidade deste, a direção das correntes de
superfície é muito variável. Com a ajuda dos dados de ADCP é possível observar uma
diminuição da influência do vento com a profundidade, em que a maré vai ganhando
influência até controlar na totalidade a intensidade das correntes, e esta em média
dirige-se para Este. Contudo, a grande diferença entre os dois períodos da avaliação com
recurso ao ADCP é que as correntes junto ao fundo em outubro não foram tão
influenciadas pela maré como aconteceu em dezembro/janeiro. Por outro lado, o
máximo de correntes aconteceu num evento de tempestade durante o segundo período
em estudo.

Quanto ao estudo lagrangiano, este mostrou que tudo o que seja colocado na
batimétrica dos 40 metros e deixado à deriva, muito provavelmente irá encalhar na zona
da Fajã dos Padres, e gue o que for colocado perto do ponto B (um pouco mais profundo
e mais distante da costa) irá seguir paralelo à costa em direção ao Funchal em menos de
24h.

Relativamente aos resultados do modelo COAWST, este demostrou que em
média as correntes são para Este e a ilha funciona como um escudo de proteção de tudo
o gue vem de Norte, sejam ventos, ondulação ou correntes. euanto às correntes na
zona adjacente ao Campanário concluiu-se que a maré não tem grande influência nas
correntes superficiais, tal como verificado posteriormente pelos dados de ADCP. De
notar que o modelo ideal para um estudo numa zona como esta deveria ter uma
resolução espacial de menos 300 metros (um modelo com estas características está a
ser desenvolvido pelo Observatório Oceânico da Madeira).

O estudo experimentalcom drones demonstrou que mesmo em áreas pequenas
a dinâmica costeira é muito complexa, que varia em poucos metros e é altamente
influenciada por pequenas estruturas como é o caso das jaulas.

As conclusões retiradas deste estudo só são válidas para o período de análise e
estão representadas num esquema simplificado na Figura L4. Para ser possível obter
uma conclusão mais abrangente do comportamento das correntes nesta zona seria
necessário dispor de uma série temporal de dados de pelo menos um ano, que permita
observar a variabilidade sazonal, assim como um modelo de melhor resolução espacial.

Qor4iti **-=-* G*.



Fígtra l1- Esquema resumo das correníes nos perìocios em cstudo
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Laboratono RegÌoiulde Cor-iti'oio de Qualicjade da Agua

ARM - Áeuas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE nnÁuses no 202í0s642

LO385
tsoi|Ec 17025'

En9ìos

RequeÍerle:

Endêr€ço:

ÍpoAmoctra:

Tipo Análbe:

Telefonê: TeleÍax:

l{.oContÍibuinte: 507267532

Eniidade Rospon3ável da Colheita: O Requerente

Os Resultados aplicam-se à amostrâ conforme rececionada. O Processo de Colheita, preservaÉo e transpoÍte de amostras para ensaio não
está incluído no Âmbito de AcreditaÉo do LQA.

Área: 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

PoÍìto de amstragem: 24515 - P17

BioinsÍght - Ambiente e Biodivêrsidade, Lda

Esfada de São Bemardo, No 320, Loja W 3810-175 Aveiro
Aveiro
3810-'t74

Água Natural Salina (Âgua Balnear)

Geral

Verrão: 1

Boletim Definitivo

D.ta dê Colheiia:

Data dê Recêpção:

D.ta lnicioAnálbê:

Data de Emis!ão:

2021-1'l-29 9i34

2021-11-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17

PaÍâmctÍo
ilËtodo de Ensio

Recult do Exprrssão do
Re3ultado

lncerteza Relaiiva
da tedlcão

Llmite
Legal

Data Fim da
Análilo

vell

vell

Nl

vs/l

pell

vell

.)

,)

)
)
,t

)

,.t

)

.)

)

-)
i

Gobre [21
PTQ 323 (2021-02-26)

fhrcúrio 14
PTQ 322 (2019-10-21)

Sílica
PTQ 316 (2019-10-21)

Acenaíteno l5l
B ffi 07 I - H a I og e nados SASE-MSMS

Acenatileno [51
B gO 07 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

Antracêno l5l
B gO07 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

Benzeno l5l
A-BV-PE-0012 PyT-GGMS

Bênzo la) antÍacêno [51
B gO07 I - H a I og e nados SASE-MSMS

Bênzo (a) Pircno (HAP'3) t5l
B gO07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Benzo (bl Fluoranteno (HAP'r) [5]
B Sn07 9 - H a I og erados SBSE-MSMS

Parâmetros Físico-Químicos

<5 (LQ) pslLCu

<0,0003 (LQ) mg/L Hg

<2 (LQ) mg/L SiOz

Ensaio Gontratado a Fomecedor Externo

<0,0010 (LQ) ve/l

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0,s (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0.0001 (LQ)

2021-12-22

2021-12-03

2021-12-06

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-41-05

2022-01-05

2022-01-05

Águas e Rssíduos da Mad6iÍa, S.A - Caminho do Lombo da Alegriâ - São Roqus - Funúal - 9020-065

tMP 7.8.1 Ed I 12t't9

Telefone: 29 1 705885/6 Tslefax: 291 7058&4
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ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05U2

Parârn€{to
tlébdo de EÍ3aio

R€úult|do Expressão do
Rlsultrdo

lnceÍleze Relâtiva
d,r mcdição

Limite
Legel

Ha Fim da

Anállso

Benzo (g,h,i) PeÍibno (HAP'3) [q
B S/O 07 g H a I o g e nados SBSË-í,íSi,íS

B€nzo (k) Fluorentsno IHAPs) I5l
B Wo7 9-H a W nados SBSE-,+ISMS

BiovoluÍne Fitoplanc'tónico [61

PE €s'€cial. Obseryaçfu Micto.strÁPicâ

üidnúo ill
A-D+E-N26-1 lYletais ICP- MS

Chumbo Í51

A-D-PE-a026-1 Metais ICP-MS

GrÍrêro Iq
B SnoT *H a la g a nados SBSE-MSMS

Dibenzo {.,h).ntaceno Í51

BgOoT 9-H aloge nados SBSE-MSMS

EgÍlenzt'to [ql
A-BV-PE-aU2 PyT-CC-MS

FomÍ|'eno [51

úva/.)f *#Wna&tSgSE-Lí-c.rrí-s

Filodâncton - cienobactérias [61

PE - Es pe ci a L O b s e ffa çãa Micras c ó pic a

Fiüoplânclon - Gbrófir.t t6l
P E -E s pe ci a I. O bse rv a ç ão M i croscô p ì c a

Filoplâncton - CdÉófitas 16l

PEEsWhl. Olrrutlv ação MicroscôPica

Fitoplânc'ton - CÍÈófitã [61

PE-Especial.Observação Mictoscópica

Fitoplânc'ton - Diatomáce$ [61

PE-Especial.OhseMação Míctoscópíca

Fitoplâncton - Dinófitas [61

PE-Esp,ecial.Obseruação Mictoscópica

FitopEncton - Eugbnofitae [6!
PE-Especial.Obsevação MicroscÓpica

Fitoplâncton - l{ão ldenüficadas [6]
PE-Especial. Observaçâo Miuoscópica

Ensaio Gontratado a Fornecedor Externo

<0,0005 (LQ) vell

<nnnSlilal\ vü

mm3/L0

2022-01-05

?a22-01-O5

I.Ai

ve/l

Fs/Ì

w/

sgl

ue/l

?n??-11 _42

.2 (10)

<o,o01o (LQ)

<0 5 (LQi

<0,0010 (LQ)

0 cel. col. filam./ml

?022-01-13

2t22-O1-05

2022-0 1-45

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2A22-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5

0

0

0

0

0

0

0

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam,/ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

tMP 7.8.1 ed I 12119

Funúal - 9020-065 Teloíone: 29 1 705885/6 Tolefax: 29í 7058&l
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Enqis

Lafxraterio Regio::ai ce Contr'oio de Quaiitjacle da Agua

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE nnÁlses no 202ío s642

PaÉmetro
ilótodo de Ensaio

R6utt do Expresão do
Resultrdo

lncêÍlêza Rêlativa
da líedição

Limite
Leg.l

Data Fim da
Análise

Fitoplâncton Total 16l
P E-Especia I. O b sev aç ão Mic ro scó pi ca

Fluoran{eno [51
B Sn 07 9 - H a I og enados SBSE-MSMS

FlüoÍ€no [5]
B Sn 07 9 - H a I og enados SBSE-MSMS

lndeno (1,2,3,cd) Pirêno (HAP's) [51
BS/007 9- H a logenados SBSF-MSMS

itlP-Xileno l5l
A-BV-PE-0012 PyT-GèMS

Naftaleno [51
B Sn 07 I - H a I og enados SBSE-MSMS

Níqüêl [5t
A-D -P E-0026-1 Metais I CP- M S

l{onilfenol (+ilonilhnol) Í51
A-89P8-0054 SBSE-rD-GC-MS

Ocülfenol (4{í,1',3,3'.tetÌametilbutit}-fenot) 16l
A- B S- P E- OO 54 SBSE.ID-GGMS

OXileno [õl
A-BV-PE-oO|2 PyI-GGMS

Pireno [51
B Sn07 9-H a logenados SBSE-MSMS

Tolueno Í51
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

Ensaio Contratado a Fornecedor Eíerno
o cel. col. filam./ml

<0.0100 (LQ)

<0,001 0 (LQ)

<0,000s (LQ)

<1.0 (LQ)

<0.00s0 (Lo)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0.10 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,s (LQ)

pell

ve/l

Nl

Fell

vell

vell

vell

Nl

vell

úl

ve/l

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-A1-05

2022-01-05

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05
i

I

)

!

)

)
Águas e Resíduos dâ Madeira, S.A - Caminho do Lombo da AlegÍia - São Roquê - Funchat - 9020-065

IMP 7.8.1 Ed 1 12t19

Telefone: 291 705885/6 Telefax: 29 1 705884
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ARM Águas

A DiretoÍa do Laboratório:

Validado eletronicaments PoÍ:

(Alexandra Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Legênda:
lSõ - lnternational Organization for StandaÍdization. SMEWW - Slandard Methods Íor the Examinaüon of V1/ãteí and Wastewater '

LÂE - LAnalyse des Eaux, J. Rodier. EN - Norma Europeia. PÏA m<- Procedimento Íntemo de Amostragem.

pTM prx- PÍocedimeíÌto líÌteíno de M'ErobbÍogia. PTQ Eo<- Procedimento lnterno de Químíca.

A Expressão de resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantifìcaÉo (LQ) para esse parâmetro pelo método indicado'

Na Expressão dos Resultados dos PâÍâmetros MicrobiolÓgicos, N é equivalente a uíc e NMP

No parâmetro cheiío e sabor, de âcordo com o método de ensaío normatívo, o ensaio é realízado pelo método completo segundo o teste cÍo

F.ii I dâ esti..lha Íã. rrÍ.ãdâ r{íliTenCc c.nÌo água de reÍerêncE. *],-ra utlra'ü-rra ügo !!. e uÍn n" de 3 ppvfioÍes qualificâdos- Em arno$ras

doradas a inativaÉo do cloro é efeú-ada atÍav$ da adtção de tbssuifato de sódio.

para os parâmetÍos em que o resuÌtado é obtido por soma de resuÍtados indÍvíduaÍs, em que um ou mais dog resultados sejaín infierior-es ao

Ga) mas, pelo menos uma das parcelas seia guantificáyel, o resultado é apresentado usando o valot de LQ na soma, com exceçâo do

paÉrnetro slidos Díssolvidos Totais, €m que o resultado é apÍesêntado u3aÍtdo o valoÍ da anÌostra, desde que supênor cu igual ao Limite de

oeleçâó (LU) na soína.

Nos casos em que todos os Íegultados individuais são inferiores ao (LQ) o resultado é apreseniado através da soma dos (LQ) individuais'

para os parâmetros em que o resultado é obtido por subtraÉo de resultados individuais em que um ou mais dos resultados sejam superiores

ou iguais ao íLD) o resultado é apÍesentado usando o valor da amostra na subtração.

para os parâmêtÍos confi-âtados a fuinecedor eneÍno, em que o resuitado é obtído poÍ soma de resultados indivi'luais em que um ou mais dos

resuitados sejam infeíioÍes rc (Le) mas, pelo menos, urr)€r das parcetas seia quantificável o tesultado á apÉ-sentado ígnorando a (s) parc€la(s)

inlerioÍes ao LQ.

"Método lntemo Equivalente é aquele que tem a mesma ârca de agltâáo (paÍámetros e malÍizes) e que cumpre as cãÍácteÍísticãs de

desempenho, oblendo resultadG comparáveís ao(s) Ínétodo{s) normalizado(s) lunto indicadds).'

O limitc leoal é n vâtoí parametrico (VP) çonstante no Decreto-Lei N.o 306/2007, de 27 de agosto, aÍÍerado pelos DecÍeto-Lei No 92/2010, de

26 de iulho e DecÍeto-Lei N: 15212017, de 07 de dezembÍo ou o valor Máximo Admissível (vMA) constante no Anexo I do Decreto-Lei N.u

236/98 de 1sg8-0&01 e/ou Norma de Qualidade Ambiental (NoA) do Anexo lll do Decreto-Lei N.o 21El2015 de 2015-1&07 ou o Valor Limite

de Emissão (vLE) constante no Anexo xvlll do Decreto-Lei N.o 236/98 dê 1998-0&01 ou valores definidos pela comissão Técnica de

Àcompanhameflto do DecÍ-eto-Lei n.e 13512009, de 3 de junho, com a redaÉo que llre foi dada pelo DecÍeto-Lei n.o 113!2A12, dê 23 de maio

e/ou valores espcciiÌcados peio cliente.

Na declaÍaÇão de conformidade, a regra de decisão nâo tem em conta a incerteza da medição.

para os parâmetros contratados a fornec€dor externo, a incerteza de medição apresentada refere-se exclusivamente à componente de

colheita.

para os paÍâmetros de campo, a incerteza de mediÉo apresentada refer+,se exclusivamente à componente analítica.

Nos câsos em que â Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a incerteza de medição apresentada refere -se exclusivamente à

componente da análise.

.Este RelatóÍio de Análises não contém todas as informações requeridas pela NP EN ISO/IEC 17025, conforme acoÍdado com o cliente, as

quais poderão ser fomecidas a pedido deste'.

Nos casos em que a Entidade Responúvel pela Colheita é o Ciente, a informação Íelativa à amostragem, constante no RelatóÍio de Análises:

(Área, ponto de Amostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura fici cedida pelo Cliente.

Na determinaÉo dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetria, é utilizado um filtÍo de fibra de vidro GF/C do fabricante Vvhatman.

Águas e Resíduos da Madeira, S A - Caminho do Lombo da

.,:, . .: ;:l: Ì, :; ,, ..a 1., .l'..,,,, .l.r Q.:,ì; ., ìr,'-'..ìi. i".:. '.1

e Resíduos da Madeira, S'A.

RELATORIO DE ANÁL|SES NO 202í05642

IMP 7.8.1 Ed1 12119

AlegÍia - São Roque - Funchal - 9020{65 Telefone: 291 705885/6 Telefax: 29170588/.
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l{otec:
Os Íesulkdos consbntes deste Relatório de Ensaio aplicarn-se à amostra confoÍmê rececionada.
Estê Relatório de Ensaio só pode ser reproduldo na íntegÍa.
Todos os parâmetros, exceto os assinalados neste relatório com t3l, t4l, [5], [6] e parâmetros dê campo, forâm realizados nas instalações
permanentes cÍtas no endêreço a abaixo.
A inceÍteza Íelativa apresentada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansáo de 2, que proporciona um nÍvel de
confiança de aproximadamente 95%.

['l] O Ensaio não está incluído no âmbito da acreditação de colheita de amostÍas.
[2] O Ensaio não está incluído no âmbito da acreditação.
[3] O Ensaio foi fomecido pelo cliente e não está incluído no âmbito da acredihção.
[4] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com mé{odo de colheita de amostras acÍeditado) e não está incluído no âmbito da acrêditaÉo.
[5] O Ensaio é contratado a fornecedoÍ extemo (com método acreditado) e náo está incluído no âmbito da acreditação.
[6] O Ensaio é contratado a fornecedor extêmo (com método não acredibdo) e náo está incluído no âmbito da acreditação.!
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Águas ê Rêsíduos dâ Mâdeira, S.À - Caminho do Lombo cÍaAlêgria - São Roque - Funchal - 9020{65

IMP 7.8.1 Ed 1 1A19

Tslsfonè: 291705885rrô Telefax: 291705844
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Lalrcrator;o Regionai de Controlo de Quaiidade da Rgua

ARM - Ágras e Resíduos da Madeira, S.A.

nelarónto DE lruÁlses no 202í0s643

Requereúe:

EndeÍEço:

ïpoAmodr.:

T3poAnálire:

Bioínsight - Ambientê ê Biodiversidade, Lda

Estrada de São Bemardo, No 320, Loja W 3B1O-175 Aveiro
Aveiro
3810-174

Água Natural Salina (Água Batnear)

Geral

Ver!ão: 1

Boletim Definitivo

Telefone: Telefar:

N.oContÍibuintê: 507267532

Enüdade Rêsponsável da Golheita: O Requerente

Os Resultados aplicam-se à amostra conforme rececionadâ. O Processo de Colhêita, preservaçáo e transporte de amostras para ensaio não
está incluído no Âmbito de Acreditação do LQA.

Árca: 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponto de amo3tragem: 24517 -P18 Dete de Colheit :

Data de Recepção:

Data lnícb Análi3e:

Deta dê Embsão:

2021-11-29

2021-11-29

2021-11-29

2022-01-17

10:35

15:45

Parâmetro
irétodo do Ensaio

Resultado ExprD3!ão do
Ro.ulbdo

lnceÍieza Relative
da Medk;ão

Limite Data Fim da
AnálbeLegal

i

Cobrê [21
PTQ 32s (2021-02-26)

Mercúrio [2]
PTQ 322 (2019-10-21)

Síltca
PTQ 316 (2019-10-21)

Acenafreno [51
B Sn 07 I - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Acenafrileno [51
B 5/007 9 - H a Io g e nados SBSE-MSMS

Antraceno [fl
B S/007 9 - H a I og enados SBSE-MSMS

Benzeno [6]
A-BV-PE-0012 PyI-GAMS

Benzo (a) antÍaceno [51
B S0OT 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Benzo la) Pireno (HAP!) [61
B s/,07 I - H a I ogenados SBSE-MSMS

Benzo (b) Fluorânteno (HAP'!) [5I
B SfuOT 9 - H a I o g enados SBSE-MSMS

Parâmetros Físico-Químicos

<5 (LQ) [s/LCu

<o,ooo3 (LQ) mgllHE,

<2 (LQ) mg/L SiOr

Ensaio Gontratado a Fomecedor Extemo

<0,0010 (LQ) uell

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0,5 (LQ)

<o,oo10 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

2021-12-22

2021-12-O3

2021-12-06

2022-01-O5

2022-41-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01,05

,t

_)

.)

.)

-)

l

)

)

)

J

uell

vell

ve/l

ttül

vell

vell

Águas e Rsíduos da Mâdeira,

IMP 7.8.1 Ed',l 1Z1S

S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - São Roque - Funúal - 9020{65 Telêfone: 291 705885J6 Telsfax: 291705E84
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EnFios

ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRIo DE aNÁLlses no 202í05643

Parârnêbo
llélodo ds Eru.b

Rerultado ErpÍecsão do
Re3ultado

lnceÍteza Rehtiva
da iredlção

Limite
Legal

Datâ Fim de

Análi*

Benzo (g,h,i) PeÍileno (llAP'o) [51

B úA07 g - H a t og e nados SASE-MSIIíS

Benzo lk) FhoÌanisno IHAP'!) l5l
BS/oo7 g-Ha,qenados SBSE-MS/íS

Biovolume Filophnctónico Í61

PE-EspecrãL Obse Nação Mictoscópica

CádãÉc lãl
A-D-PÊ-002&1 tlletais ICP-MS

Chúntüo [61

A-D-PE-00261 Metaís ICP-MS

tdsens ííi
9gAo7*H alogenados SBSE-MSMS

Dibenzo (r,h) tnt'tc.no [q
B gooT 9 - H a tog e nados SBSE-MSMS

Etilbênzano Íq
A-BV-PE-0012 PyT-GGMS

Fen ntronol6l
BSiAOT * Hatogenados SBSE-MSMS

Fitoplâncton - Gi:lnobaclór'ns [61

PE-Es Fcia l. Obsetuaç ão l,licÍoscópica

Fitoplâncton - Cbótita3 I5l
PE-Especrat.U}sèNeção Mlctoscóplua

Fitoplâncton - C?iÉófifâs Pl
P E -Espci a l. O bsrlv ação M iüo *ó Pt ca

Fltopláncton - CÍiló'fitat Í6t
PE-E spe c i a t. O bse N a ç ã o M ic roscó p i c a

Fltoplâncton - Diâlomáces [61

PE- Es pe cí a L O bse N a ç ã o M i c ro scÔ p i ca

Fitoplánc'ton - Dinófitac [61

P3-Especial.Observação Microscôpica

Fitoplâncton - Eüglenofitâ3 [61

PE-Especial.Obsevação Micrcsúpica

Fitoplâncton - ilão ldenlificadas [6]
PE-Especial.Obseruação Microscópíca

Ensaio Contratado a Fornecedor Externo

<0.0005 (LQ) Vell

<0.0001 (Lo) ue/l

<2 (l Q)

mm3/L

vel,

$cll

tr6/l

vcn

ve/l

0

2022-01-O5

2022-01-45

lull-u t-0J

2\2',2-t)1-1',J

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-05

<1 il-oi

0

<0,0010 (l 0ì

<0,5 (LQ)

<0.0010 (LQ)

cel. col. filam./ml

0

0

0

0

0

0

0

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

rMP 7.8.í Ed 1 121't9

Sáo Roqus - Funchâl - 9020-065 Telefone: 291 705885/6 TelaÍa: 291 705884
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-ARM - Ásu
taboratório Regional de Controlo ds QrraliíJaf,s da Água

as e Resíduos da Madeira, S.A.

neurónlo DE lnÁlses no 202í0564Ít

10385
l*nEc 77025

EÉìo.

Perâmrilrc
ilóúodo de Emab

Reaullrdo ExpretlÕodo
Reeultedo

lnceÉcze Releüna
.h neOIçfo

Llmiio h.Ftndt
AúlboLeg.l

I

I
I
-l

I

-1

I

')

Ì

')

)
)

)

)

)
-)

)

)

)

)

)

)
)
J
)
)
J
)
'J
J
J
J
J
J
J
.)
-)
J
'-)
J

Fitoplânc"ton Totel [ô]
P E- Es pe c i a l. O b se rv aç ã o M icrosú p ic a

Fluonnleno Íõl
B.9O07 9- H a I og e n ados SBSÊ-MSMS

Fluonno [51
B Sn 07 9- H a lo g e nados SBSE-MSMS

lndcno (í,2,3,cd) Plnno (HAF3) [61
B 9?o7 9- H a I oge nados SBSE-M&IíS

*lP-Xihno 16l
A-BV-PE-0o12 PyT-GO.MS

t{.ít lono Íq
B 9O07 S Hp I og e nados SBSE-MSMS

xhuolH
A-D-PE4O2È1 Metais ICP-MS

llonllbnol {&Xonitbnol} Í51
A.B gP E-O O 54 S BSE-ID.GAMS

Mlbnol (4{t,l',3,3lteb.meütbuül)-íonol) 16l
A- B S- P E. @ 54 S BSE-ID-Go.MS

(}xibnoÍ5I
A-BV-PE-001 2 PyI-GGI/S

Piímo[q
B gO07 9- H a I og e nados SBSE-MSMS

Toluono Í5I
A-BV-PE-0012 PyT-cèMS

Ensaio Goúratado a Fornecedor Extemo

0 cel. col. filam./ml

<0,0í00 (LQ)

<0,0010 (Lo)

<0,0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

0,0147

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,s (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

wll

ve/l

Nl

Nl

WA

pe/l

Nl

ve/l

ttül

ttsll

Fell

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-05

m2z-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-13

202241-O5

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-A5

2022-01-O5

Águas e ResÍduos dâ Madeira, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - São Roquê - Fundlal - g@OSs

tMP 7.8.1 Ed 1 1,/19

Telefone: 291705885/6 Tsl€fax 29í705884
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Ensaios

ARM Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRIo DE enÁuses no 202í05643

A Diretora do LaboratóÍìo:

Validado eletronicamenle Por:

(Alexandía Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Legênda:
ISO - lntemational Organization íor Standardization. SMEWW - Standard Methods foÍ the Examinalion of VlhteÍ and Vllastewater '

LAE - LAnalyse des Eaux, J. Rodier. EN - NoÍma Europeia. PTA $o(- Procedimento lnterno de Amostragem.

PÍM n<x- Procedimento lnternÕ de MicÍobiologia. PTQ no(- Procêdimento lntemo de Quimica'

A Expressáo de resultado incluindo o símbolo < (mênoÍ), representa o limite de quantificaçáo (LQ) para esse parâmetro pelo método indicado'

Na Expressão dos Resultados dos ParámetÍos Mlcíoolologlcos, N e equlvalente á uÍc é NMP.

No patâmetro cheiro e sabor, de acordo com o metodo de ensaio normativo, o ensaio é realizado pelo metodo compieio seguncio o iesie tjo

par e da esËoiFìá nãÕ íorç#a, i.i'úiizarxJo coÍno âgìjâ de iêíeÍênc;a, águâ ulttaputa 'Jpo ll, e uín rl de 3 pÍovadcres qualiF'caCos. Em arnostras

cÌoradas a inaiivação do cloo ê efeluada avauês da adição de tiossulfato de sódio.

paÍa os pârâmetÍos em que o resultado é obtido por soma de íesultados individuais, em que um ou mais dos Íesultados sejam ínferiores ao

(Le) mas, pelo menos uma das pâÍcêlas s€ia guãntificável, o ÍesuÌtado é apresentado usando o valor de LQ na soma' com exceÉo dô

pârâmeb.o Sólidos Dissolvicjos Íolais, em que o resulìado é apfesentádo usando o valor da amostra' desde que sup€rìoí ou iguâl ao Limitê de

ueleçao (Lú) na stìa.

Nos casos em que todos os resultadG individuais são inÍeriores ao (LQ) o resultado é apÍesentâdo atÍavés da soma dos (LQ) indivlduais

para os parâmotros em que o Íesultado é obtido por subtração de resultados individuais em que um ou mais dos resultados seiam superiores

ou iguais ao (Lfl) Õ rêq rltâíìo é enrãçntado usando o valor da amostta na subtraÇáo'

para os parânretÍos mntratados a fomecêdor externo. em que o Íesultado é obtido poÍ soma de resuliados individuais em que um ou mais dÓs

,eeultadoô sejam interbÍes ao {La) mas, pelo menos, urna das par,Flas seja quantrficável o resultado é aoresentado igrorando â (s) pârcela(s)

inferiores ao LQ.

'Método lnterno Equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpÍe as caÍac{eÍísticas de

desempenho, obtendo fesultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)."

ô limitê legal é o valor paÍamétÍico (VP) constante no Decreto-Lei N.o 306i2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei N'o 922010' de

26 de julho e DecÍeto-Lei N.o 1522017, de 07 de dezembro ou o Valor Máximo AdmissÍvel (VMA) constante no Anexo I do DecÍeto-Lei N o

236/98 de 199&0&01 e/ou NoÍma de euaridade Ambiental (NQA) do Anexo lll do Dêcreto-Lei N.o 218/20'ï5 de 2015-í0-07 ou o valor LimÌte

de Emissão (vLE) constante no Anexo xvlll do Decreto-Lei N.o 236/98 de 1998-08-01 ou vâlores definidos pela comissão Técnica de

Acompanhamento do oecÍeto-Lei 
^.o 

1gsÌ2oog, de 3 de junho, com a redação que lhe Íoi dada pelo Decreto-Lei n'' 113t2012, de 23 de meìo

e/ou valores especificados pelo client6.

Na declaraÉo de conformidade. a regÍa de decisáo não tem em conia a ìncerteza da mêdiÇão

para os parâmetros contÍatados a fornecedor externo, a incêrteza de medição apresentada refere -se exclusivamenle à componente da

colhoita.

paÍa os parâmetros de campo, a incerteza de medição apresentada reíere-se exclusivamente à componente analítica.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a inceÍteza de medição apÍesentada refere -se exclusivamente à

componente da análise.

,Este Relatório de Anátises não contém todas as informações fequeridas pela NP EN lso/lEc 17025, mnforme acordado com o cliente' as

quais poderão ser fornecidas a pedido deste'.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a informação relativa à amostÍagem, constante no Relatório de Análises:

(Area, ponto de Amostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente '

Na determinaÉo dos Sólidos Suspensos Totais, poÍ gravimetÍia, é utilizado um filtÍo de fibra de vidro GF/C do fabricante \À/hatman'

Águas e Resíduos da Madeira' S.A - Caminho do Lombo

rMP 7.8.1 Ed 1 12t19

da Alegria - Sáo Roque - Funchal - 9020-065 Telêione: 291705885/6 Telefax; 291705884
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EËlosARM - Águ
Laboraorio Regional de Controto de Qualidade da Água

as e Resíduos da Madeira, S.A.

neuerónp DE ntÁuses no 202í0s643

Ìloter:
Os resulhdos constantes deste Relatório de Ensaio aplicam-se à amostE confome rececionada.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na Íntêgra.
Todos os parâmeiros, exceto os assinalados neste relatório com I3J, t4l, tsl, [6] ê parâmetros de campo, foram realizados nas instalaçóes
permanentes citias no endereço a abaixo.
A incerbza relâüva apresentrada é uma inceneza expandida calculada usando um Fator de expansão de 2, que propoÍciona um nível de
confiança de aproxÍmadamente gS%.

[1] O Ensaio não está induído no âmbito da acreditaçâo de colheib de amoEtras.
[2] O Ensaio náo está incluÍdo no âmbito da acreditação.
[3] O Ensaio foi fumêcido pelo cliente e não está incluÍdo no âmbito da acreditação.
[4] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método de colheita de amostras acreditado) e não está incluÍdo no âmbÍto da acreditaÉo.
[5] O Ensaio é contÍatado a Íornecedor extemo (com método acreditado) e não está incluído no âmbito da acÍeditaçáo.
[6] O Ensaio é conbatado a fornecedor extemo (com método não acreditado) e não está incluído no âmbíto da acrediüação.
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Águas ê ResÍduos dâ Madsira, S.A.

IMP 7.8.1 Ed 1 1Z1S

- Caminho do Lombo da Alegria - São Roque - Functìal - 9@0-065 Telefone: 291705885/6 Telôfar: 29í7058&l
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Laboratório Reg;orraiie Corrtrcio de Qualidade da Agua

ARM - Áeras e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE anÁlses no 202ío s6lp'

LO3A5
tso4Ec 17025

Enei6 :

Requêíênlg:

EndeÍêço:

ïpoAmostÍâ:

TipoAúlbe:

Têlêfone: Tebfax:

ll.oContribuinúe: 507267532

Entidade R*pon!ável da Colheita: O Requerente

Os Resuliados aplicam-se à amostra conforme rececionada. O Processo de Colheita, preseÍvaçáo e transporte de amostras para ensaio não
está incluído no Âmbito de Acreditação do LQA.

Área: í4í3 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponto de amortragem: 24518 -P19

Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda

Estrada de São BeÍnardo, No 320, Loja W 381 0-175 Avêiro
Aveiro
381È174

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

VeÍrão: í

Boletim Defìnitivo

Oata de Colhêita:

Data de Recepção:

Data lnícbAnálise:

Data de Emirrão:

2021-1'l-29 11:35

2021-1'l-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17

PaÍâmotro
llótodo de Ensaio

Re3ullado Exprc:rão do
Rerultado

lnceÍteza Reletiva
da medição

Date Fim de
Análire

Limita
Legal

)

,t

.)

)
I

I

CobÍê 14
PTQ s23 (2021-02-26)

iteÍcúÍio [4
PTQ 322 (201e-10-21)

Sílica
PTQ 316 (2019-10-21)

Acenaíteno l5l
B ffi 07 I - H a log e nados SBSE-MSMS

Acenaftileno [51
B 3/007 I - H a I o genados SBSE-MSMS

Antraceno [51
B gO07 9- H aloge nados SBSE-MSMS

Benzeno [51
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

Benzo (a) anlÍacêno [51
B Sn07 9 - H a I o g enados SBSE-MSMS

Benzo (a) PiÍeno {HAP'S) [õl
B gO 07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Benzo (b) FluoranGno (H,AP'!) [51
B Sn07 I - H a I o g enados SBSE-MSMS

Parâmetros F'rsico-Químicoe

<5 (Le) pslrCu

<0,0003 (LQ) mg,/L Hg

<2 (LQ) mg/LSiOz

Ensaio Gontratado a Fomecedor Extemo

<0,0010 (LQ) dl

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0.5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

ve/l

ve/l

vsll

vell

vell

vcll

2021-12-22

2021-12-O3

2021-12-06

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

)

Águas e Resíduos da Madeira, S.A - Caminho do Lombo da Alegria - Sâo Roque - Funcfìal - 9020{65

IMP 7.8.1 Ed 1 121'19

Telefona: 29í 70588í6 Telefâx: 291 705884
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Eneio5

ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATÓR|O DE nnÁUSes no 202105644

ParàÍnetÍo
llébdo de Enraio

Re3ultado Expresão do lnceÍteze Rêlativa Limite

Resulüado dâ têrllção Legal

Data Fim da

Análbe

B€nzo (g,h,i) PoÍileno (HAP'3) [51

E 9M7 9- H a loge nados SgSÊjt4sMS

BeÍzo (kt FluoraíÌtêno (HAP3, [q
B sAoT 9- H a lo W nados SBSE-MSMS

BioYolunìe Fitoplanctónico [61

P E- E s W i a t. Obse rv aç ã o M i cros'' Óph a

codmio Í-i
A-D- PE-0O26- t (iletais I c P- M S

Chumbo l5l
A.o-PE-002í 1 Meta is I ÇP- M S

cri!€ilo Íól
BgaoT 9- H alogenados SBSE-MSMS

Dibonzo (a,h) antÍaceno l5l
I gO OT 9 - H a I oge nados SBSE-MSMS

EfilbênzeÍ|o [51

A-BV-PE-N1z PrI-GCMS

Fenanlreno Í51

B 5ffi7 9. Ha tqãI ados :i egE44 Sl,tS

Fitoplânrton - Gi.nobectórirs [61

PE - Es pec i a I. O b se ív a ção M i c ro scó p ic a

FÍloplâncton - Cloófifes t6l
PE-Es8cial.Obseryação Mictoscópica

Filoplâncton - CÍiÉófittt 16l

P E - E s Nc i a l. Obt êív ãç ão M icr o*6pic a

Fitoplâncton - Crisóíitas t6I
P E- Es W ci a l. O bse N a çã o M i cro *ó p i ca

Fitoplâncton - Diâtomácea3 16l

PE-Esqcial.Obsevação Microscópica

Filoplâncton - Dinófita! [61

PF-Especial.ObseNação Microscópìca

Fitoplânclon - Euglenofitas [61

P E- E s pe ci a I. O bse N a ç ão M i doscó p i ca

Fitoplâncton - ilão ldontificada! [61

PE-Especíat.ObseNação Microscópica

Ensaio Gontratado a Fos'íìecedor Eíerno

<0.0005 (LQ) Ve/l

<u uuu r (Lu/ vcfr

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-91-O50 mm3/L

vg/l

vsll

vell

trgll

ue/l

wll

0

<l t LL])

<0,0010 (LQ)

<0 001 0 (LQ)

<0,s (LQ)

<0.0010 (LQ)

?02?-01 13

zu11-v t-vJ

2022-01-05

2A22-01-05

2022-A1-O5

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

cel. col, filam./ml

0 cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

0

0

0

0

0

0

tMP 7.8.1 Ed I 1219

Lombo daAlegria - São Roque - Funchal - 9020{65 Telêfone: 291705885/6 TeleÍd: 2917O5E84.
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Laboratorio Regior;ai de Corrtruto de Qualidade da Água

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

REr-AToRlo DE enÁlses no 202í0s644

LO3E5
tsoilEc 77025

PaÍâmetÍo
l/5todo da Enceio

RcÚulLdo ExpÍca3ão do
Resultado

lncêrteza Rolíive
da Madk;ão

Limitr
Legel

Data Fím de
Análbe

Fitopláncton Total [61
PE-Especial.ObseMação Microscópica

Fluoranteno l5l
B gO 07 I - H a lo ge nados SBSE-MSMS

FluoÍeno Í51
B Sn 07 I - H a I o g e nados SBSE-MSMS

lndeno (í,2,3,cd) Pireno {HAP3) [51
B g0 07 I - H a Io g e nados SBSE-MSMS

r#)P-Xileno 16!
A-BV-PE-0012 PyT-GAMS

ìlaltahno l5l
B g0 07 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

ilhuel I5l
A-D- P E-002& 1 Meta is I C P-M S

llonilfenol {4-lJonilfienol) l5l
A.B gP E-0054 SBSE-TD.GC-MS

Oclifenol (4{í,Í',3,3'-tetametilbutil)-fenot) Í61
A.B gP E- OO 54 SBSE-TD.GGMS

GXileno [51
A-BV-PE-0012 PVI-GCMS

Pireno [51
B g0 07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Tolueno [51
A- B V- P E- 0 0 I 2 PyT -G ?- M S

Ensaio Gontratado a Fornecedor Externo

0 cel. col. filam./ml

<0,01 00 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0.0005 (LQl

<1,0 (LQ)

<0,00s0 (LQ)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0.5 (LQ)

vell

!e/l

vell

vell

vall

pell

Nl

ve/l

pe/l

vell

Nl

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-ü-45

2022-01-O5

2022-01-'t3

2022-01-O5

2022-0't-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

,)
!

)

:

Águas ê Rêsíduos da Madeira, S.A. - Câminho do Lombo da Alegía - São Roque - Funchal - 9@0{65

IMP 7.8.1 Ed 1 12t19

Telefone: 291705885/6 TeleÍax: 29í705884
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ARM Aguas

A Diretora do LaboratóÍio:

Validado eletronicamente poÍ:

(Alexandra Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Legenda:
lSõ - lntemational Organization foí Standardization. SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

LAE - LAnalyse de3 Eaux, J. RodieÍ. EN - NoÍma Europeia. PTA Do(- PÍocedimento lntêrno de Amostragem

PTM:ocx- Procedimento lnterno de Microbiologia. PTQ )co(- ProcedÌmento lntemo de Química.

A Expressáo de resultado incluindo o símbolo < (menor), Íepresenta o limite de quantiícaçao (LQ) para esse parâmetro pelo método indicado'

Na Ëxnrpssão ílos Resultâdos dos ParámeÚos MicrobÍologlcos, N è equivalente a uïì e NMP.

No parâmetÍo Cheiro e sabor, de acordo com o métcdo de ensaio norrïativo, o ensaio é realizado pelo método completo segundo o t6sto do

F.?r e da es.óiha não íô.çada. iiiiizernjo i!',Ífr âgua de iáerèrtrj€', ft;'.ra iilirapura *Fc il, e ún1 no de 3 Pígl 'cfet qu"lificadas E'n aÍ''ìodras

cloracias a inaüvaÉo do cioío ê etetlrâdá através da adiÉo de üossuiÍato de sódio.

para os parâmetÍos em que o resultado é obtido por soma de resullados individuais, em que um ou mais dos resultados sejam inferioÍes ao

(LO) mas, pelo menos uma das paíceÌás *ia queníífi<ável, o resultado é apresentado usando o valo'r de LQ na soma, com excêção do

p"ár"t o sólidos DissoivÍcos Toiais, em que o resuÌlado é apresentado usando o vatÕí da aíflosça, desde grie sup€tiaí oü iguai áo L;mite de

Deteçao (LD) na soÍÌìa.

Nos casos em que todos os resuaados individuaìs são infeÍioí$ ao (LO) o resultado é apres€ntado através da soÍna clos (LQ) irìdividuâis.

para os parâmetros em que o resultado é obtìdo por subtração de resultados individuais em que um ou mais dos resultados sejam superiores

or.r iguais ao (LD) ô rêcultâdô é aprê*ntâdo usândo o valor da amostra na subtração'

para os parâmêtÍos contÍâtados a fornecedor extemo. em que o resullado é obtÍdo oor soma de resuítacÍos incírvlctuals em que um ou mais dos

Í""ultados seiam iníeriores ao {LA) nras, pelo rseías, urF;r <ias parceias seja guanürcávei o iesuita.lo á at'íeseni,aílo iginriando a (s) pâÍcela{3)

inferiores ao LQ.

,Método lnterno Equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetÍos e matrizes) e que cumpre as caÍacterísticas de

desêmpenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)."

o limite legal é o vator paramétrico (Vp) conetanto no Decreto-Lei N.o 306/2007, dê 27 de agosto, alterado pelos Dêcreto-Lêi N.o 922010, dê

26 de julhã e Decreto-LeÌ N3 1s2t2017, de 07 de dezembÍo ou o Valor Máximo Admissível (VMA) constante no Anexo I do Decreto-Lei N o

236/98 de 1998-0&01 e/ou Norma de eualidade Ambiental (NQA) do Anexo lÍl do Decreto-Lei N.a 21812015 de 2o15-10-a7 ou o \ãloí Limìtê

dê Emissáo (vLE) constante no Anexo xvlll do DecÍeto-Lei N.o 236/98 de 1998-0&01 ou valorês definidos pela Comissão Técnicâ dê

Acompanhamento do ÍJecreto-Ler n., 13bi2uu9, de J de jurrlru, uurrr a rcüdgáu que ìhe Ã:i dádd pelo DeüíeÌo-L,si n." ??3,?ci2, da 23 d8 maio

e/ou valores especficados pelo cliente.

Na decta(âção de conformidade. a Íegra de decisão não tem em conta a incerteza da medição

para os paÍâmetros contralados a fornecedor externo, a incerteza de mediçáo apresentada refere -se exclusivamente à componente da

colheita.

para os parâmetros de campo, a inceÍteza de medição apresentada refere-se exclusivamente à componente analítica.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela colheita é o ciente, a incerteza de medição apreseíÌtada refeÍe -se exclusivamente à

componente da análise.

,Este Relatório de Análises não conlém todas as informações requeridas pela NP EN lso/lEc 17025, conforme acordado com o cliente, as

quais poderão ser Íornecidas a pedido deste".

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a infoÍmaÉo relativa à amostragem, constante no Relatório de Análises:

(Área, ponto deAmostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e TemperatuÍa foi cedida pelo Cliente.

Na determinaçáo dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetria, é utilizado um filtro de fibra de vidro GF/C do fabricante Whatman.

r:., - i.:., .- : .- l- ..a - 1 ,1r:-- _ 
a-
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I

ì
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)

l{oúrol
Os resultados consbntes deste RelatóÍio de Ensaio aplicam-se à amostÍa conforme rececionada.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na íntegra.
Todos os parâmetros, exceto os assinalados neste Íelatódo com Í31, [a], tsl, t6l e parâmefos de campo, foram realizados nas instalações
permanentes citas no endereço a abaixo.
A incerteza relâüva apresentada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de 2, que proporciona um nível de
confiança de apÍoximadamente 95%.

[1] O Ensaio não está incluÍdo no âmbito da acreditação de colheita de amoskas.
[2] O Ensaio não está incluÍdo no âmbito da acreditaçáo.

Í31 O Ensaio foifomecido pelo clientê ê não está incluído no âmbib da acÍeditação.
[4] O Ensaio é contratado a fornecedor eÍemo (com método de colhêita de amostras acreditado) e não está incluÍdo no âmbito da acreditação.
[5] O Ensaio é contratado a foÍnecedor extemo (com método acreditado) e náo está incluÍdo no âmbíto da aoedita@o.
[6] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método não acredihdo) e não está incluído no âmbito da acÍeditação.)
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ARM - Áeuas e Resíduos da Madeira, S.A.

neurónto DE nnÁlses no 202í0s645

1O385
rsoÍEc Í7025 ì

Ensios

Requerrntê:

EndeÍeço:

TipoAmootÍa:

ïpoAnálils:

Bioinsight - Ambiênte e Biodiversidade, Lda

Estrada dê São Bernardo, No320, LojaW3810-175 Aveiro
Aveiro
3810-174

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

Verrão: 1

Boletim Definiüvo

Telefone: Teleíax:

1{.oContrlbuinte: 507267532

Entidadê R$ponsável da Colhêita: O Requerente

Os Resultados aplicam-se à amostra conbrme rececionada. O Processo de Colheita, preservação ê úansporte de amostras para ensaio não
está incluÍdo no Âmbito deAcredÍtaçao do LQA.

Área: 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Pontodeamoctregem: 24519-P2O Data de Colheita:

Data de Recêpção:

D.ta lnícioAnálioê:

Data de Emicaão:

2021-11-29 12:20

2021-11-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17

Parâmefo
lló{odo de Eruaio

Resultado Erpreesão do
Resultrdo

lnceÍtâza Rehlva
da Mêdicão

Limite
Legal

Detâ Flm da
Análbe

)

-l

)

)

Cobre [4
PTQ s2s (2021-02-26)

fteÍcúÍlo 14
PTQ s22 (2019-10-21)

Sílica
PTQ 316 (201e-10-21)

Acenâfreno lól
B Sn07 9-H alogenados SBSE-MSMS

AcãÍ.ftileno Í61
BS/007 9- H a log enados SBSE-MSMS

Antr.ceno Í51
B gO 07 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

Benzeno [51
A-BV-PE-0012 PyI-GGMS

Benzo (a) antÍeceno Í51
B 9OOT 9- H a I o g enados SBSE-MSMS

Benzo (e) PiÍeno (HAP's) l5l
B 9OO7 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

Benzo (b) Fluor.nteno (HAP'3) [51
B Sn 07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Parâmetros Físico-Químicos

<5 (LQ) tglLCu

<o,ooo3 (LQ) mg,/L Hg

<2 (LQ) mg/L sio,

Ensaio Contratado a Fomecedor Externo

<0,0010 (LQ) Aell

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0.5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

vcll

vell

vell

vell

vell

dl

2021-12-22

2021-12-03

2021-12-06

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-Os

l

)

Águas s Rêsíduos da Madeira, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - São Roque - Funchal - 9020{65

IMP 7.8.1 Ed 1 12t19

Têlefonè: 291 705885/6 Telefil: 291 705884
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ARM - Áeuas e Resíduos da Madeira, S'A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05645
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Enqios

ParâmetÍo
ilátodo de Ensaio

RËultado Expressão do
Result do

lncar{eza ReHiva
dâ t dição

Limib
Logsl

t)rta Flm da

Análbc

Benzo (g,h,i) PeÍileno (HAPI) Í51

BSnoT 9- H alosenados SBSE-MSMS

B€mo (k) Flt oÍantano IHAF ) lq
B VO0T ç H a loge nados SBSE-MSMS

BiovoluÍne Filophnctónico 16l

PF€special. ObscN dção Mi'croú$a

Cirlinir l5l
A-D- P E-002ü 1 Wtais ICP- MS

ChunÉo Í51

A-D -PE-N2&1 tuleF, is I CP- MS

Crtgeno [q
BgooT 9 - H atagenados SBSE-MSMS

Dibonzo (.,h) snü.ceno 16l

BffiO7 I -H aloge nados SBSE-MSMS

Etilbonzeno l5l
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

Fenanüeno [5!
Bgg07 * HâWíados SgSE-MSttS

Fitoplâncton - Cianob€ctóÍi$ [6I
ft - Es pec i a l. Obse N açã o M i c tosc Ó ph a

Fitoplâncton - cloófttar [61

P E - Es W cì al. O b se N a ç ã o M icro scó p i ca

Fitoplâncton - CÍiÉófif.S t6l
P E - E s pec i a l. O b sery aç ão M i croseÁp k a

Fitoplâncton - CÍbófite! t6l
PE-Especìal.Observação Microscópica

Fitoplâncton - Diatomácê.s Í61

P E- E s pe c í a I. O b se rva ç ã o M íc ro scó p íc a

Fitoplânclon - Dinófilal Í61

PE-Especia!.ObseMação MictoscÓpica

Fitoplânc'ton - Euglenolïtas [61

PE-Especial.Observação Microscópica

Fitoplâncton - l{ão ldentificadar [61

P E-Especi at. O bseNação M i ctoscó pica

Ensaio Contratado a Fornecedor Externo

<0,0005 (LQ) ve/l

tì8/l

mm3/L0

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

1.\a? 41 11

202?-01-13

2022-01-05

2ll 2-ú I -ú5

2022-01-05

202?-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

tal

ví/l

vt!t

tÌsll

út

.2 (LQ)

<0,0010 (LO)

<0,5 (LQ)

<o.oo1o (LQ)

0 cel. col. filam./ml

0

0

0

0

0

0

0

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

tMP7.8.1 Ed112119

Alegria - São Roquo - Funchal - 9020465 TelsÍone: 291 7058896 Tslôfa: 291 705884
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ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE nnÁlses no 202í056/ts

Parâmetro
illótodo dê Ensâio

Recultado Erpre3são do
Resultado

lnceÌteze Relativa
de ìledição

Limite
Legal

Dite Fim dâ
Análbe

i

)

l

)

Fitoplâncton Total [61
PE-EsNcial.ObseMação Microscópica

Fluoranteno l5l
B 9007 9 - H a lo g e nados SBSE-MSMS

Fluoreno [51
B Sn 07 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

lndono {í,2,3,cd) PiÍeno (HAP'3) I5l
B s/.007 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

tl}P-Xileno l5l
A-BV-PE-0012 PyT-GAMS 

I

teífabno l5l
B &O07 I - H a I o g e nados SBSE-MSMS

t{quel l5l
A-D -PE-0026- 1 Meta is I C P- M S

Ìlonilbnol (4-IonilÍenol) [51
Á-B.9PE-0054 SBSE-rD-GGMS

Ocüffenol (a{1,1',3,3'-têtameütbúit)-fenot) [61
A- B I P E- 00 54 SESE-ID-GC-MS

Olilerto16l
A-BV-PE-0012 PyT-GèMS

Pircno [51
B 9O07 9-H aloge nados SESE-MSMS

Toluono [51
A-BV-PE-0012 PyT-GGMS

Ensaio Contratado a Fornecedor Extemo

0 cel. col. filam./ml

<0,0100 (LQ)

<0.0010 (LQ)

<0.0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

<0,0050 (LQ)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,í0 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

tts/l

ve/l

Pell

Fe/l

ve/l

ve/l

Ml

ve/l

ve/l

vell

ve/l

2022-01-05

2022-01-A5

2022-01-05

2022-0't-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

Águas e ResÍduos da Madeira, S.A. - Caminho do Lombo da AlagÍia - São Roqus - Funchal - 9020-65

IMP 7.8.1 Ed 1 1219

Tolsíona: 291 705885/6 Telafax: 29 1 705884
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A Diretora do LaboÍatóÍio:

Validado eletronicamente por

(Alexandra Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Lcgenda:
lSõ - lnternational Organization for Standardizaüon. SMEWN - Standard Methods foÍ the ExaÍninâlion of Wãter and WastewaÌer.

LAE-LAnalysedesEaux,J.Rodier EN-NonrìaEuropeia.PTA$q-ProcedimentolnternodeAmostÍagem.

PTM rrx- Procedimento lrÌternÕ de MtrÍobiologia. PTQ )oc{- PÍocedimento Ínterno de Ouímica.

A Expressão de resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificaçao (LO) para esse parâmetÍo pelo método indicado

Na ExpÍessáO dós ReSUÍládós dos PãrâfietÍos Mlcroblulfuiur.rs, [,] ú equivalcrr[e a uÍu s l'lMP

No parâmetro Cheiro e Sabor, de acordo com o método de ensaio rìoÍmativo, o ensaÍo é realízado pelo método comple{o segundo o t66t€ cÍo

Fãí e da çsaìlha rãc ícÍÇáde xiiliza#c cccrc ágsa de Íehíênci". *g,,e ultrap,-:ra üpo !!. e un no de grcvadores q'-raliicadoe. FÍn ary!+gt'ra3

doradas a inatvação do cloío e eiek*ada atÍav$ de adÍção de tiossulíato ds sódlc

paÍa os parâmetros em que o resuitado é obtido por soma de resultados individuaís, em que um ou maís dos íesuftados sejam iníerÍoÍes ao

(Le) rms, pelo menos uma das garcetas seia quantificável, o resuttado é âpÍeseôtado usando o valor de LQ na soma' com exeeçáo do

parêmetro sólidos DissoÍvíJos Torais, eÍn gue o resilhãdo á apíÊseniadc usãndo c vaìor da amostrã, d€de gue síIg€fioÍ ofi iguâl ao umite de

Deleção (LD) na soÍt€|.

Nos casos em gue todos os resultados individuais são inÍetiotes ao (LQ) o resultado é apresenlado através da sorna dos (LQ) individuais-

para os parâmetÍos em que o resultado é obtido por subtraÉo de resultados individuais em que um ou mais dos Íesultados sejam superiores

ou iguais ao (LD) o resultado é apresentado usando o valor da amostra na subtração.

para os parâmeúos @ntratados a fumececlor externo, em que o resuÌtado è obticjo poÍ soma de resuitado3 individuais em que um ou mais dos

resuRados se.iam inÍeriores ao ilei ma3, pelo írìenos, ürÌa das parcelas seia quantiÍrcável o Íesultado é api$entada ignorando a (si pât.eb{S)

inÍeÍiores ao LQ.

'Método lntemo Equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (paÍâmetÍo3 e matrízes) e que cumpÍe as caracteríslicas de

desempenho, oblendo resultados coínparáveb ao(s) fitéto'do(s) nomalizado(s) junto indicado(s)."

O limite lêgal ó o volor poramótrico (VP) conrtante no Oeí:rFtn-l ei No 306/2007. d".27 de agosto, alterado pelos Decreto-Leí No 92y20í0, de

26 de iulho e Decreto-Lei N.o 1s2t2o17, de 07 de dezembro ou o valor Máximo Admissível (vMA) constante no Anexo I do Deeíeto-Lei N.o

23ôl9e de 199g-0&01 e/ou NoÍma de eualidade Ambientai (NQA) do Anexo lli do Décreto-Lei N.o 218/2015 de 2015-10-07 ou o valoÍ Limite

de Emissão gLE) mnstante no Anexo XVlll do Decreto-Lei N.o 23ôi98 de 1998-08-0'l ou valores definidos pela comissão Técnica de

Acompanhamento do uecÍeao-Lei fi.t ló5i2úüg, c.le 3 tJe jurilu, curri â Í'êdàção quê lhê foi dada pelo Decreio-Lci n.o 113/2012, da 23 dã maic

e/ou vaiores esp€ciÍìcados peÌo cliênÌe.

Na declaraÇão de conformidade, a regra de decisão não tem em conta a inceÍteza da mediçáo.

para os parâmetÍos mntratados a fornecedor externo, a incerteza de medição apresentada refere -se exclusivamente à componente da

mlhêita.

para os parâmetros de campo, a incerteza de medição apresentada refeÍe-se exclusivamente à componente analítica.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela colheita é o ciente, a incerteza de medição apresentada refere-se exclusivamente à

componente da análise.

.Este Relatório de Análises não contém todas as informaçóes requeridas pela NP EN lso/lEo 17025, conÍorme acordado com o cliente, as

quais poderão ser fornecidas a pedido deste".

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a informação relativa à amostragem, constante no Relatório de Análises:

(Área, ponto de Amostragem, Data de Colheita, CloÍo Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente

Na determinação dos Sólidos Suspensos Totais, poÍ gravimetÍia, e utilizado um fìltÍo de ÍÌbra de vidro GF/C do fabricante Whatman

,-,,i_. 
-t : , :: * I r ,' 

,

e Resíduos da Madeira, S.A'
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ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE nnÁlses no 202íos64s

lloÊar:
Os resultâdos constantês deste Relatório de Ensaio aplicarn-se à amostÍa conforme rececionada.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na íntegra.
Todos os parâmetros, exceto os assinalados neste relatório com [3], t4l, tsl, [6] e parâmetros de campo, foram realizadG nas instalaçôes
pêrmanentes citas no endereço a abaixo.
A incerteza relaüva apresentada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de 2, que proporciona um nÍvel de
confiança de aproximadamente 95%.

[1] O Ensaio não está incluído no âmbito da aqeditação de colheita de amostras.
[2] O Ensãio não está incluÍdo no âmbito da acreditação.

[3] O Ensaio Íci bmeddo pelo cliênte e não está incluÍdo no âmbito da acreditação.
[4] O Ensaio é contlatado a fornêcedor extemo (com método de colheita de amostÍas acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditaçáo.
[5] O Ensaio é contratado a fornecêdor eÍerno (com método acreditado) e não está incluÍdo no âmbito da acÍeditação.
[6] O Ensaio é contratado a Íornecedor extêmo (com método nâo acrêditado) e não está incluido no âmbito da acreditação.
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Laboratório Regionai de Coptroio de Qualidade da Agua

ARM - Ágras e Resíduos da Madeira, S.A.

neurónto DE lttÁllses no 202í0s646

LO3E5

'sOnEC 
17075
EÉic

Requeronta: Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda VoÍ!ão: I
Endêneço: Estrada de São BemaÍdo, No 320, Loja W 3810-125 Aveiro Boleüm DefinitÍvo

Aveiro
38'tO-'t74

Tebtone: TeleÍax:

N.oGoúribuinte: 507267532

Edidade Recponúvel da Golheita: O RequeÍente

Os Resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. O Processo de Colheita, preservaçâo e transporte de amostÍas para ensaio não
está incluído no Âmbito deAcreditaçáo do LQA.

Área: 14í3 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponto de.Ínoâtragem: 24520 - P21 Í)rta de Colheitr:

Dela de Recepção:

D.t lnícbAúlile:

Ítetr dr Embsão:

TipoAmosba:

ïpoAnálbe:

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

2021-11-29 12:40

2021-11-29 15:45

2021-11-29

2022-O't-17

PerâmetÍo
l/lóbdo de Ens.b

Reault do Erprc3!ãodo lncêÍlezaRelativa
Reoultrdo

Limilê
LêgÊl

Ddâ Fim da
Análbc.fa libdição

vü

ve/l

vel

uc/

wll

Fe/l

)

)

)
)

)

CobÌe [4
PTQ 32s (2021-02-26)

l/brcúrio pl
PTQ 322 (2019-10-21)

Sílica
PTQ 316 (2019-10-21)

Acenaíteno [51
B ffi 07 I - H a log e nados SBSE-MSMS

Acon.Ítileno l5I
B StO07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Antraceno I5l
B gO 07 I - H a I og e nados SBSE-MS/[,,S

Benzeno [51
A-BV-PE-^o12 PyI-GGMS

Benzo (al antraceno [51
B Sn07 I - H a I og enados SBSE-MSMS

Benzo (e) Pircno (HAP'G) I5l
B Sn07 I - H a logenados SBSE-MSMS

Benzo (b) Fluorantono (HAP'3) [51
B SrO07 9- H a I o g enados SBSE-MSMS

Parâmetros Fbico{luímicc
<5 (LQ) sg/LCu

<0,0003 (LQ) mg/L Hg

<2 (LQ) mg/LSiO,

Ensaio Goúratado a Fornecedor Exlerno

<0,0010 (Le) wtl

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0.5 (LQ)

<0.0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

2021-12-22

2421-12-O3

2021-12-06

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01 -05

Águas e R6síduos da Madsira, S.A. - Câminho do Lombo da Alegria - São Roquè - Funchal - 9020{65

tMP 7.8.1 Ed 1 12/19

Telefone: 29 1 705885/6 Telefax: 291 705884
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ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05646

Resultado Expresrão do
Resultado

lncerteza Rehtiva
dailedbão

10385
lso/tEc í7025

EnÉi6

ÍHa Fim da
Análise

PaÉmelro
llétodo de Ensaio

Limib
Log6l

8€nzo (g,h,i) Petileno (HAP'!) [q
B go 07 g - H a I og e nados SBSÉ-MSMS

B€flzo {k) FluorâÍteno {HAP's} asl

8gW7 9-H atogenados SBSF-À'SI4S

BiovoluÍle Filoplanctónico [6i
P E -E spe ci a l. O be weçÁo M iaoscó pica

Cádmio Íii
A-D+E402ç1 Metais ICP-MS

ChunÉo [q
A-D-PE-O0261 Metais ICP-MS

Criseno Íõl
B gOoT *H a logenados SgSE-MSÁ,'S

Dibcnzo (a,h) aniÍrcêno [q
B gOoT 9- H atoge nados SBSE-MSMS

EtilbêBzsno Í51

A-BV- PE-00 1 2 Flr-GC-r!íS

FonantÍêno [51

DyWT U l rlogenados SBSE-MSMS

Fitoplâncton - CiãnobectóÍb [61

PE-E s F c i a I. O b se Na çã o Mic't os ú fÉca

Fitoplâneton - Cbófitel Í61

PE-Especiat.Obsevação MicroscÓpica

Fitoplâncton - GÍiptófit.s t6l
P E - E s peci a l. O b se rua ç ã o M i c roscó pi c a

Fitoplâncton - CÍi3tó,fita3 I5l
PE-Especiat.Obsevação Microscópica

Fitoplâncton - Dittomáceas [61

PE -Es pe ci a t. O bse N a ç ã o M i c ro sc ó p ic a

Fitoplâncton - Dinófitrc 16l

PE -Es pe ci a l. O b se ru a ç ã o M i cro s có pi ca

Fitoplâncton - Eugbnofrtar [61

P9-Especial.Obsevação Microscópica

Fitoplâncton - Não ldetúificâda. [6]
PE-Especial.Obsevação Mictoscópica

Ensaio Gontratado a Fomecedor Externo

<0,0005 (LQ) vell

<c 00c1 (tQ) ve{

mm3/L

<2 (LQ)

<o oo10 (Lo)

<0 5 (LQ)

<o.oo1o (LQ)

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col, filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

0

2q??-Q1 -1 ?

2022-01 -05

rô?t-n1 -nq

2ü22-01-A5

?nz?-o1 -13

tôtt 
^l 

n(

lulz-v l-vc

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-91-05

2022-01-O5

2022-01-O5

FÉ/l

tü

ïrell

Fe/

ItsI

vgll

cel. col. filam./ml

0

0

0

0

0

0

0

tMP 7.8.1 Ed 1 12119

Sáo Roquo - Funchal - 9020465 TeÌêfone: 291 705885/6 Têlefa: 291 705884
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EnEi6

Lairrator'io Regiorarcie Cor,troio de Qualidade da Agua

ARM - Ásuas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE auÁllses no 202í0s646

Parâmetro
i/létodo de Encaio

Recultado Expresrão do
Re!ultâdo

lnceÍteze Relaüva
da Mêdição

Limib Data Fim da
AnáligeLegal

Fitoplâncton Total Í61
PE-Especial.ObseNação Microscópica

Fluoranteno lõl
B Sn07 I -H a loge nados SBSE-MSMS

Fluoreno [51
BSn07 9- H a loge nados SBSE-MSMS

lndono (1,2,3,cd) Pireno íHAP's) [51
B 9007 I - H a I o g e nados SBSE-MSMS

$rP-Xileno I5l
A-BV-PE-0012 PyT-GèMS

Nafialeno [51
B SnoT 9- H aloge nados SBSE-MSMS

ilígúel [51
A- D -PE-0026 1 Meta is I C P- M S

l{onilfenol (+NonilÍenol) [51
A-B9PE-0054 SESE-ID-GC-MS

Ocüffenol (a{1,í',3,3lt€tramêtilbuül)-fenot) [61
A-B 9P E-00 54 SESE-ID-GC-MS

GXileno [51
A-B V-P E-00 I 2 PyI-GC-MS

Pireno [51
B Sn 07 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Toluono [51
A-BV-PE-0012 Pyï-GCMS

Ensaio Gontratado a Fornecedor EÍerno

o cel. col. filam./ml

<0,0100 (LQ)

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2A22-01-05

20?2-01-13

2022-01-05

2022-01-05

2022-A1-O5

2022-A1-05

2022-01-05

<0,0010 (LQ)

<0,0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

0.0069

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

ve/l

ve/l

dl

pell

vell

sc/l

trcll

ve/l

ve/l

vell

ttc/l
J

t

Águas ê Resíduos dâ Madsira, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - São Roquê - Funchal - 9020{65

IMP 7.8.1 Ed1't2t19
Telefone: 291 705885/6 Tslsfax: 2917OSW
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Enqios

ARM Águas

A Diretora do Laboratório:

Validado eletronicamente Por:

(Alexandra Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Legênda:
lSõ - lntemational Organization íor Standardization. SMEIÁIVV - StandaÍd Methods Íor the ExamineÌion of Vllater and Vlbstewaler '

LAE - L Analyse dn-s Eaux, J. Rodier. EN - Norma Europeia. PTA $o(- Procedimento lnterno de Amosiragem '

PTM rcq- ProcedimeÍÌto lnterno de Microbiologia. PTQ xu- PÍocedimênto lnterno de QuímÍca'

A Exptessão de resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quanlifìcaçáo (LQ) para esse pârâÍnetro pelo método indicado'

Na Expressão dos Resultados dos Parâmetros Microbiológicos, N é equivalente a ufc e NMP.

No parâmetro Cheiro e Sabor, de aconlo com o método de ensaio normatrvo, o ensaio é reaiizacio peÍo méiodo úúlilpieto sËgüÍ'jo o ie3iê dÓ

Far õ da êscoìiìa nãG lgíçada. itilizardc {sír1c agus de Íefefência, água ultrapura tjPo !!. e un rp de '? provadoe quâliícados Em amostras

doradas a ir€tivação do dofo ê eíetJada attavés da adl;ão de !Íos3uÍfato de sódb.

para os paÍâmetÍos em que o resultado é obtido por soma de resuítados índívíduaís, em que um ou mais dos ÍesuÌtados sejâm inbdores ao

(Le) mas, pelo rnenos uma das parcelas seja quantificável, o resultado é apresentado usando o valor de LQ na soma, com exceçao do

parâmetro sólÍdÕs Dissolvidos Totais, em gue o Íesult3do é apfesentado usando o válor da amoslí'a, desde que supeÍioí ou igual ao Limite de

uç(sFv (rel

No" caso" em que todos os res1ltados individuais são íníeriores ao {LQ) o resuiiado é apÍeseníado através da soma dos (LQ) individuaÌs'

para os parâmetros em que o Íesultado e obtido por subtÍação de resultados individuais em què um ou mais dos resultados sejam superiores

ou iguais ao (LD) o resultado é apresentado usando o valor da amostra na subtÍação.

parã os oaÍâmetros contratados a íomececlot extemo, em que o resuitado é obtido por soma de Í$ultados ifldividuais eín que um ou mais dos

resultados sejam inferiores ao (LQ) rnas, pelo irleíÌos, umâ das parcelas seia guantificável o resullado é apresentado Ígnorando a(s) parcela(s)

inferiores ao LQ.

"Método lntemo Equivalente é aquele que tem a mesma áÍea de aplicaçáo (parâmetros e malrizes) e que cumprê ãs cãÍáderÍsticãs de

desempenho, obtendo resultados cornparáveis ao(s) método(s) noÍmalizado(s) junto indicado(s)."

O limite legal é o vator paramétrico (Vp) constante no Decreto-Lei N.o 306/2007, de 27 de agosto, altêlado pelos Decreto-Lei No 9?2010, dc

26 de julho e DecÍeto-Lei N.o 15212017, de 07 de dezembÍO ou o Valor Mâxtmo Admtsstvel (VMA) constante no Artexo I du DÈCielú-Lêí Nn

236/98 de 1998-0&01 e/ou Norma de Qualidade AmbientaÌ (NQA) do Anexo lll do DecÍeto-Lei N.o 21812015 de 2015-10-07 ou o Valor Limite

de Emissão (VLE) constante no Anexo Xvlll do DecÍeto-Lei N.o 236/98 de 1998-0&o'l ou valoÍes deÍìnidos pela Comissão Técnica de

^oompanham.nto 
do tìecÍ'4to-i ei n5 135/2009, de 3 de jUnho, com a iedação que lhe foi dada Pelo DecÍêto-Lei n.o 11312A12, de 23 de maio

ô/ou valoÍg3 especiÍìcâdos peÌít cliente.

Na declaração de conformidade, a regra de decisão não tem em conta a incerteza da medição-

para os paÍâmetÍos contratados a fornecedor exlerno, a incerteza de mediÉo apresentada refere -se exclusivamente à componente da

colheita.

paÍa os parâmetÍos de câmpo, a inceíteza de medição apresentada refere.se exclusivamente à componente analítica.

Nos casos em que a Entidade Responsável pêla Colheita é o Ciente, a incerteza de mediçáo apresentada Íefere -se exclusivamente à

componente da análise.

,Este Relatório de Anátises não contém todas as informações requeridas pela NP EN ISO/IEC 17025' conforme acordado com o cliente, as

quais podeÍão ser fornecidas a pedido deste'.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a informaÉo relativa à amostragem' constante no Relatório de Análises:

(Área, ponto de Amostragem, Data de Colheita, CloÍo Residual e TemperatuÍa foi cedida pelo Cliente.

Na determinaçáo dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetria, é utilizado um filtÍo de fìbra de vidro GF/C do fabric€nte Vvhatman'

e Resíduos da Madeira, S'A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05646

Águas e Resíduos da Madeira, S A. - Caminho do Lombo

rMP 7.8.1 Edl 12119

da Alegria - Sáo Roque - Funchaì - 9020-065 Telefone: 291 705885/6 Telefax: ?31705884
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Laborxório Regional de Controlo de Qualidade da Agua

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE anÁuses no 202í0s646

-)

ì

)

)

)
J

i

Iotar:
Os resuK€dos constantes deste Relatório de Ensaio aplicam-sê à amostra conforme rececionada.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reprcduzido na íntegra.
Todos os parâmetros, exceto os assinalados neste relatório mm tgl, t4], t51, [6] ê parâmetros dê campo, foram realizados nas instralações
peÍmanentes cÍtas no endereço a abaixo.
A inceÍteza relativa apresentrada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de 2, que proporciona um nível dê
confiança de apoximadamente g5%.

[1] O Ensaio náo está incluído no âmbito da acreditação de colheita de amostras.
[2] O Ensaio nâo está incluÍdo no âmbito da acreditaçáo.
[3] O Ensaio foi fomecido pelo cliente e não está incluído no âmbito da acreditação.
[4] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método de colheita de amostras acreditado) ê não está incluído no âmbito da acreditação.
[5] O Ensaio é contratiado a fornecedor eÍemo (com método acÍêditado) e nâo está incluído no âmbito da acreditaçáo.
[6] O Ensaio é contrâtado a fornecedor extemo (com mâodo não acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditação.

)

)
)

)

)
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)

)

)
)
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)
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Águas e Resíduos da Madaira, S.A. - Caminho do Lombo daAlegria - São Roquê - Funchâl - 9020{65

IMP 7.8.1 Ed 1 12t19

Tslêfone: 291 705885/6 Têlefar: 29Í 705884

Página 5 de 5





@d tmc
acreditdcõo

-

Laboratôrio Regionai de Controlo de Qualidade da Agua

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE etÁllses no 202í05647

LOl65
lSOi,lEC 17025

Ensi6

Râquercnte:

EnderEgo:

TipoAmo.tr.:

Tipo Aná]bo:

Têlefonê: Tebfax:

1{.ocontribuínte: . 507267532

Enüdade Respon.áyel da Colheitâ: O Requerente

Os Resultados aplicâm-se à amostra conforme rececionada. O Procêsso de Colheita, preservação e transporte de amostÍas para ensaio não
está incluído no Âmbito de Acreditaçao do LQA.

Área: 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponlodêarnostragem: 24521-P22

Bioinsight - Ambiehte e Biodiversidade, Lda

Estrada de Sâo Bemardo, No 320, Loja W 381 0-1 75 Aveho
Aveiro
s810-'t74

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

VeÉâo:1

Boletim Definitivo

Data dê Colheita:

D.ú. de Recêpção:

Drta lníGioAnálbê:

Data de Embrão:

2021-11-29 13:10

2021-11-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17

PaÉmetro
ilótodo de Enlaio

Rerullrdo Expreetão do
Ro.ultedo

lncerleza Relíiva
d. tlêdlção

Limite
LagBl

Drta Fim dâ
Análbe

)
)

)
)

l

Cobre [21
PTQ 323 (2021-02-26)

meÍcúÍio 14
PTQ 322 (201e-10-21)

Sílica
PTQ s16 (201e-10-21)

Acen.íteno ÍËl
BSn07 I - H a Io g e nados SBSE-MSMS

Acenafrileno [61

BS/0 07 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Aniraceno Í51
B ffi 07 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Benzêno [51
A-BV-PE-0012 PyT-eèMS

Benzo (a) antraceno [51
B s/007 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Benzo (a) Pireno (HAPb) [51
BgP07 9- H a logenados SBSE-MSMS

Bonzo (b) FluoraÍúeno (HAP'8) [51
B9O 07 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Parâmetros Fbico{uímicos
<5 (LQ) pg/LCu

<0,0003 (tQ) mg/L Hg

<2 (LQ) mg/t SiOz

Ensaio Gontratado a Fornecedor Externo

<0,0010 (Le) pell

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

vcll

vsll

ve/l

Nl

!e/l

vell

2021-12-22

2021-12-03

2021-12-06

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-A5

Â9uas e Resíduos da Madeira, S.A. - Câminho do Lombo da Alegria - São Roque - Funchal - 9020{65

tMP 7.8.í Ed 1 12t19

Têleíone: 291705885/6 Telefax: 291705884
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Ensioj

ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

REI.ATORIO DE ANÁLFES NO 202í05647

Perâmolro
Hlodo dê Enlaio

Re3ultado Expre$ão do
Resultedo

lnceÍtrza Relatlva

da lledição
Limite
Legal

Data Fim da
Análisê

Benzo (9,h,ì) PêÍileno (HAFs) lq
B gW7 9- H a loge n ados SASE-MSMS

Benzo {t} Fluorantono {HAP'3} Í51

B &AO7 I - H a Ioge nados S8SE-MSMS

Bbvolume FltopLnctónico 16l

PE-Especial.Observação Microscópica

cádmlo 16l
A-D-PE-AA261 lvletais ICP-MS

Chuttúo Íg
A-D-PE-@z&í Mctais ICftMS

CÍitêÍro I5l
BgooT 9-H a loge nados SBSE-MSMS

Dibenzo {.,h} antÍeceno Iq
B9[ÉT 9-H alqe nadÉ SBSE-MSMS

ÉtibgllcaRô lql
A-BV-PE-qA|ZryT-GCMS

Fenadreno Iq
g SlWní Ha Ìoganado8 SlòÈ-MSi/S

Filop*âncton - Cbnoàectétk|r 16l

PE-Especial.Obsevação MicroscÓpica

Fltoptàncton - Clorófitat [61

PE-Especial.Obsevação Mictoscópica

Fitoplâncton - GÍiptófite! [61

P5-Especial.ObseNação Microscópica

FilopËncton - Critófitas 16l
P E -Es pecí a l. O b se m a ç ã o M i c ros có p ica

Fitoplâncton - Diatomácear [61

PE-Especial. Obsevação MictoscópÌca

Filoplâncton - Dinófitar 16l

PE-Especiat Oós e N aç ã o M i c to scÓ pi c a

Fiüoplâncton - Eugl€nolïtat [61

P5-Especial. ObseMação Microscópica

Fitoplâncton - tlão ldentificadei [61

PE-EspecrãÍ obs eN aç ão M ictoscópica

Ensaio Gontratado a Fornecedor Externo

<0.0005 (LQ) wI

<0.0001 (LQ) $e/l

mm3/L

<1 (LQ)

<2 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0.0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

vell

?e/t

Idl

vc/l

Pell

pe/

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-91-13

2022-01-13

2922-01-05

2022-01-05

7022-0't-o5

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

0 cel. col. filam./ml

0 cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel, col. filam./ml

cel. col. filam./ml

0

0

0

0

0

tMP 7.8.1 Ed'l 12119

Funchal - 902G065 Têlsfone: 291 705885/6 TeleÍax: 291 7058&l
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Laboratório Regional de Conüolo de Qualidade dr fgua

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATÓRP DE AilÁLFES NO 202í05il7

LO:'E5
lso/tEc í7025

EÉi6

Prrâmo{Ío
ilétodo de Enralo

Resuliado Exprecão do
Ro.ultrdo

lncerleza Rehlva
de lledição

Linúte
Lêgol

Dí. Flm d.
Análbo

-ì
-ì

)

ì
)

-)

)

)
)

)
)

-)

)
,)

)

.)

_)

)
)

)
_l

J
)
.)
.J
J
-)
J
J

J
,)
)
.)
.-)
J
)

I

Fitoplâncton Tdal Í81
P E- Es pec i a I. O b se N a ç âo M i cro sc6 pi ca

FluoraÍieno [61
B &O07 I - H a lo g e nados SBSE-MSMS

FluoEno [51
B &O07 9 - H a lo ge nados SBSE-MSMS

lndeno (1,2,3,cd) PiÍono (HAF!) I5l
B gO07 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

rrP-Xileno [61
A-BV-PE-^o12 PyT-eèMS

il.ít lono [51
B gO07 9- H a lqe nados SBSE-MSMS

ilíquel Iq
A-D-PE-0O2&1 Metais ICP-MS

llonllíenol (,1-ltonllbnol) [61
A- B g P E.OO A S BSF-TD-GGMS

Mfonol (4{í,í',3,3'.to{raÍnetilbuül).fenot) Í61
A. B g P E- @ 54 SBSE-TD.GGMS

GXihno[Çl
A-B V- P E-0 0 I 2 PyT- G e- M S

PiÍsno [61
B*O07 9-H alogenados SBSE-MSMS

Tolueno [51
A-BV-PE-0012 PyI-GGMS

Ensaio Codlatado a Fomecedor Extemo

0 cel. col. filam./ml

<0,0100 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

<0,0050 (LQ)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0.10 (LQ)

<0,s (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

ps/l

@l

ltlll

tt9/l

wx

ttgll

Fell

lt5l

ltgll

pgll

ttcll

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-05

2022-O't-O5

2022-01-13

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-O5

202241-O5

2022-01-Os

Águas a Rosiduos da Madsira, S.A - Caminho do Lombo da Alsgria - São Roque - Funchal - 9020{65

IMP 7.8.1 Ed 1 12t15

Telafona: 291705885/6 Telefax 291705884
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ARM Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

REuAToRlo DE eruÁuspS no 202í05647

A Diretora do Laboratório:

Validado eletronicamente Por:

(AlexandÍa SoÍia F. P. Reynolds Mendes)

Legenda:
lSõ - lnternational Organization for Standardization. SMETMIV - Standard Methods ÍoÍ the Examination of Water and Wastewater.

LAE - L Anaiyse des Êaux, J. Rodier. EN - Norma Europeia. PTA )oo(- Procedimento lntemo de Amostragem.

PTM ffx- Ptocedimento lnterno de Miorobiologia. PTQ:oc<- Procedimento lntefno de Química.

A Expre-ssão de resulledo incluindo o símbolo < (menor). repres€nta o limite de quantifìcação (LQ) para esse paÍâmetro pelo método indicado'

Na Érpresúo do Reilrltadng ctoq pârâmêlros Midobiológims N á equivalênte a ufc ê NMP.

No parâmetÍo Cheiro e Sabor, de acordo com o método de ensaio normãtivo, o ensaio é realizado pelo nÉlodo completo segundo o têste do

par c da escolhâ não ÍoÍçada. utiiizando mmo água de ÍeÍerència, àgua uttagum tipo 
'í, 

e um n" de 3 prcn adoÍes qualifrcados. Em amostras

doradas a inativação do cloro é efetuada através da adição de tiossulf;ãto de sódÍo.

para os paÍâmstÍoi em que o Íegultado é obtido poÍ soÍffÌ dê reRultâclm inclivicluáis, êm quê um ou mais dos resultados se.iam infeÍiores ao

(Le) mas. pclo m6no6 uma das parc€las se;a quarìtificávcl, o resultado é apresentado ttsando o vabr de LQ na soma, com excêção dÔ

*ám"tro SólÍdos DÍssoívídos ïotais, em que o Íesultado é apresentado uaando o valor da amosta, desdë que supeÍior ou igual ao LÌmite de

Deìe.cão íLD) na soma.

Nos casos em que tcdos os resultados indiúduais são ínferiores ao (LQ) o resultado é apÍesentado alravés da soína dos (LQ) individuais

paÍa os parâmetros em que o resullado e obtido por subtÍação de resultados individuais em que um ou mais dos resultados sejam superiores

orì iguâis 30 {LDi 0 resültado é apf$entado usandÔ c valcf da atÍ}catta na Subkação.

paÍa os parâÍÌetros ,orÍtralados a Íomec€dor exteíno, ?m que o resullado é obtido pôÍ son}a ce rgeur.ado3 incivlluals em que uíÌ-1 ou *rais dos

resuÌlados sejam iíÌrìeÍioíes ao (Le) írÌas, pelo iÌìenos, urna das paroelas seja quantificáveÍ o r€sultâdo é apresentado igrlorando ais) patcela{3)

inferiores ao LQ.

,Metodo lnterno Equivalente ê aquele que tem a mesma área de aplicâção (parâmetros ê matrizes) e que cumpÍe as características de

dêsempenho, obtendo resultados comoaráveis ao(s) método(s) normalizado(s) íunto indÍcado(s).'

o lrmrte bgâl ê o valor palaínúuiuu (vp) cürlstàrìto no Dêcréto-Lei N.o 306/1007, do 27 d6 3go6to, elt9redc pel4s Decreto-Lei No 92i2010, dê

26 de julho e Decreto-Lei N: 15212017, de 07 de dezembÍo ou o valor Méximo Admissível (vMA) constante no Anexo I do Decreto-Lei N.o

236i98 de 199&08-01 e./ou NoÍma de Qualidade Ambiental (NQA) do Anexo lll do Decreto-Lei N.o 218/20'15 de 2015-'10-07 ou o Valor Limiie

de Emissáo (vLE) constante no Anexo XVlll do Decreto-Lei N.o 236/98 de 1998-08-01 ou valoÍes definidos pela comissão Técnica de

Acompanhamento do Decreto-Lei n.o 135/2009, de 3 de junho, com a Íedaçao que lhe fot dadâ pelo Decreto-Lel rt.o ll3l20l2, du 23 de maio

e/ou valorês especlílcados pelu clietrte.

Na declaÍaÇão de gonÍD{midadê, a ÍegÍa de decisão não tern em cot}ta a inçetteza da ty}edlláo

para os parâmetros contratados a fornecêdor extemo, a incerteza de medição apresentada refere-se exclusivamente à componente da

wlheita.

para 09 paÍârnetros de campo, a incêrteza de medição apresentada refere-se exclusivamente à comPonente analíüca.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela colheita é o ciente, a incerteza de medição apregentada refere -se exclusivamente à

coÍnponente da análise.

.Este Retatorio de Análises não contém todas as informaçóes requeridas pela NP EN lSOilEC 17025. conforme ecordado com o cliente, as

quais poderão ser fornecidas a pedido deste'.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a informação relativa à amostragem, constante no Relatório de Análises:

(Área, ponto de AmostÍagem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente '

Na determinaçáo dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetria, é utilizado um filtro de fibra de vidro GF/C do fabricante Whatman-

LJ,,t;, i:i,- !' : !:''- r. r' ,r i,. .-Ì ' ' - t, -lL '1- tr' ii.:: t 1i : i;.:::

Águas e Resíduos da Madêìra, S.A. - Caminho do

IMP 7.8.1 Éd 1 12119

Lombo da Alegria - Sáo Roque - Funchal - 9020-065 Telefone: 291 705885/6 Telefax: 2917OSAA4
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ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

neurónro DE nnÁllses no 202í0s647

LO3A5
lso/tEc í7025

EMios

f

I

-ì

-)

)

)
-)

-)

)
ì

l{oúar:
Os resultados constantes deste Relatório de Ensaio aplicaÍn-sê à amostra conforme rececionada.
Este Relatório de Ensaio só pode ser repÍoduzido na íntegra.
Todos os parâmetros, exceto os assinalados neste relatórío com t3], I4l, tsl, [6] e parâmetros de campo, foram realizados nas instalaçóes
permanentes citas no endereço a abaixo.
A incerFza reÍativa apresentrada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de 2, que proporciona um nÍvel de
confiança de aproximadamente g5%.

[1] O Ensâio não está incluÍdo no âmbito da acÍedit]ação dê colheÍta de amostras.
[2] O Ensaio não está incluído no âmbito da acÍeditação.

[3] O Ensaio frci bmecido pelo cliente e não está incluído no âmbito da acredihção.
[4] O Ensaio é contratado a fornecêdor extemo (com método de colheita de amoslras acreditado) e não êstá incluÍdo no âmbito da acreditação.
[5] O Ensaio é contratado a fornecedor odemo (com método acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditação.
[6] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método não acreditado) e não está incluído no âmbito da acredihção.

)
)
)

)
)

)
)
)
)
)
.J
)
J
J
J

t

-)
,)
._)

)
_i

J
)

j
Águas e Resíduos da Madeira, S.A. - Caminho do Lombo daAlegÍia - São Roquê - Funchal - 9O2OS5

|MP7.8.1 F.d112t19

Telefone: 29í705885/6 Telefax 291705884
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Laboratorio Regiorial cJe Controlo de Qualidade da Rgua

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

neurónlo DE nnÁlses no 202í0s648

LO3E5
tsoi|Ec 17025

Eneid

RequerDnto:

Endercgo:

ïpoArno3ba:

ïpoAnálbê:

Tebfone: Tebíax:

N.oCoÍÍÍibuinte: 507267532

ErÌüdade Rêrporcávrl da Colheita: O Requerente

Os Resultados aplicam-se à amostra confoÍme rececionada. O Processo de Colheita, preservaçáo e transporte de amostras paÍa ênsaio não
está incluído no Âmbito de Acreditação do LQA.

Árca: 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

PoÍìto de amoslÍagem: 24522 - P23

Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda

Estrada de São BernaÍdo, N. 320, Loja W 38íO-175 Aveiro
Aveiro
3810-174

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

VeÍrão: 1

Boletim Dêfinitivo

Data de Colheitr:

Data de Recepção:

D.ta lnícb Análbo:

Datr de Emlsaão:

2021:t1-29 ',t3:.50

2021-11-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17)

Parâmetrc
lré{odo de En3aio

Recultrdo Expresão do
Resullrdo

lncêÍGza Rohiva
da i/bdk;ão

Limite
Legâl

Data Fim da
Análbe

t

)

,)

)

)

,-/

)

CobÍe [4
PTQ 323 (2021-02-26)

ltãrcúÍio [4
PTQ 322 (2019-10-21)

SílÍca
PTQ 316 (201e-10-21)

Acenafrêno [61
B 9007 I - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Acenaítileno [51
B Sn 07 I - H a log e nados SBSE-MSMS

Anfaceno [51
B Sn 07 I - H a I o g enados SBSE-MSMS

Benzono [5]
A-BV-PE-0012 PyT-GGMS

Benzo (a) antraceno [51
85/:007 9-H alogenados SBSE-MSMS

Benzo (a) Pireno (HAP'!) [51
B Sn07 I - H a Io g e nados SBSE-MSMS

8ênzo (b) Fluorantono (HAP's) [51
B SnoT I - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Parâmetros F'rsico-Químicos

<5 (LQ) ugllCu

<0,0003 (LQ) mg/L Hc

<2 (LO) mg/L SiO,

Ensaio Contratado a Fornecedor Externo

<0.00i0 (Le) vell

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0.5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

pell

ve/l

ve/l

vell

vc/l

ttcll

2921-12-22

2021-12-43

2021-12-06

2022-ü-45

20?2-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

Águas e Rssíduos da Madsirâ, S.A. - Caminho do Lombo dâ Alegria - São Roque - Funchal - 9020-065

IMP 7.8.1 Ed'l 1?,19

Telsfona: 29 1 705885/ô Telefax: 29 1 705884
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ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

REI.ATORIO DE ANÁLFES NO 202í05648

Reeultado ErpÍ$são do
Resultedo

lncerbza Rehiva
d. medição

acrdìtocão5ã-.€.+-

10345
lsonEc 17025

Engi6

Dat Fim de

Aná1be
Parâma{to
llétodo de Emaio

Limite
Logal

Benzo (g,h,i) Parihno (HAF8) Íq
B 9OO7 9 - H a Io ge nados SBSE-MSMS

Benzo (h) Fluofânieno {HAÍtt) [q
B SrOOT I - H a toge n ado s SBS€-MSMS

Biovolurne Fitoplanctónico [61

PE-Especíaí.ObseNação Microscópica

cádilo [q
A-D-PE402&1 tíaaís ICP-MS

ChtrtÈo lq
A-D-PE-002& I Melãis lcP-Mg

Crbrrlo Í51

Bgo 07 * H a I o ge nados SBSE-MSMS

Dibênzo {a,h} .Ítrec€no [q
B.sÂp.7*Habp€'ì3dp6 SBSE4'S[4S

Elflb.rE.ílo Í5t
A-BV-PE-00í2 PyT-GÇMS

FemÍrfeno lql
B W)7* Ha@rat*,rs SSSE-ÊíSIIíS

Fitodâíclofl - ci.nobícfffi Fl
PEE speci a I. O bse N a ç ão M icmscó p i ca

Fitoplôncion - Gbófitaú 16l
PE-Especial.ObseMação Mìcrosc'pica

Fitoplâncton - CtiÉófrt s 16l

P E - Es pec i a L A b se rv açá o M rc ro scô p rca

Fitoplâncion - CÍi3ófits t6l
PE-Especìat.ObseMação Microscópica

Fltoplâncton - Dhtomácea! 16l

PE-Esryial.Observação Mictoscópica

Filoplânctoí - Dlnófites [61

PE-Especial. Obseryação Microscópica

FitoplâÍcúon - Euglenofitec Í61

PE- Es pec i a L O b se N aç ão M i c ro sc6 p i ca

Fltoplânctorr - Não ldentificrdt! [61

PE-Especiat.Observação MiÜoscÓpica

Ensaio Contratado a Fornecedor Externo

<0.0005 (LO) $s/l

<0,0001 (LO)

.:1 (LQ)

<2 (LQ)

<0_0010 (LQ]}

<0 0010 (LQ)

<0,5 (LQi

<0.0010 (LQ)

0

mm3/L

Itü

ttíll

Fs/

ve/l

ìtdl

ve/l

0

2A22-01-05

2022-01-O5

?022-01-05

2022-01-13

2022-01-13

2022-01-05

207?-01-O5

zo22-01-95

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2Q22-n1-os

cel. col. filam./ml

0

0

0

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel, col. filam./ml

cel. col. filam./ml

0

0

0

0

rMP 7.8.1 Ed 1 12119

9020-065 Telefone: 291 705885/6 Telefa: 291 705884
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Laborftório Regional d€ Contplo de Qualídade dr rkua

ARM - Áeras e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATÓRP DE ANÁLFES NO 202í05648

Perlmeto
HbdodeEmab

Roaultrdo EryÍo..ãorb
Re.ült do

lncertâze Relílv.
ú tledkìão

LhniÍe
LegEl

Oú. Flm.l.
Análbe

.

)

ì
l

ì

ì

.'t

I
)

-)

-)

I

)
)

)

)

)

)

)
)
)

_)

)
)
)
J
J
,J
J
J
J
J

)
.)
--i

.J
)
)
j
j

FitopLncton Toú.1 16l
PE-E' Nci a l. O bse N a ç ã o Micro scó pi ca

Fluoranteno [fl
B Sn07 I - H a I o g e nados SBSÊ-MSMS

FluoÍeno l5l
B *O07 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

hdeno (t,2,3,cd) Ptueno (llAPr) [5t
B 9OO7 $ H a I og e nados SBSE-MSMS

ffrP-Xlleno IõI
A-BV-PE-aon PyT-Gê.MS

ra.fi.lerc [q
BgO07 9- H a log e nados SBSE-MSMS

xhuel lõI
AA-PE-002&1 Metais ICP-MS

]lonilíenol (,r-[onl]bnol) Í6I
A-B 9PE-01A SBSE-I&GC-MS

Ocülfenol (a{t,í',3,3'-tcüaneülbu0l)-Íonol) Í61
A-B I P E-00 54 S BSE-I4GGi'S

o-Xlbno [51
A-BV-PE-W|2 PyT-GèMS

Pircno [õl
Bgoo7 9 - H a Io ge nados SBSE-MSMS

Tolueno [51
A- B V- P E-00 1 2 PyT-G C- M S

Ensaio Gontntado a Fornecêdor EÍerno

0 cel. col. filam./ml

<0,0100 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

0,0069

<2 (LO)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,s (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

Nl

vc/l

pe/l

uell

uü

pe[

ve/l

pell

Fell

LEX

vEI

2022-01-05

2422-4145

2022-01-05

2022-01-O5

2022-41-O5

2022-O't-05

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-05

Águas e Resíduos de MadêiÍâ, S.A - Caminho do Lombo da Atogria - Sâo Roque - Funcfial - 9020-065

IMP 7.8.1 Ed11?/19

Telôfona: 291705885/6 Tolsfil: 291705844
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ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A'

RELATORIO DE ANÁLISES NO 202í05648

ac
acreditoçoo

10185
lsollEc 17025

Ensaios

A DiÍetora do Laboratório:

Vaiidado eletÍonicamente Por:

(AlexandÍa Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Lêgenda:
lSó - International Organization for Standardization. SMEVVì/V - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

LAE - LAnalyse des Eaux, J. RociieÍ. EN - Norma Europeia. PTA xxx- PÍocêdimenlo lnteÍno de Amostragem.

pTM nc<- Procedimento lntemo de Microbiologia. PTQ x>x- PÍocedimento lnterno de Química.

A Expressáo de resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantiÍicação (LQ) para esse parâmetro pelo método indicado.

N' trvôrôeeãn d^q Rêaillla.lôq dôq pârârctrôq Microbiolóoicas N é êouivalente â ufc e NMP
:ra Lr.-r=:;::,'.''

No pârâmetÍo Cheiro e Sabor, de acordo com o método de ênsaio normativo, o ensaio ê rcalizado pelo nÉtodo completo segundo o t€Stc do

pa( e dâ egnlha nào íoÍçada, ulilizando coíïo áqua de reíerência, água ultrapura tipo il, e um rÍ de 3 provacjores quaiificaclos. Ëm amostrag

cloíadas a inativação do cloro e efetuada atraves da adição de tiossulfato de sódio.

para os parâmetros em que o rosult3do é obtido por soma de resultados individuais, êm cllle um otr mâis dos Íesullados sejam infeÍiores ao

(Le) ma3, pelo menog lma ílas Íìercnlâs sêjâ quântificávêl, o resullado é apresentâdo usando o valor de LQ na soma, com exceÉo do

parámetro Sólidos Disgolvidos Totaís, em que o resultado é aoresentado usando o valor da amostra, desde que superior ou iguai ao Limitê de

DeteÉÕ (LD) na soma.

Nos casos em gue todos os íesultados individuais são iÍTfeÍiores ao (LQ) o resuttado é apÍesentado através da soma dos (LQ) individuais

para os paÍâmetÍos em que o Íesultado é obtido por subtraÉo de resultados individuais em que um ou mais dos resultados seiam superiores

ou iguais ao (LD) o resullado é apresentado usando o valoÍ da amostra na subttaÉo'

pára os parâÍnetÍos contratadcÉ ã Íomec.edq extemo, em gue o resultado é obüdc poÍ sorna dâ tesultado3 individuai3 em que urn cu mais dos

Íésultados sejam iníeÍiores ao (Le) Ínas, pelo menos, ujnr das parcelas seja quanüficável o re3ulïads é apresentado ignorando a(s) paícelâis)

inferiores ao LQ.

.Método lnterno Equivalente é aquele que tem a mesmâ área de aplicação (paÍâmetros e matrizes) e que cumpre as características de

ítesemoenho, obtendo resultados comparáveis aoís) metodo(s) normalizado(s) iunto indicado(s)."

O lirrritc lcgal é ü vâlor pâramétrico (Vp) oonotonto no D6cr6to-Lci N.o 306/2007, de 27 de eonslô, alleÍaclo pelos Decreto-Lei N o 922010, de

26 de julho e Decreto-Lei N! 1s22o17, de 07 de dezembÍo ou o valor Máximo Admissível (vMA) constante no Anexo I do Decreto-Lei N.o

2g6tg| de 1998-0&01 e/ou Norma de eualidade Ambiental (NOA) do Anexo lll do Decreto-Lei N.o 218/2015 de 201s1tr07 ou o valoÍ Limite

de Emissão (vLE) constante no Anexo XVlll do Decreto-Lei N.o 236198 de 1998-08-01 ou valoÍes definidos pela comissão Técnica de

Acompanhamento áo Decreto-Lei n.o 135/2009, de 3 de Junho, com a redação que llre Íui darla pelu DÈúr'ètú-Lèi n." 11J12o12, de 23 dc moio

u/uu valores cspecificados pelo chcntc.

Na declaraçáo de coníormidade, a Íegra de decieão não tem em conia a incetteza da mediÉo-

para os parâmetÍos contratados a fornecedor externo, a incerteza de medição apresentada reÍere -se exclusivamente à componente dâ

colheila.

para os paÍâmetÍos de campo, a incerteza de ÍnediÉo apreseniada refere-se exclusivamente à comPonente analítica.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela colheita é o Ciente, a incerteza de mediÉo apresentada refere -se exclusivamente à

componente da análise.

"Este Relatório de Anátises não contém todas as informações requeridas pela NP EN ISO/IEC 17025, conforme acoÍdado com o cliente, as

quais poderão ser fornecidas a pedido deste'.

Nos casos em que a Entidade Responúvel pela Colheita é o Ciente, a informação relativa à amostragem, constante no Relatório de Análises:

(Área, ponto deAmostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente.

Na determinação dos Sólidos Suspensos Totais, poÍ gravimetria, é utilizado um filtro de fibra de vidro GF/C do fabÍicante Whatman.

Águas e Resíduos da Madeira, S.A. - Caminho do Lombo da AlêgÍia - São Roque -

rMP 7.8.1 Ed 1 12119

Funchal - 9020€65 Têlefone: 291 705885/6 Telefa: 2917o58U
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EnqíoÁ

)

I

IlotË:
Os Íesultados constantes deste Relatório de Ensaio aplicam-se à amostra conforme rececionada.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na íntegra.
Todos os parâmetros, exoeto os assinalados neste Íelatório com [3], [a], [5], [6] e parâmetros de campo, foram realizados nas instalaçÕes
permanentes citas no endereço a abaixo.
A incerteza relatíva apresentada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão dê 2, que proporciona um nível de
confiança de aproximadamente g5%.

[1] O Ensaio não está induído no âmbito da acÍeditação de colheita de amostras.
[2] O Ensaio não êstá induído no âmbito da acrêdiüação.

[3] O Ensaio bi fomecido pelo cliente e não está incluído no âmbito da acredibçáo.
[4] O Ensaio é contÍatiado a fornecedor extemo (com método de colheÍta dê amostras acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditação.
[5] O Ensaio é conhatado a fornecêdor extemo (com método acreditado) e não está incluÍdo no âmbito da acredítação.
[6] O Ensaio é contratado a fornecedor êxtemo (com máodo não acredibdo) e não está incluído no âmbihc da acreditação.
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ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE enÁlses no 202í0s649

1O365
tsoilËc 17025

Ensi6

Requerente:

Enderego:

ÌìpoAmGtra:

ïipo Ânálise:

Telefone:

N.o Contribuintê:

Telefax:

507267532

Entldade R$ponsável da Colhêita: O Requerente

Os Resultados aplicam-se à amostÍa conforme Íececionada. O Processo de Colheita, pÍeservaçáo e tÍansporte de amostras para ensaio não
está incluído no Âmbito de AcÍeditaÉo do LQA.

Área: í413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponto de amc;tragem: 24523 - P24

Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda

Estíada de São Bernardo, No 320, Loja W 381 0-1 75 Aveiro
Aveiro
3A10-174

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

Versão: 1

Boletim Definitivo

Data de Colheita:

Data dê Recepção:

Data lnícb Análise:

Date de Embrão:

2021-11-29 14:30

2021]11-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17

Parâmetro
i,létodo de Ensaio

Resultado ExpÍêssão do
Resultado

lncêrteza Relativa
da Medição

Limiie
Legal

Data Fim da
Análise

Cobre Í21

PTQ 323 (2021-02-26)

Mercúrio [21
PTQ 322 (2019-10-21)

Sílica
PTQ 316 (201e-l0-21)

Acênafrêno [51
B S/0 07 I - H a I o g enados SBSE-MSMS

Acenaftileno [51
B S/O 07 I - H a I o g enados SBSE-MSMS

AntÍacêno [51
BS/0 07 I - H a logenados SBSE-MSMS

Benzeno [51
A-BV-PE-0012 Pyr-GêMS

Bonzo (a) antracêno [51
BS/007 9- H aloge nados SBSE-MSMS

Benzo (a) Pircno (HAP's) [51
B S/0 07 I - H a I og enados SBSE-MSMS

Benzo (b) Fluoranteno (HAP'3) [51
B s/007 9 -H a I ogenados SBSE-MSMS

Parâmetros F'rsico-Quimicos

<5 (Le) Ésll cu

<0.0003 (LQ) mg,/L Hg

<2 (LQ) mg/L SiO,

Ensaio Gontratado a Fornecedor Externo

<0,0010 (Le) ve/l

<c.0010 (LQ)

<0.0100 (LQ)

<0.5 (LQ)

<0.oo1o (LQ)

<0.0001 (Lo)

<0.0001 (LQ)

vell

ve/l

ve/l

vcll

$e./l

Ml

2021-12-22

20?1-12-03

2021-12-06

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

tMP 7.8.1 Ed 1 1i,19

Telefone:291705885/6 TêleÍax: 29170588/.
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Ensaios

Perâmo{ro
l/létodo de Encaio

ReruÌtrdo Expre*são do
R€uÌtado

lncertaze Rêlative

da modição

Limite
Legal

Data Fim da
Análise

Benzo (g,h,i) Perihno (HAP'c) Í61

B 90 07 9 -H a I oge nados SBSE-MSMS

Bonzo (k) Fluoranteno (HAP'S) [ól
B gO07 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

BiovoluÍne Filoplanctónico Í61

PF-Especial.Obseruação Mícroscópica

Cádmío Í51
A- D - P E-N 26- 1 Meta ít I C P- ltls

churnbo 16l

A-D-PE-002í1 Mefáls,oP-MS

Crileno I5l
B gO07 I -H a I oge nados SBSE-MSMS

Dibenzo (a,h) anttaceno Í51

BgAaT ,-Halqe n aós SBSE-ÂrSits

Etilbenztno Íq
A-BV-PE-0012 PyT-GèMS

FenanüEÍo I5l
BgwTgflailogenãdos SBSE-MSM.9

Fitoplâncton - ChnobaclÉrias [61

P E -E s peci a L O b s e rv a çã o M i cros có p i ca

FÌtoplâncton - Cloúfitat [61

Pg-Especial.Observação MicroscÓpica

Fitoplâncton - Criptttfite! 16l

PE-Especial.Ôbseruação Microscópica

Filoplâncton - Critúfita3 16l

PE-Especial.ObseMação Mictoscópica

Fitoplãncton - Diatomáceas [61

PE-Especial.ObseNação Microscópica

Fitoplâncton - Dinólïtat [61

PE-Especial.ObseNação Micrcscópica

Fitoplâncton - Euglenofites [61

PE-Especial.ObseNação Microscópica

Fitoplâncton - Não ldenüficada! l8l
PE-Esrycial.ObseNação Mìcroscópica

Ensaio Gontratado a Fornecedor Externo

<0,000s (LQ) ve/l

<0,0001 (LQ) rclt

mm3/L0

20?2-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

zUZl-01:lJ

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022,01-05

?022-01-05

2022-01-05

2A22-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

<1 (LQ) ve[

vü

vci],

vell

tts/l

ve/l

<2 (LQ)

<0,00-10 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0.5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

0 cel. col. filam./ml

0

0

0

0

0

0

0

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col, filam./ml

cel. col. filam./ml

tMP 7.8.1 Êd 1 12119

Telefone: 291705885/6 Telêfâx: 291705884
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PaÍâÍnsüo
llébdo de Enreio

Reculbdo Expruerfu do
Rerultrdo

lncoÍtezr Reldva
da lledição

D.t Flm dr
Anili.e

Llmltê
Legal
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)

)

)

)

)

)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
J
,)
,)
J
J
J
J
)
.J
J
J
J
,)
J
J
J
j

Fitodâncton Tot l Í61
PE-E' Êci a l. O bse N a ç ã o M i c roscópì c a

Fluor"nbno [61
B 9007 I - H a I o ge nados SBSE-MSMS

FluoÍono lq
B gO 07 I - H a I oge nados SBSE-MSMS

lndeno (1,2,3,cd) PlÍsno (HAPb) [q
B9OOT ç H alog e nados SBSE-MSMS

S+P-Xlleno Í61
A-BV-PE-0012 PyI-GGMS

il.ítlhno Í61
B gO07 9- H a I og e nados SBSE-MSMS

xíquel [51
A-D-PE-002&1 Metais ICP-MS

ilonllbnol ({-ilonilbnol} [51
A-BSPE-0054 SBSE-TD-GAMS

Ocültenol (4{í,í',3,3ltotaÍnotilbuül).fenol) 16l
A- B 9 P E-OO U S BSE-IEGC-MS

o,xileno[q
A-BV-PE-001 2 PyT-GC-M S

Pinno lõl
B &Ao7 9 - H aloge nados SBSE-MSMS

Tolueno [6t
A-BV-PE-N12 Pyr-GêMS

Ensaio Gontratado a Fomecedor EÍemo

0 cel. col. filam./ml

<0,0100 (LQ)

<0,00í0 (LQ)

<0,0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

<0,0050 (LQ)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<o,s (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

ttcll

r8/l

vgn

Nl

vc/l

ltg/l

psll

]ls/l

r!8/l

tt9/l

rsll

2022-01-O5

2022-01-05

2022.01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2A22-01-O5

2022-01-13

2022-01-O5

2022-0lA5

2022-01-O5

2022-0'l-05

2022-01-O5

Águas e Resíduos da MadeiÍa, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - São Roque - Funchal - 9@0{65

IMP 7.8.1 Ed 1 12t19
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En!aios

ARM

A Diretora do Laboretório:

Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE nnÁltses no 202í05649

Validado eletronicamente por:

(Alexandra SoÍia F. P. Reynolds Mendes)

Legenda:
lSó - lntemationat Organization for Standardization. SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

LAE - LAnalyse des Eaux, J. Rodier. EN - Norma Europeia. PTA nc<- Procedimento lnierno de Amostragem.

FTM;rxx- PÍocedimento lnteÍno de Microbiologia. PTQ X)G- Procedimento lntêÍno de Química.

A Expressão de resultado incluindo o símbolo < (menor), representâ o limite de quanüfìcação (LO) para esse parâmetro pê{o método indicado.

Àr^ c---,*1...',,.,{,-,r. oôê,,rrãÁ..ê d^ê Oã.ânêtr ê Àri..ôh;^lÁ^iê^e Nl á e4!!iv"!Ên!ê a rfC a Nl-4Piìa ËÃiiiuJ5úu uu- -\--uiiúüJ- uu-

No parâmetro Cheiro e Sabor, de a@Ído com o método de ensaiÕ noÍmativo, o ensaio é realizqJo pelo rÉlodo completo segundo o teste do

pâr e da escoiha não forçada, utilizando corno água de Êlerëncie, áOuá utl/spurâ tipo ll, e um no de 3 pÍovadores qualifìcados. Ern alnostÍas

cloradas a inativação do cloÍo é efetuada através da adição de tiossuÌtato de sodio.

para os parâmetro3 em quc o rcsultado é obtido por ôoma clo r66ultados individuais, om qua um ou mais dos Íssultadoi sejâm inferiores ao

(LOì mac. 0610 m6noa uma das parcolas saja quantificável, o re3uttado é apresentado usando o valoÍ de LQ na soma, cílm exccfãô dÕ

^^-^-^..^ êÂra^ô niaê^h,id^ê T^râic am nr rÊ ô resrrltario é âoÍesntâdo usndo o valor da amostfa, desde Oue suoeríor ou iquaÍ aO Límite de

Deteçao (LD) nã sotrlÍl.

Nos casos em que todos os resuÌtados individuaís são iníeriores âo (LQì o resultado é apresentado atíavés da soma dos (LQ) Índíüduais-

para os parâmetÍos em quê o Íesultado é obtido por subtÍação de €sultados individuais em que um ou mais dos resultados sejam superioÍes

ou iguais áo (LD) o resultado é apíesentado úsando o valor da amostra na subtraÉo.

paÍa os pârâmetros conüatados a íomecedcr exteÍno, em que o íesuìtado é obldo poÍ soma de Íe$ltados indìviduaìs em qúe um ou mãis dos

resultados sejam infeÍiore,s ao (Le) mas, pêìo Ínenos, uÍna das paÍcelas se.,a quantificável o resultado á apresentado ignoÍando a (9) paÍc€la(s)

inferiores ao LQ.

,,Método lnterno Equivalente é aquelê que tem a mesma áÍea de aplicaçáo (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de

degemp€nho, obtendo Íâ8Ultados comFarávciq Án(q) móiortô(c) noÍmâlizaclo(s) iunto indicado(s)."

o limite legal é o valor paramétÍico (VP) mngtante no Decreto-Lei N.o 30ô/2007, de 27 dc agosto, alterado pelos DêcÍeto Lel N.o 922010, dt

26 cÍe juthó e DecÍeto-Lei N3 1s2t2017, de 07 de dezembro ou o valor Máximo Admissível (VMA) constante no Anexo I do Decreto-Lei N-o

238i98 de 1998-0&0í e/ou NoÍma de Qualidâde Ambiental (NoA) do Anexo lll do Dlecreto-Lei N.o 218/2015 de 2015-10-07 ou o valoÍ Limite

di Emiseão 0/t F) cnnstente no Anexo Xvlll do Decreto-Lei N.o 236/98 de 1998-0&01 ou valores defìnidos pela Comissão Técnica de

Acompanhamento do DecÍeto-Lei n.o 135/2009, de 3 de iunho, com a fedação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 
^.o 

11312012, de 23 de maio

e/ou valores especific€dos pelo cliente.

Na der,laraao de ooníormidade, a regra de decisão não tem em conta a inceÍteza da mediçáo.

para os parâmetÍos contratados a fornecedor externo, a incerteza de medição apresentada refere-se exclusivamente à componente da

colheita.

para os parân,etÍos de campo, a incerteza de medição apr$entada refere-se exclusivamente à componente analítica.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita e o Ciente, a inceÍteza de mediçáo apresentada refere -se exclusivamente à

componente da análise.

"Este Relatório de Análises não contém todas as informações requeridas pela NP EN ISO/IEC 17025, confornÌe acordado com o cliente, as

quais podeÍão ser fornecidas a pedido deste'.

Nos casos em que a Entidade Responsavel pela Colheita e o Ciente, a informação relativa à amostragem, constante no Relatório de Análises:

(Área, ponto de Amostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente.

Na determinaçáo dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetria, e utilizado um filÍo de Íibra de vidro GF/C do fabricante Vvhatman.

Águas e Resíduos da MadeiÍa, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - São Roque - Funchâl

tMP 7.8.1 Ed 1 12/19

9020-065 Têlefone: 291 705885/6 Telefd: 291 705884
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Laboratório Regional de Controlo de Qualidade da Agua

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

neurónto DE nruÁuses no 202í0s649
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lloÉa!:
Os resultados constantes deste Relatório de Ensaio aplicam-se à amostra conforme rececionada.
Estê Relatório de Ensaio só pode seÍ reproduzido na íntegra.
Todos os parâmelros, exceto os assinalados neste relatório com [3], t4l, t51, t61 e parâmetros de campo, foram realizados nas instalações
permanentes citas no endereço a abaixo.
A incerteza relaüva apÍesentada é uma inceÍteza expandida calculada usando um fator de expansáo de 2, que propoÍciona um nível de
mnfiança de aproximadamente 95%.

[1] O Ensaio não está incluído no âmbito da acreditaÉo de colheiüa dê amostras.

[2] O Ensaio não está incluído no âmbÌto da acÍeditação.

[3] O Ensaio Íoi fomecido pelo cliente e não está incluído no âmbito da acreditação.

[4] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método de colheita de amostras acreditado) e não está incluÍdo no âmbito dâ acreditação.
[5] O Ensaio é contratado a fornecedor êxtemo (com método acreditado) e não êstá incluÍdo no âmbito da aoeditação.
Í61 O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método não acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditâçâo.

Águas e Resíduos dâ Mâdaira, S.A - Caminho do Lombo dãAlegría - São Roque - Funchal - 902GO65

tMP 7.8.1 Ed 1 12t19

Teleôone: 291705885/6 Telefil: 29í705884
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Laboratorio Regior-;al ce Conrrolo de euaiÍdade da Agua

guas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE ntÁllses no 202í0s6so

RequêÍonte:

Endercço:

TipoAmostre:

TipoAnálbe:

Bioinsight - Ambiênte e Biodiversidade, Lda

Estrada de São Bemardo, No 320, LojaW3BtO-175 Aveiro
Aveiro
3810-174

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

VeÍrão: I

Boletim Definitivo

Teleíone: Telêíex:

N.oGontribuinte: 507267532

Eúidade RÉpon3ável da Colheita: O RequeÍente

Os Resultados aplicâm-se à amostra conforme rececionada. O Processo de Colheita, preservaçáo e transporte de amoskas para ensaio não
está incluído no Âmbito de AcrêdÍtação do LeA.

Área: 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Pontodeamostragem: 24524-P25 Data de Colheita:

Dat de Recepção:

Da{a lnícioAnálbe:

Data de Emicaão:

2021-'|1-29 l1:Os

2021:11-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17

ParâÍn€{Ío
l/ló'todo de Enrab

Resúltado Exprecrão do
Regultado

lncertêza Rehiva
dâ medição

Limite
Legal

Í)ata Flm da
Análbê

vct

ve/l

vc/l

ve/l

ve/l

vell

!

)

..i

_.)

)
,)

,)

,)

)

.)

Cobre Í4
PTQ 323 (2021-02-26)

llercúdo 14
PTQ 322 (201e-10-21)

Silica
PTQ 316 (2019-10-21)

Aconalleno [51
B Sn07 9-H a logenados SBSE-MSMS

Acenaftlleno [51
Bg0O7 9-H a log enados SBSE-MSMS

Antraceno l5l
B 5/007 9- H al ogenados SBSE-MSMS

Benzeno l5l
A-BV-PE-0012 Pyr-GêMS

Benzo (a) ântecêno [q
BS0079-H a logenados SBSE-MSMS

Benzo la) Pireno (l{APb} I5l
B S/O 07 9- H a I og enados SBSE-MSMS

Benzo (b) FluoÍenteno (HAP'8) [5t
B SlO 07 I - H a I o g enados SBSE-MSMS

Parâmetros Físico-Cluímicos

<s (Le) pglLCu

<0.0003 (LQ) mg/L Hg

<2 (LQ) mg/L SiO,

Ensaio Goilratado a Fomecedor Externo

<0,0010 (LQ) yell

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0,s (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

202't-12-22

2021-12-O3

2021-12-06

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

Águas e Resíduos dâ Madeira, S.A - Caminho

IMP 7.8.1 Ed',t 12/19

do Lombo da AlegÍiâ - São Roque - Funchal - 9020-065 Telefonê: 29 1 70588516 Telefa: 291 705884
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ARM - Áeuas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORTO DE ANÁLFES NO 202í05650

Expr$são do lncsrtoza RelativaRsaultado LlmitÊ
Legel

Date Fim da
AnálisêPaÍâmetÍo

Èlé{odo dê Ensab Resultâdo da tedição

Benzo (g,h,i) PeÍi]€no (HAP's) Í51

B gOO'l 9- H aloget adus SBSE-MSMS

Benzo (k) Fluoranteno (HAP'r) [51

B goo7 I - H a Io g e nados SBSE-MSMS

Biovolume Filoplânctónico [61

P E- E s peci a !. O b* N a ç ã o M i cto scó p i ca

Cátiri'rio [3j
A-D-PE-002È 1 Metais ICP-MS

Cnumbo Íóì
A-D-PE-/Jp26- 1 Metâ B I CP- M S

CÍi3ano 16l

BS/oo7 9- H a losenados SBSE-MSMS

Dib€nzo (a,h) sntraceno Íq
B 9Oo7 ç H atoge nados SBSE-MSMS

Eülbonzeno Í51

A-BV-PE-}O12 PYI-GC-MS

FenantÍeno Í51

B€r'ffl7g H akryan adoa SBSE-M3MS

Fitoplâncton - Cianob.cÉriâ! Í61

P E - E s pec i a l. O bse w a çã o M icascó pica

Fitoplâneton - Cloófúas Í61

PE - E s peci a l. O bse N ação M ic ro scó p i ca

Fttoplâncton - CripÊófital Í61

P E-E s Wc i a t. O bse N a ç âo Micro scó pi ca

Fitoplâncton - Crigófitac Í61

P E-Es pe c ì a l. O b s eru a ç ã o M ic ío sc õ p i ca

Fitoplâncton - Dhtomáceas 16l

PE-Esqcial.Obsevação Microscópica

Fitoplànc-ton - Dinófiias Í61

P E-E s pec i a l. O bsev a çã o M i cto scó pi c a

Fitoplâncton - Euglenofitas [61

P E-E s pec i a L O bserv a çã o M i cro scó p ic a

Fitoplâncton - t{ão ldontificada3 [61

PE-Especial. Obsevação Microscópica

Ensaio Contratado a Fornecedor Extemo

<0,0005 (LQ) vell

<0.0001 (LQ) vt/l

<2 (LQ)

<0,1J01U (LQ)

<0.0010 (LQ)

<0.5 (LG)

<0,0010 (LQ)

mm3/L

VElI

vell

Itgll

VüI

vell

0

2A22-01-05

20?2-01-05

20?2-01-05

2A22-A1-13

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-v t-vJ

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

cel. col. filam./ml

0

0

0

0

0

0

cêl. col. fllam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml0

rMP 7.8.1 Ed 1 ',12119

Sâo Roque - Funchal - 9020465 Tefefone: 29í705885/6 Teleíâx: 291705€,84.
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EnsiotARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05650

PaÍâmetro
llbbdo de Ensâio

Re3ultado Expreesão do
Resullado

lncerteza Relaüva
da Medição

Llmite
Legal

Data Fim da
Análise

Fitopláncton Total 16I
PE- E s pe ci a l. Obse N ação M ictoscó pÌca

Fluoranteno [51

8ffi07 I - H alog enados SBSE-MSMS

Fluorono [õl
BSn07 I -H alogenados SBSE-MSMS

lndeno (1,2,3,cd1 Pireno {HAP's} [51
B gO 07 9 - H a I og enados SBSE-MSMS

lt+P-xileno [51
A-BV-PE-0012 PyT-GèMS

t{afteleno [51
B gO07 9 - H a I o g enados SBSE-MSMS

l{íquel [51
A-D-PE-00261 Metais ICP-MS

tonilhnol (f-lionilhnol) [51
A- B g P E. OO 54 SBSE. TD-GC-MS

Ocüffenol (4{í,í',3,3'-tetÍametilbúil)-fenol) [61
A.B gP E.OO54 SBSE.ID-GGMS

O-Xileno [51
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

Pireno [51
B S/0 07 I - H a I o g enados SBSE-MSMS

Toluêno [51
A-BV-PE-0012 h/T-GCMS

Ensaio Contratado a Fomecedor Exúerno

0 cel. col. filam./ml

<0.0100 {LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

<0,0050 (LQ)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,5 iLQ)

<0.0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

ve/l

$c/l

ve/l

vell

vell

rc/l

wll

vell

vcll

ve/l

pell

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-C1-O5

2022-01-05

2022-01-13

2022-01-0s

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05
)

)

.)
l

t

)

)

Águas e Resíduos da Madeira, S.A. - Câminho do Lombo da Alegria - São Roque - Funúal - 9020{65

IMP 7.8.1 Ed 1 12t19

Telefone: 291 705885/6 Tèlefax: 291 705884
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Águas e Resíd{ros da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLISES NO 202í05650

ac
acreditaçõo

LO3E5
lso/lEc 17025

Ensaios

ARM

A DiÍetora do LaboÍatóÍio:

Validado eleironicamenle por

(Alexandra Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Legenda:
ISO - lnternational Organization íor Standardization. SME\ 

^/v 
- Slandard Methods for the Examination of Water and V1/astewateÍ.

LAE - L Analyse des Eaux, J. RodieÍ. EN - Norma Europeia. PTA xrc<- PÍocedimento lnterno de Amostragem.

lri^rÁhi^rMiã DTn ww- Dr^.dimantô lnlarnn Íiê ôr iími.,í I Nl lÃ- rlu@ullllclllu llrlËl lru us rlrrvrvvrwrey'q.

A Expressão de resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantiÍìcação (LQ) para esse parâmetro pelo melodo indicado.

Na Eynrêacãô.lcìs RêslrltãcÕs.lns Parârttetrog IìJicÍobiológicos. N é equi'/alente a ufc e NMP.

No parâmetÍo Cheiro e SaboÍ, de acordo com o método de ensaio normativo, o ensaio é realizado pelo metodo completo segundo o teste do

pr e da escolhâ não Íorçada, utrlÉando cr/rm àgr:E de reterènú, água uiirapura iipo ii, e um n" de 3 provadores quaiilieados Em amostras

cloradas a inativaçao do cloro e eÍetuada através da adiÉo de tiossulfato de sódio'

para os parâmetÍos em que o resulladn ê obtirlo poÍ soma de Íesultadôs individuais, em que um ou mais dos resultados sejam inferiores ao

{Le) mas, pelo menos uma das parcelas se.ia quanlificável, o Íesultado é apresentado usândo o valoÍ de LQ na soma, com exceção do

^^,âÉôr.^ eÁrid^ê niêê^h,irtôa Tôiâic êm dr rê ô rêslllâdÕ é aoresentado usândo o valor da amostra. desde que superior ou igual ao Limile de

Dêtecão íLD) na soma.

Nos casos em que todos os resultados inrlividuais são inferiorês ao (LO) o resultado é apresentado atÍavés da soma dos (LQ) individuais.

paÍa os paÍâmetros em que o resultado é obtido por subtraçáo de resultados individuais em que um ou mais dos resultados sejam supeÍiotes

ou lguais ao {LD) o resultadc é apresel,'tado usando o valot dâ amostra na subtÍaÉo'

para cs paiân*iÍos cont!'atados a fornecgdor exteÍno, em que D regultado e oblido p'ôí goma de resultados individuais em que um ou mais dos

Íesultãdos sejam inÍerioíes ao (Le) mas, pelo menos, uma das parcelas seja quantifìúvel o Íesultado é apÍesentado ignorando a (3) parcela(s)

inferioÍes ao LQ.

"Método lnterno Equivalente é aquele que lem a mesma área de aplicaçáo (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de

doeomp€nho. obtendo resultador comparávcic ao(t) mátodo(9) normalizado(s) ir.lntÔ indicâclo(s) "

O limito logal á o valor paramétrico (Vp) constante no Decrêto-Ler No 3tì6/?tttt/, de 2t de âgos1ô, áherâdo pelos Decreto-Lel N.o 92/2010, de

26 de julho e Decreto-Lei N.o 15:,2017, de 07 de dezembro ou o valor Máximo Admissível (VMA) constante no Anexo I do Decreto-Lei N-o

236/98 de í998-0&01 e/ou Norma de eualidade Ambiental (NAA) do Anexo lll do Decreto-Lei N.o 218/2015 de 2015-10-07 ou o Valor Limite

dê Emissãn (vt F) mnstanie no Anexo XVlll do DecÍeto-Lei N.o 236/98 de 1998-08-01 ou valores deínidos pela comissão Técnica de

Acnmpanhamento do Decreto-Lei n.o 13s/2009, de 3 de junho, com a redaÉo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 1.o 11312012, de 23 de maio

dou valores especificados pelo cliente.

Na declaração de conformidade, a regra de decisáo não tem em conta a inceÍteza da mediçáo.

paÍa os parâmetros contratados a fornecedor e)Íerno, a incerteza de medição apresentada refere -se exclusivamente à componente da

colheita.

para os parâmetros de campo, a incerteza de mediçáo apresentada refere-se exclusivamente à componente analítica-

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a incerteza de medição apresentada ÍefeÍe -se exclusivamente à

componente da análisê.

,Este Relatório de Análises não contém todas as informações requeridas pela NP EN ISO/IEC 17025, conforme acordado com o cliente, as

quais podeÍão seí fornecidas a pedido deste'.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o ciente, a infoÍmaçáo Íelativa à amostragem, constante no RelatóÍio de Análises:

(Área, ponto de Amostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente.

Na determinação dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetria, é utilizado um Íiltro de Íìbra de vidro GF/C do fabricante Vvhatman.

Águas e Resíduos da MadêiÍa, S.A. - Caminho do Lombo da AlegÍia - São Roque

tMP 7.8.1 Ed1 12119

Funchâl - 9020-065 Telefone: 291 705885/6 Telefd: 2917O58U
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ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE nuÁllses no 202í05650

lolE5
]SO/|EC í7025

Ensi6

Ì{oúar:
Os rêsult?dos constantes deste RelatóÍio de Ensaio aplicam-se â amostra conficrme rececionada.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na íntegra.
Todos os parâmetros, exoeto os assinalados nêste rela6rio com t3l, t4], t5], [6] e parâmetros de campo, foram realizados nas instalações
permanentes citas no endereço a abaixo.
A incerbza rêlativa apresentada é uma inceÍteza expandida calculada usando um fator de expansão dê 2, que proporciona um nível de
confiança de aproximadamente g5%.

[1j O Ensaio não está incluído no âmbto da acreditação de colheita dê aínostÍas.
[2] O Ensaio nâo está induÍdo no àmbÌto da aoeditação.
[3] O Ensaio foi bmecido pêlo clientê e não está íncluído no âmbito da acÍeditação.
[4] O Ensaio é contratado a fornecêdor extemo (com método de colheita dê amostras acreditado) e não está incluldo no âmbito da acÍeditaÉo.
[5] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método acreditado) e não está incluÍdo no âmbito da acreditação.
[6] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método náo acreditado) e não está incluído no âmbilo da acreditação.

i
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)

)
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)
)

)
)
)
)
)
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J
)
)
)
)
)
)
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J

J
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J

Águas e ResÍduos da Mâdeira, S.A - Câminho do Lombo da AlegÍia - São RoquE - Funchal - 9@0{65

tMP 7.8.1 Ed't 1?/19

Teleúons: 29Í705885/6 Telefax: 291705E84
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Laboratórjo Regional oe Controio de Qualicjacje da Agua

ARM - Ágras e Resíduos da Madeira, s. A.

RELAToRTo DE nnÁuses no 202íos6sí

LO38s
tso/lac 17025,

Enei6

Requerente:

Endêrêço:

ïpoAmocba:

ïpo Análiio:

Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda

Estrada de São Bemardo, No 320, Loja W 3810-175 Aveiro
Aveiro
3810-174

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

ìêÍ!ão: 1

Boletim DeÍinitivo

Têl€Íone: TeleÍax:

Ìl.oGodribuinte: 507267532

Entidade Responrável da Golheita: O Requerente

Os Resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. O Processo de Colheita, preservaÉo e transpoÍte de amostÍas para ensaio não
está incluído no Âmbito deAcreditaçao clo LQA.

Área: 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponto de amottragem: 24525 - P26 Deta de Colhêita:

Oata de Recepção:

Data Início Análils:

Data de Emlrcão:

2021-11-29 11:20

2021-11-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17

Parâmetro
l/lébdo dê Enrab

Re3ultado Exprecsãodo lncertezaRelativa
Re3ult do

Limile
Legal

D.tâ Fim da
Análleeda Itedlção

ve/l

uell

ve/l

pe/l

ttcll

vc/l

Cobre 14
PTQ 323 (2021-02-26)

fteÍcúrio [4
PTQ 322 (2019-10-21)

Sílica
PTQ 316 (2019-10-21)

Acenaíteno l5l
B 90O7 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Acenafrileno [51
B Sn 07 I - H a I og enados SBSE-MSMS

Antraceno [51
B Sn 07 9 - H a I og enados SBSE-MSMS

Benzeno [51
A-BV-PE-0012 PyT-GGMS

Benzo (a) anbaceno [51
B*O07 9-H alog e nados SBSE-MSMS

B€nzo (a) Pireno (HAP's) [51
B ffi 07 9 - H a log enados SBSE-MSMS

Benzo (b) Fluorenteno (HAP'!) [q
BSn07 9- H a logenados SBSE-MSMS

Parâmetros Físico-Cluímicos

<5 (LQ) Fg/LCu

<0,0003 (LQ) mg/L Hg

<2 (LQ) mg/L SiOz

Ensaio Contratado a Fornecedor Extemo

<0.0010 (LQ) Vell

<0.0010 (LQ)

<0.0100 (LQ)

<o.s (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

2021-12-22

2021-12-03

2021-12-06

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-0't -05

Águas e Residuos da Madêira, S.A. - Caminho do Lombo da Alegía - São Roque - Funchal - 9020-065

tMP 7.8.1 Ed 1 1219

Telsfone: 29 Í 705885/6 Telêfâx: 291 705884
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ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05651

PâÍámetro
llétodo de Ensaio

Rê!ultado ExpÍ€$ão do
Resultado

lncoÍteza Rêlâtlva

dâ il€dkião
Limite
Leg.1

Daia Flm da

Análi3e

Benzo (g,h,i) Perileno (HAPI) [51

B S/Oo7 9- Halogenados SBSE-MSMS

Benzo (k) Fluoranteno {HÀPt) I5l
B 9@7 9 - H a lo ge nados SBSE-MSMS

BiovoluÍre Fitoplanctónico [51

P E - E s peci a l. O bs e N aç ã o M ic Íosf, Ô pi ca

cÉrdÍÍtso [ó]
A-D -PE-00 26 1 Metais I C P- M S

Chumbo Í51

A-D-PE-AO2S-|'ttefai.s,cP-M.s

CÍisattot6l
ByOOT * Halqe nados SBSE-Â,SMS

Dibenzo (a,h) antÍaceno l5l
B SnoT I - H a t o g e nados SBSE-MSMS

!ülberzeno [51

A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

Fenantteno I5l
8 3/007 *H atcgeft adot Su:iL'í4gtig

Fitoplâncton - Chnobectéria! Í61

PE-Es peci a l. O b se rv a ç ã o M ícro scó p í ca

FitoÍrlânctofl - Cltoófitss t6l
P E-E s peci a l. O bse N a ç ão M i c rosc6 p ica

Fitoplâncton - CriÉófita! Í61

PE - E s pec i a L O bse fl a ç ão M i c roscó ph a

Fitoplâncton - Crbófttas 16I

P E -E s N ci a l. O b se rv a ç ão M í cro scó p íc a

Fitoplâncton - Diatomácea! [6]
P E -Es pe ci a l. O bse N a ç ã o M i croscó pí ca

Fitoplâncton - Dinófit t [61

PE-E s pec i a t. O b se rv a ç ão MÌ c ro scó p i c a

Fitoplâncton - Euglenofita3 Í61

P E - Es pe c i a l. O b se ru a ç ã o M i cro scó pi c a

Fitoplâncton - ilão ldcntifiG.dat 16l

PE-Especiat.ObseNação Microscópica

Ensaio Gontratado a Fornecedor Extemo

<0,0005 (LQ) ve/l

<0,0001 (LO) ve/l

2022-O1-05

2022-01-05

<r (Lü1

<0,0010 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (t.tì)

<0,0010 (LQ)

mm3/L

vü

vsll

FAll

rcll

vtll

vcll

0 cel. col. filam./ml

ÌuJ/-vl-lJ

2022-Q1-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022,01-O5

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-O5

0 cel, col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel, col. filam,/ml

0

0

0

0

0

0

tMP 7.8.1 F.d112119
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Laboratório Regional de Controlo de Or.,t.6" 6a Água

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

neurónro DE nnÁuses no 202í0s65í

Llrnlb
Legsl

EËi6i

Deta Ftn da
Aúlbe

Perânrüo
tléúodo de Enreio

Ro.ult do Expncãodo
Relultrdo

lncaÍtrz. Reldlva
d. ilodlgão

-ì
Fltoplâmton Tot l [61
PE- Es pe ci a l. O b seru a ç ão M i ctoscó pi ca

Fluor.Íbno Í61
B g@7 I - H a I oge nâdos SBSE-/'tSMS

FboÍcno Íq
B 9OO7 I -H a loge nados SBSE-MSMS

lndeno ít,2,3,cd) Plreno {HAP3) [61
B 9oo7 I H a loge nados SBSE-MSMS

*+P-XlbÍo [51
A-BV-PE-N|2 PyT-GC-MS

}lít loDo l5l
B 9OOT 9- H a I og e nados SBSE-MSMS

xhüd l5I
A-D-PE402È1 Metais ICP-MS

Ìloíüímol (+Xonllbnol) l5l
A-BSPE-0054 SBSE-Tecc-n S

Ocüfonol (a{l,t',3,3'.t€tÍemetllbutil){enol) [6t
A-BSP E-@54 SBSE.TDGAMS

o'Xlleno [51
A-BV-PE-NI? PyT-GèMS

PlÍlno [6I
B gO07 9- H a loge nados SBSE-MSMS

Tolueno [51
A-BV-PE-0012 PyI-GÈMS

Ensaio Contratado a Fomecedor Exbmo

0 cel. col. fflam./ml

<0,0100 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

<0,0050 (LQ)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<o,s (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

2022-A1-05

202241-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2422-01-05

2022-01-13

2022-41-O5

2022-O't-05

2022-01-05

2022-01-O5

202241-05

)

,'

Fe/l

vel't

vell

wll

vell

wÃ

Itgll

vü

w/

wll

pell

,)

t

)

)

)
,)
)
J
)
)
)
)
J

J
)
.J
J
J
J
)

J
Águas e Rêsíduos da MadeiÍa, S.A. - Caminho do Lombo da AlegÍia - Sâo Roque - Funchal - 9@Oü5
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Ensato!

ARM

A Diretora do LaboÍatório:

Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE eruÁUSeS no 202105651

Validado eletÍonicâmeÍìte por:

(Alexandra Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Legenda:
lSó - lnternationat Orqanization for StandaÍdization. SMEWW - Standard Methods íor the Examination of WaleÍ and Wastewater '

LAE - LAnalyse des Eaux, J. Rodier. EN - Norma Europeia. PTArcot- Procedimento lnterno deAmostragem

PTfut;rxx- Piocedimento lnterno de Microbiologia. PTQ Ec{- ProceCimento lnterno de Quimicâ

A Expressão de resultado incluindo o símbolo < (menor), represenla o limite de quantificação (LQ) para esse parâmetro pelo método indicado.

Na LrFr4gsâô.Iôc Rêsultãílôs cÕs Parârnetrrs Miútübiúlógicos, l.l é equivalente a ufc e lrlL4P.

No parâmetío Cheiro e Sabor, de acordo com o método de ensâio normativo, o ensaio é realizado pelo metodo completo segundo o teste do

Êí e õa €€colhâ não taí@, ubl,zaífu coína àgua & reíerèr:€ig, âgtÊ uüapuÊ iipo ii, e um Ív" <ie 3 provaciores q€lií)câd€. Em ati'loslÌas

cloradas a inativaÉo do cloro é eíetuada atÍavés da adição de tlossulíato de sódio.

para os parâmetros em que o Íesultado ê ohtirin For somã rle resultâdôs individuais, em quê um óu mels dos resullaúus sejanr iníeriores ao

(Le) mas, pelo menos uma das parcelas seja quantifieável, o resultado é apresenlado usando o Yabr de LQ na soma, com 6xceção do

poúmctro Sólídoe Dissoh-,idos Totais, em qilê o resultarlo ê âprêsentado usando o valor da amostrã, desde que superior ou igual ao Limite de

Deteção (LD) na soma.

Nos c€sos em que todos os resultados inclividuais são iníeriorês ao (LQ) o resultado é apÍesentado através da soma dos (LQ) individuais.

para os paÍêmetrcs em que o resultado é obtido por subtraçáo de Íesultados individuais em que um ou mais dos resultados sejam superiores

gl_, iguais !s (LD) o ÍeaulïBdo ó apÍcacntodo u5lndo o volor da 3moetIs ne eubtrâÉo.

^-- -- -^-a-r.^- -^ç-rã.ios a ÍcÍn--aeC'Í ex+sÍno, 9Ín que o resultado á obtido tlor soma de resultgdos indivkluais em que um ou mais dos
íAla JJ /a,atitr

resuÌtados sëjam iníenoíes ao (Le) mas, pelo rÌenos, uma das paÍcelas se,ia quantiticável o Íesullâdo é apteseDtadD ignoÍando a (e) pâtcela(e)

inferiores ao LQ.

"Método lnterno Equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicaÉo (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de

dcaomponho, obtôndo r66ultedoe comparáveir ao(r) mótodo(g) normalizadCg) jtlnto inditado($) "

o limite legal é o vaÌor paraméÍico (vp) constánte no DecÍeto-Lei N.o 306/2007, de Zl de agosto, alterado pêlos Decreto-Lel N.o 921/2010' de

26 de ;ulhã e Decreto-Lei N3 1s22017, de 07 de dezembro ou o Valor Máximo Admissível (VMA) constante no Anexo I do Decreto-Lei N.o

23ô198 de 199&08-0i e/ou Normâ de eualidade Ambiêntal (NQA) do Anexo lll do Decreto-Lèi N.o 218/2015 de 2015-10-07 ou o Valor Limite

dc Emissão 0/l F) cnnsiante no Anexo Xvlll do Decreto-Lei N.o 236/98 de 1998-0&01 ou valores deÍìnidos pela comissáo Técnica de

Acompanhâmento do Decreto-Lei n.o 135/2009, de 3 de junho, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 11312012, de 23 de maio

dou valores especificados pelo clientê-

l.,la dsclaraçãc de ccnfoÍmidaCe, 3 reoÍâ r!ê íJecisáo não teÍ'0 e|n Conta a inceÉeza da medição.

para os parâmetros contíalados a fornecedoÍ externo, a incerteza de medifio apresentada refere -se exclusivamente à componente da

colheita.

para os parârÍletros de campo, a inceÍt-eza de medição aprssentada refere-se exclusivemente à componente analítica.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a incerteza de medição apresentada reíere -se exclusivamente à

componente da análise.

.Este RelatóÍio de Análises não contém todas as informações requeridas pela NP EN ISO/IEC 17025, conforme acoÍdado com o cliente, as

quais poderão ser foÍnecidas a pedido deste'.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a informação relativa à amostragem, constante no Relatório de Análises:

(Área, ponto de Amostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente.

Na deteÍminação dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetíia, é utilizado um filtro de fibra de vidro GF/C do fabÍicante V\ihatman.

Águas e Resíduos da Mâdêira, S.A. - Caminho do Lombo daAlêgria - São Roque - Funchal

tMP7.8.'l 8d112119

9020-065 Telefone: 291 705885/6 Telefax: 291 705884
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Lamratorio Regiorral cle CoÍ.ìtroio de Q-iattdade da Agua

ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRTo DE nnÁuses no 202í056sí

10385
tso/tEc 1702s

Ensì6

Notas:
Os resultados constantes deste Relatório de Ensaio aplicam-se à amostra conforme recêcionada.
Este RelatóÍio de Ensaio só pode ser reproduzido na íntegra.
Todos os parámetros, exceto os assinalados neste Íelatório com t31, t41, I5l, [6] e parâmetros de campo, íoram realizados nas instalações
permanentes citas no endereço a abaixo.
A incerteza relativa apresentada é uma incerteza expandìda calculada usando um íator de êxpansão de 2, que proporciona um nível de
confiança de aproximadamente 95%.

[1] O Ensaio não está incluído no âmbito da acÍeditaÉo de colheita de amostras.

[2] O Ensaio não está incluÍdo no âmbito da acreditaçáo.

[3] O Ensaio Íoi fornecido pelo cliente e não está incluído no âmbito da ac.editiação.

[4] O Ensaio é contratado a fornecedor externo (com método de colheita de amostÍas acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditação.

[5] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método acreditado) e não está incluído no ámbito da acÍeditaÉo.
[6] O Ensaio é contratado a fornecedor externo (com método náo acreditado) e não está incluído no âmbíto da acreditaÉo.

Águas e Rasíduos da MadeiÍa, S.A. - Caminho do Lombo da Atsgria - São Roque - Funúal - 9O20{65

IMP 7.8.1 Ed 1 1219

Têlêfonê: 29 í 705885/6 Tslefil: 29 í 705884
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Ensios

Laboratório Regionai de Controio de Qualidade da Agua

ARM - Áeuas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE aruÁllses no 202í0s6s2

Requerente:

Endereço:

ÌpoAmoska:

ïpoAnálbe:

Telefone: TelsÍax:

X.oContribuinte: 507267532

Edidade RËpon3ávêl da Colhêita: O Requêrente

Os Resultados aplicam-se à amostÍa conforme rêcecionada. O Processo de Colheita, preservação ê transporte de amostras para ensaio não
está incluído no Âmbito de Acreditação do LQA.

Área: 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponto de amootragêm: 24526 - P27

Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda

Estrada de São Bemardo, No 320, Loja W 3810-175 Aveiro
Aveiro
3810-174

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

VeÍrãol 1

Boletim Definitivo

Data de Colheit :

Data de Recepção:

Data lnício AÍálbe:

Data do Emi$ão:

2021-11-29 11:51

2021-11-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17

Pârârnetro
i/létodo do Eruaio

Retultado Exprusão do
Rerulüado

lnceÍieza Rehtiva
da iledição

Limiìe
Legal

Data Fim da
Análbê

''

CobÍ€ [4
PTQ 323 (2021-02-26)

ilarcúrio 14
PTQ 322 (2019-10-21)

Sílica
PTQ 316 (2019-10-21)

Acenafrêno l5l
B gO07 I - H a log e nados SBSE-MSMS

Acenaftilêno [51
B S/007 I - H a I og enados SBSE-MSMS

Antracano [5]
BSn07 9- H a loge nados SBSE-MSMS

B€nzêno l5l
A-BV-PE-0012 Pyr-GêMS

Bênzo (.) antaceno 16l
890079- H a loge nados SBSE-MSMS

Benzo (a) PiÍêno (HAP!) [51
B 9?.07 I - H a lo g e nados SBSE-MSMS

Benzo (b) Fluoranteno (HAP'3) [51
B gO07 I - H a I o ge nados SASE-MSMS

Parâmetros Físico-Químicos

<s (Le) uelt cu

<0,0003 (LQ) mglLHg,

<2 (LQ) mg,/L SiO,

Ensaio Contratado a Fomecedor Externo

<0,0010 (LQ) vell

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0.0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

vell

@l

ve/l

vül

ve/l

vell

2021-12-22

2021-12-A3

2021-12-06

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-0 1 -05

Águas e Resíduos da Madeira, S.A. - Caminho do Lombo da AlogÍia - Sâo Roque - Funóal - 9020465

IMP 7.8.1 Ed 1 12t19

Tslsfone: 291 705885/6 Tslefax: 29'l 705884
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ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202105652

PaÉmebo
Ilétodo dê Enreio

Resulledo ErpÍ*são do
Rêsultado

lncerlazâ Rêleliva

da llêdição
Limite
Legal

HaFimda
Análise

Eonzo (g,h,i) Petihno (HÂFsl [q
B 90o7 9 - H a I oge nados SBSE-MSIì'S

Bonzo {f) FluoÍatttono (HAF!) [5!
B SlOo7 9- H a lqge n ados SBSE-rltSÁtS

BiovoluÍne Fitoplanctónico [61

PE- Especìa I. Ob se N aç ão Mictoscópica

cádnlo lq
A-D-PE402È1 Meta is I C P- M S

ctruÍrÈolq
A-D -P E-0O2È 1 Metais I CP- M S

Cdr€no Íq
B SnoT I - H a I oge nados SBSF-MSMS

Dlbenzo (a,h! anttaceno [61

BS/ü79 Hahgonadol SBSE Â{SMS

Eü'bcncgp l5l
A- B V-P E- 0 0 1 2 PyT- G e- M S

Fenanüeno [q
I ffi Õ 79 - H a í oge nados SBSË-I{,íSMS

Fitoplânston - Cianob.ctéÍia! t8l
PE-Especial.ObseNação Miüoscópica

Fitoplâncton - Gloófftat [51

P E- Especi a I. O bse N aç ã o M i c ro scó p i c a

Filoplâncton - CÍiptófite3 16l

PE-ES peca L Ub sery açâo Mrcroscà prca

Fitoplâncton - Crkúfitas [61

PE-Especial.Obsevação Microscópica

Fitoplâncton - Diatomácoas [61

PE-Especial.ObseNação MÌcroscópica

Fitoplâncton - Dinó'fitas [61

P E-Especi a I. O b se ruação Microscópica

Filoplâncton - Euglenofita! [61

PE-Especial.ObseMação Microscópica

Fitoplàncbü - N5o Ídonüílcãde! ÍGl
PE-Especial.Obseruação Microscópica

Ensaio Gontratado a Fomecedor Externo

<0,0005 (LQ) ve/l

<0.0001 (LQ) pell

mm3/L

<1 (LQ)

<2 (LQ)

<0.0010 (LQ)

<0.0010 (LQ)

<0,5 (LAi

<0,0010 (LQ)

0

2022-01-O5

20?2-01-O5

2022-01-13

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-05

2022-0 t-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-05

20?2-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

20?? 01 06

vell

vell

vel

pal]

vell

0 cel. col. filam./ml

0

cel, col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. Íllarn./ml

0

0

0

0

0

rMP 7.8.1 Ed 1 12119
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EHÍ6ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATÓRIO DE ANÁLFES NO 202í05652

Parâmcüo
tóúododo ElEeb

Ro.ultrdo Exprclrão do
Rccultdo

lnceÉoza Ralatlvâ
de lledlção

Llrdto
Lcgel

D.t Flmò
Análba

Ì

j

)

-)

)

,

'ì

)

ì

i

)

)
.,

)

)

)

)
)
)

)
)
J
)
J
J
J
*)
J
J
J
)
.j
)
,)

)
,)

FÍtoplâncton Total 16l
PE- Es pci a l. O b se na ç ã o M i c roscó pi c a

Flüoranteno I5l
B go07 9- H a log e nados SBSE-MSMS

Fluoleno [51
B gO07 * H a I o g e nados SBSE-MSMS

lndeno (í,2,3,cd) Pir.no (HAF.) I5l
B gO07 ç H a log e nados SBSE-MSMS

m+P.Xlleno tq
AAV-PE-@|2PyTGèMS

il.ft.leno [51
B gO 07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

xÍruel Í51
A-D-PE402&1 Metais ICP-MS

Ionilbnol (a{onllbnol) l5l
A-B9PE-OO* SBSE-IEGo-MS

OctllÍenol ({{1,í',3,3'.te{Í.rn€ ttbuüD-ftnot} 16l
A. B g P E- OO 51 S BSE.TD-GGMS

(}'Xlleno lql
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

PlÍeno [51
BSn07 9- H a íog e nados SBSE-MSMS

Tolueno lll
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

Ensaio Codratado a Fomecedor Exbmo

o cel. col. filam./ml

<0,0100 (LQ)

<0,00í0 (LQ)

<0.0005 (LQ)

<í,0 (LQ)

<0,00s0 (LQ)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<o,s (LQ)

rsll

wll

pll

TE/I

dl

p3ll

Fell

ugll

1t8A

Itgll

Itgll

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

202241-A5

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-13

20224145

2022-01-05

202241-O5

2022-01-05

2022-01-05

Águas a RogÍduos da MadoÌra, S.A - Caminho do Lombo da AlêgÍia - São Roque - Functìal - 9020.65

IMP 7.8.í Ed 1 1?,19

Tslefone: 291705885/6 TsleÍax 29í705884
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Ensâiôs

ARM Aguas

A DiÍetora do Laboratório:

Validado eletÍonicamente poÍ:

(Alexandra Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Legenda:
ISO - lnternational OÍganization foÍ Standardization. SME!1M - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

LAE - L Analyse des Eaux, J. Rodier. EN - Norma Europêia. PTA xxx- PÍoc€dimento lnlerno de Amostragem

PÌM xn<- Procedimento lntemo de Microbiologìa. PTQ nq- Procedirnento lnteÍno de Química

A Expressão de resultado incluíndo o símbolo < (menor), represenia o limite de quantificaÉo (LO) para esse parâmetÍo pelo método indicado.

Na txprogsão dos ReSuRAdoS dos Parârnêkos MicroUiolfuicus, Ì.1 é equivaleÍ1te a ufc e l,lillP.

No paÍâmetro Cheiro e Sabor, de acordo com Õ metodo de ensaio normativo, o ensaío é realizado pelo método compÍeto seguncÍo o teste do

par ô da escolha nãc. íoÍçaíla, UtiliTando c.ÍÍ!c ;água de refeÍênci3. âgua uFrapura üpo !1. e um no de 3 provado'Íêrs qualifeados Em amostÍas

clorâdas â inativ-ãÉo do cioío á êfetuada atÍavés da adÍçác de tÍossuÍ.íatc de sódb'

para 03 parâmetros em que o resultado é obtido por soma de resultados individuais, em que um ou maís dos Íesultados sejam infeÍiores ao

(Le) mas, pelo menos uma das parc€las seia quantiÍìúvel, o resultado é apresentado usando o valoÍ de LÔ na soma, com exceÉo do

parâmetro Sól,.dos Di$olvidos Totais, em que o Íesullado é apíesentado usâÍrdo o valor da árroslta, desde qrr'e supericr- ou igual âo LÌmite de

ueteçao (LU, na soma.

Nos casos em que todos os regultadcts individuais são infeÍiores ao (LQ) o resultado é apÍesentado atÍavés da soma dos (LQ) individuais.

paÍa os parãmetros em que o resultado é obtido por subtração de resultados individuais em que um ou mais dos resultados sejam supeíores

ou iguais ao (LD) o resultado é apresentado usando o vaíor da amostÍa na subtração'

para os oarâmeFos contratados â íornecedoÍ externo, èrìì quê o Íêsultado é obtido por coma de resultados individuais em que um ou mais doi

resuliados sejam inferiores ao (Le) mas. pelo menos, uma das parcelas *ia quantiÍúvel o Íesultado é apÍesentado ignorando a (s) Pãrcela(S)

inferiores ao LQ.

,Método lnterno Equivalente é aquele que tem a mesma áÍea de aplicaçáo (paÍâmetros e matrizes) e que cumpre as caÍacteÍísticãs dé

desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)."

ü llmltê legãl é o valu pararrÉtrirxr (Vp) constantê no DecÍcto-Lci N.o 306/?007, dB ?7 de agosto, alt.rado pelos Decreto-Lei No 9212010 de

26 de julho e Decreto-Lei N: 152!201|7, de oz de dezembro ou o Valor Máximo Admissível (vMA) constante no Anexo I do Decreto-Lei N.o

2g6198 de 19S8-08-01 e/ou Norma de Qualidade AmbierÌtal oaA) do Anexo lll do Decreto-Lêi N.o 218/2015 de 201S1G07 ou o Valor Limite

dê Emissáo (vLE) constante no Anexo Xvlll do Decreto-Lei N.o 236/98 de 199&.0&01 ou valoÍes definidos pela comissão Técnica de

Acompanàamento do Decreto-Lei í." 135/200i, de 3,Je junho, com a Íedaçao qìiê lhê íôl dada pela Decleto-Lel rr.o ll3/2012. Ju 23 Je *raic

dou valores especifìcados pelo cliente.

Na declafação de confoÍmidade, a regra de decisão não tem em conta a inceÍteza da medição.

para os parâmetros contratados a fornecedor e)derno, a incerteza de medição apresentada refere -se exclusivamente à componente da

,iolheita.

para os parâmetros de campo, a incerteza de mediçáo apÍesentada referese exclusivamente à componente analítica.

Nos casos em que a Entidade Responsável pêla Colheita é o Ciente, a incerteza de mêdição apresentada refere -se exclusivamente à

mmponente da análise.

.Este Relatório de Análises não contém todas as informaçóes requeridas pela NP EN lSOilEC 17025, conforme amrdado com o cliente, as

quais poderão ser foÍnecidas a pedido deste".

Nos casos em que a Entidade Responúvel pela Colheita é o Ciente, a informação relativa à amosttagem, constante no Relatório de Análises:

(Área, ponto de Amostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente.

Na determinaçáo dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetria, é utilizado um filtro de fibra de vidro GFiC do fabricante Vvhatman.

, .,'. Ì

e Resíduos da Madeira, S.A.

REI.ATORIO DE ANÁLFES NO 202í05652
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LaborAório Regional de Controlo de Qualidade da foua
ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

neuerónp DE nnÁuses no 202í056s2

'.ì

Ìlotas:
Os resuÍtados constantes deste Relatório de Ensaio aplicam-se á amostra conforme rececionada.
Estê Relatório dê Ensaio só pode ser reproduzido na Íntegra.
Todos os parâmeÍos, exceto os assinalados neste relatório com [3], t4l, tsJ, t6l e parâmetÍos de campo, foram realizados nas instalações
peÍmanêntês citas no endeÍeço a abaixo.
A incerteza relativa apr$entada é uma incertêza expandida calculada usando um fator de expansão de 2, que proporciona um nível de
confiança de aproximadamente 95%.

[1] O Ensaio náo está incluído no âmbito da acreditaçáo de colheita de amosfas.
[2J O EnsaÍo não está índuído no ámbito da acreditação.

[3] O Ensaio bi fomecido pelo cliente e não está incluÍdo no âmbÌto da acrêditação.
[4] O Ensaio é contÍatado a fornecedor eÍemo (com método de colheita de amostÍas acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditaçáo.
[5] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com mâodo acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditrt'o.
[6] O Ensaio é coniÍatado a fornecedor extemo (com método náo acreditado) e náo está incluído no âmbito da acreditação.
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Laboratório Regionai de Controio de Quaiidade da Agua

ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

neuerónro DE enÁlrses no 202í0s6s3

LOl85 t

$onEc 17025.
Ensios

RoqueÍ€nte:

Enderêço:

TipoArno6tÉ:

Tlpo Análbê:

Teleíone:

N.o CoÍtÍibulnie:

Telefax:

507267532

Entidade Responsável da Colheita: O Requerente

Os Resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. O Processo de Colheita, preservaçâo e transporte de amostras para ensaio não
está incluÍdo no Âmbito de Acreditação do LQA.

Área: í413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponto de aÍnoitragem: 24527 - P28

Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda

Estrada de Sáo Bernardo, No 320, Loja W 381 0-175 Aveiro
Aveiro
3810-174

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

VeÍ!ão: 1

Boletim Definitivo

Dets dê Colheite:

Drte do Recepção:

D.t lnicioAnáli3e:

Dat deEmbsão:

2021-11-29 12:10

2021-11-29 15:45

2021-',11-29

2022-01-17

ParâmotÍo
illétodo dê Ensaio

Re!ultado Expresrão do
Re!ullado

lncerteza Rehiva Limite
da iledição Legal

Data Fim da
Análise

,t
I

Cobre [tl
PTQ 32s (2021-02-26)

ItercúÍio 14
PTQ 322 (2019-10-21)

Sílica
PTQ 316 (2019-10-21)

Acênaífeno l5l
B gO07 9 - H a lo g e nados SBSE-MSMS

Acenafrileno [51
B gO 07 I - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Antaceno [61
BSn 07 9- H a I o g e nados SBSE-MSMS

Benzeno Iq
A-BV-PE-0012 PyI-GGMS

Eenzo (a) antraceno [51
B gO07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Bênzo (a) PlÍono (HAPb) tSI
B Sfr 07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Benzo (b) Fluoranteno (HAPI) [61
B SaOT I - H a I o g e nados SASE-MSMS

Parâmetros Físico-Químicoe

<s (Le) us,/L cu

<0,0003 (LQ) mg,/L Hg

<2 (LQ) mg/LSiOr

Ensaio Gontratado a Fornecedor Extemo

<0,0010 (LQ) úl

<0,0010 (Lo)

<0.0100 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

vell

wll

ve/l

vcll

ve/l

vell

2021-12-22

202142-43

2021-12-06

2422-01-O5

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

202241-O5

2422-01-05

2022-01-05

Águas ê Resíduos da Mâdeira, S.A. - Caminho do Lombo da Alsgria - São Roque - Funchal - 9020-065

IMP 7.8.1 Ed 1 12t19

TeleÍono: 29'1705885/6 Telefax 291705884
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Ensios

ARM

P.râm€tÍo
iló{odo de EÍtiaio

Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05653

Resultado Exprê3!ão do
ResuÍtado

lncerbza Relativa LimitE
da üedição Leg.l

Data Fim da
Análbe

Bcnzo (g,h,i) Parileno (HAF!) lq
B gO07 g - H a I o ge nados SBSE-MSMS

Benzo {k} FluoÍanteno (}tAP'r} Í51

B ffio7 9- H abgen adoE. SBSE-,ftS,ttS

Biovolume Fitophnc'tónico Í61

PE-Especial.ObseNação Microscópica

cádildo |tl
A-D-PE4O?ï| Metais ICP-MS

Chtrnào Íq
A-D-PE-002ç1 MctaÌs |CF-MS

Grüreno [51

B SnoT 9 - H a I og e nados SSSE-MSMS

Dibenzo (t,h) aÍlÍacêno Í51

B3no7 e Habgenado'' SeSE-MSff S

Eti}b.n8stto lg
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

FanerÍÍtÍo [q
B 9OA7 * H a htg a)aüos S8SÉ-&t5Á,tg

Fitoptâncton - Chnobecfffit Pl
P E-E s W ci a l. O b se N açã o M i c to scó pi ca

Fitoplâncton - Cloófrg. 16l

PE-E s pe c i a l. O b se N a ç ão M i cros có p i c a

Fitoplâncton - G?iÉófita3 IEI
PE-Especíal.ObseNação Microscópica

FÍtoplâncton - Crbófrtaa 16l

PE -E s pe ci al. O b sev a ç ã o M ic ro scó p i ca

Fitoplânc'ton - Diatomáce.s [El
P5€special.Observação Microscópica

Fitoplâncton - Dlnófitas [61

PE-Especial.obseMação Mictoscópica

Fitoplâncton - Eugbnofitac [ôt
PE-Especìal. ObseNação Microscópica

Fitopláncton . ìlão ld.nüficrdr! Í61

PE-Esr€}c,ial.Obseruação Microscópica

Ensaio Gontratado a Fornecedor Externo

<0,0005 (LQ) vSll

<0.0001 (LQ) pell

mm3/L

<1 (LQ)

.2 (Le)

<0,0010 (LQ)

<0.0010 (Lo)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

0

2O22-O''t-O5

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-13

2A22-A1-13

2022-01-O5

2022-41-45

2022-01-45

2022-Q1-O5

2022-01-O5

2A22-O1-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-0',l-O5

?022 01 05

ve/l

ttEll

Fgl

$E/l

peí

vell

0 cel. col. filam./ml

cel. col. filam,/ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

ccl. col. filanr./ml

0

0

0

0

0

0

Águas e Resíduos da MadeiÍâ, S.A. - Caminho do Lombo daAlegria - São Roque ' Funchal - 9020{65

tMP 7.8.1 Ed 1 12119

Telefone: 291705885i6 Telefax: 2917O58E4
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ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
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Engios

PaÍâmetro
i/létodo de Ensaio

Resultado Expressão do
Resullado

lncerlezâ Relativa
da lledição

Limib
Legal

Dâtâ Fim da
Análbe

Fitoplâncton Total [61
PE-Especíal.ObseNação Microscópica

Fluoranieno [51
B Sn 07 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Fluorêno [51
B Sn07 I - H a loge nados SBSE-MSMS

lndeno (1,2,3,cd) PiÍ€no (HAP3) Íõl
B ffi 07 I - H a I o g e nados SBSE-MSMS

ttlP-Xileno [51
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

Nafraleno [51
8s/007 9- H a loge nados SBSE-MSMS

tlíquel [51
A- D -PE-0026- 1 Metais I CP- M S

]lonilÍenol {4-tlonilÍeno1) [51
A-BgP E-0054 SESE-ID-GC-MS

Ocülfenol {l{í,í',3,3'-tetraÍnoülbütil)-Íenot} [6]
A-B S-P E-OOU SBSE-ID.GC-MS

Gxilono [51
A-BV-PE-0O|2 PyT-ÈCMS

Pirono I5l
B gO0 7 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Tolueno [51
A-BV-PE-0012 PyT-çGMS

Ensaio Gontratado a Fornecedor Externo

0 cel. col. filam./ml

<0,0100 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0.0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

<0,0050 (LQ)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

vell

ue/l

ve/l

ve/l

vlll

ve/l

ve/l

Pe/l

vell

ve/l

vell

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-13

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-ü-A5

2022-01-05
l

Á9uas ê Rêsíduos da Madeira, S.A. - Caminho do Lombo da Alêgria - São Roqus - Funchal - 9020465

IMP 7.8.'f Ed't 12t19

Telefona: 29170588í6 Telefa: 291705884
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Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE enÁlsrs no 202í05653

L0l8s
rso/tEc 17025

Ensios

ARM

A Diretora do Laboratório:

Validado eletronicamente por:

(Alexandra Sofìa F. P. Reynolds Mendes)

Legenda:
lSó - lnternationaÍ OÍganization foÍ StandaÍdization. SMEWW - Standaíd Methods fror the Examinâüon of Water and \^hstewater '

LAE - L Analyse des Eaux, J. Rodier EN - Norma Europeia. PTA x)o(- Procedímento lntemo de Amostragem

PTM rac{- Píoc€dìmeíÌto lnteíno de Microbiologia. PÏQ X)u- PÍocedimento lntêÍno de Química.

A Expressão de resultado incluindo o símbolo < (menoÍ), representa o limite de quantificaÉo (LQ) para essê parâmetro pelo método indicâdo.

Ná tXpr6SSão dos Résultãdos rÍJs Patâitultus Miurubiulúg-pus, l'l É equivaler,te a ufc € l'lMl'

No paÍâmetro cheiro e Sabor, de acordo com o método de ensaío normativo, o ensaio e realizado pelo metodo completo segundo o teste do

â-^^rhâ ^ã^ Í^.^-4ã t,Ëtì,ã^^a nnm ánrra àà .Èrè.àtià áf,râ ultÍânrjÍa tioo ll, e um no dê 3 provadoíês qualificados. Em amoslras
Paí C 'lË 

u *tte -t-e

,-oiadas a inath.ação do cloío á efetuada atÍav* da adçéo de tíos$Jifsto de só{i'!o.

paÍa os parâmetrog em que o Íesultado é obtído poÍ soma de resuliados índíviduais, em que um ou mais dos resuttados sejam inËÍioíes ao

(LQ) mae, p6lo menos uma das paÍcelag seia quantifcável, o Íesultado é apresentado usando o vak)í de LQ na soma, com exceçao do

paÍâmetío Só,idos Dissolvìdos ïotai3, em que o resullado é apr66Éntado usando o valat óa aftasYa, dêsde riire silp€íior cÜ igüal aa Limile de

Deteção (LD) na soma.

Nos casos em gue todos os Íesultados individuais são inferiores ao (LQ) o resultado é apresentado através da soma dos (LQ) individuais.

para os paÍâmetÍos em que o resultado e obtido por subtÍação de resultados individuais em que um ou mais dos Íêsultados sejam superiores

ou Íquais ao (LD) o resultado é apresentado usando o valor da amostra na subtração.

para os oarâmetÍos contrâtâdos a Íomecedor extè[ìo, enì que o nssuÌtado é obtido poí soma de rsgultados irtdividuaie èrrì qua um ou mais dos

Íesültado6 se,bm infeíioÍes ao {Le) mas, peb rÌenos. uríla das parcê}as seia quantiÍicável c resultado á apÍesentado ignoÉndo a (s) parcela(s)

irÌferiores ao LQ.

.Método lnterno Equivalente é aquele que tem a mesma àÍea de apl'caçao (pa.âmetÍos e matrizes) e que cumprê as cáÍácterÍsticãs de

desempenho, obtendo resultados cornparáveis ao(s) método{s) noÍmalizado{s) junto indicado(s)."

O limite legal é o valor parametÍico (Vp) constante no Decreto-Lei N.o 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei N o 9220í0, de

26 de julho e DecÍeto-Lei N.o 1iZ2O1T, de 07 de dezembro ou o Valor Máximo Admissível (VMA) constante no Anexo I do Decreto-Lei N'
2g6tgl de 1998-08-01 e/ou Norma de eualidade Ambiental (NQA) do Anexo lll do Decreto-Lei N.o 218/2015 de 2015-1m7 ou o valor Limite

de Emissão (vLE) constante no Anexo XVlll do Decreto-Lei N.o 236/98 de 1998-0&01 ou valores deÍinidos pela comissão Técnica de

Acompanhamento do Decíetú-Lei n.o ?35,r2Cüg, de 3 de Jüni-ú, coÌ-n a rêdaçâc qüè lhe tcl dada pelo Deurulu-Lci t:.o 1\?!2o12, i.b 23 dc ,F.a!â

e/ou valores especiÍicados peio cliente.

Na declaraÇão de confoÍmidade, a rêgÍa de decisáo não tem em conta a incerteza da medição.

para os parâmetÍos contratados a Íornecedor externo, a incerteza de medição apresentada refere -se exclusivamente à mmponente da

crlhcita.

para os paÍâmetros de campo, a incerteza de medição apresentada refere'se exclusivamente à componente analítica

Nos c€sos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o ciente, a inceÍteza de medição apresentada refere-se exclusivamente à

componente da análise.

'Este Relatório de Análises não contém todas as informações requeridas pela NP EN lSOilEc 17025, conforme amrdado com o clientê, as

quais poderão ser fornecidas a pedido deste".

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o ciente, a informação relativa à amostragem, constante no Relatórìo de Análises:

(Área, ponto de Amostragem, Dala de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente.

Na determinação dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetria, é utilizado um filtÍo de fibÍa de vidro GF/C do fabricante Vvhatman-

Águas e ResÍduos da MadeiÍa, S.A. - Caminho do Lombo daAlegria -

tMP 7.8.1 Ed 1 12119

São Roque - Funchal - 9020{65 Telefoner 291705885/6 Telefax: 291705€84
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EÉi,06ARM - Áeras e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05653

'ì

lldes:
Os resultados constantes deste Relatório de Ensaio aplicam-se à amostÍa conÍorme rececionada.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na Íntegra.
Todos os parâmetros, exceto os assinalados neste relatório com t3l, Í41, tsl, [6] e parâmetros de campo, foÍam ÍealÈados nas instalaçóes
permanentes citas no endêrêço a abaixo.
A incerteza relativa apresentada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de 2, que proporciona um nível de
confiança de aproximadamente 95%.

[1] O Ensaio não está incluÍdo no âmbito da acredítação de colheitra de amostras.

[2] O Ensaio náo está incluído no âmbito da acreditação.

[3] O Ensaio foi bmecido pelo cliente e não está incluído no âmbito da acredibção.
[4] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método de colheita de amostras acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditação.
[5J O Ensaio é contratado a fornêcedor externo (com método acreditado) ê não está incluído no âmbito da acreditaÉo.
[6] O Ensaio é contratado a foÍnecêdor e)demo (com método não acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditação.
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IREC
Laboratório Regionai c'e CoÍrtroio de QuaiiOade da Agua

ARM - Áeuas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRTo DE ntÁllses no 202í0s6s4

I

acreditocão

10385
$oÂec 17025

EnFi6

Requerente:

EnderDço:

Tìpo Amostr.:

ïpoAnálbe:

Telefono: Telêfax:

N.oGontribuinte: 507267532

Eilidade Respomável de Colhèita: O Requerente

Os Resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. O Processo de Colheita, presêrvação e tíansporte de amostras para ensaio náo
está incluído no Âmbito de Acreditação do LQA.

Árca: 14í3 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponto de amoatÍagem: 24528 - P29

Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda

Estrada de São Bemardo, No 320, Loja W 3810-175 Avêho
AveiÍo
3810-174

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

VeEão:1

Boletim Dêfinitivo

Data de Colheita:

Data de Recepção:

Data lnício Análise:

Dala de Emi$ão:

2021-11-29 12:55

2021-'11-29 '15.45

2021-11-29

2022-O'.t-17

ParâmetÍo
Método de Enraio

Re3uÌtado Expre33ão do
Re3ultado

lncertèza Relativa
da Medição

Limite
Legal

Data Flm da
Análbê

CobÍê 14
PTQ 323 (2021-02-26)

tlercúdo Í21

PTQ 322 (201e-10-21)

Sílica
PTQ 316 (2019-10-21)

Acênaftono [51
B Sn07 9 - H a I o g erados SBSE-MSMS

Aconafrileno [51
B S|OOT 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Antracêno [51

B 9o07 9- H a logenados SBSE-MSMS

Benzono [51
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

Benzo (a) antÍaceno [51
B Sn07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Bonzo (a) Pireno (HAP'3) l5I
B SnoT 9 - H a I og enados SBSE-MSMS

Benzo (bl Fluoranteno (HAP'!) [51
B Sn07 9 - H a I og e nados SASE-MSMS

Parâmetros Físico-Químicos

<s (LQ) us,/L Cu

<0,0003 (LQ) mg/L Hg

<2 (LQ) mg/LSiOz

Ensaio Gontratado a Fornecedor Externo

<0,0010 (LQ) ve/l

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0,5 (LQ)

<o,oo10 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

ve/l

pell

vell

ve/l

vell

vell

2021-12-22

2021-12-03

2021-12-06

2022-01-O5

2422-01-O5

2022-01-45

2022-01-05

2022-41-05

2022-01-05

2022-01-O5

Águas e Resíduos da Madêira, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - São Roque - Funchal - 9020-065

tMP 7.8.1 Êd 1 12119

Telefone: 29í705885/6 Talêfax: 291705884
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1038s
tso/tEc 1702s

Ensios
LàLLìi âiúr.ü iìeg'oriai rc Cui iirolú cje QL;aiiclaoe d; ggua

ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RErÁToRto DE anÁllses no 202í0s654

PerãÌnelÍo
llótodo de Ensab

Resultedo Expreç3ão do
ResuÌtado

lncoÍtêza Relativa

da lledição
Limite
Legal

Data Fim da
Análbe

B€nzo lg,h,i) PeÍileno (HAP'!) I5l
Bg(n7çHa logenados SBSE-MSMS

B€nzo (k) Flüo.arteno (HAF I) lq
BgaoT 9- H aloge n ad o s SBSE-MSMS

Sbvolume Fitoplanctónico Í61

P E -Es p€'c,i a l. ObseN aç ã o Mic toscó Pir,á

CáítÍÌrao iq
A-D-PE-N)2& 1 Metai s I C P- M S

Chumbo [61

A- D- PE-ffi 2 M liletai.s,(;'P-Ms

CÍ*reno Íq
B yAOT *H a I ag e nados SBSF-*'S,}IS

Dibemo (a,h) enttaceno [51

B 9P 079 - H a Io g e nados SBSE-MSMS

EtilbênzDno [q
A-BV-PE-0012 PyT-AÇMS

FeflantÍeno Í51

E:*oó'/ r-HahgÊiìâdo' Sr&38+4.3Â4.Íì

Filoplãncton - Cianobectérbs I8l
PE - E s pe c i a I. O b se ru açã o M i c ro s có pi ca

Filoplàncton - ClotóÍitas [61

P E -E s pec i a l. O b se ru aç ão M í c ro s có pi ca

Fitoplâncton - CÍiptófitât t6l
PE - Es pec I a l. O bsev a ç ã o M ic tosLó pic a

FitopEnclon - Cftófiia! Í61

PF-Esrycial.Obsevação Mictoscópica

Fitogtâncton - Diatomáceas Í61

PE-EsWial. Obseruação Microscópica

Fitoplânc{on - Dinófits! 16l

PE-Esr€{,i a l. ObseM ação M icroscópica

Fitoplãncton - Euglênofitas [61

PE-Especial.ObseNação Mictosúpica

Fitopláncton - Não ldêntificada! [61

PE-Especial.Obsevação MicÌoscópica

Ensaio Contratado a Fomecedor Externo

<0,0005 (LQ) vell

<0.0001 (LQ) pell

mm3/L0

2022-01-05

2022-01-45

2A22-01-05

ver'i

vell

ttü

pell

velt

pe/l

<z (Lú)

<0.0010 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

0 cel. col. filam./ml

2022-01-13

2022-01-O5

2022-01-05

?022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

0

0

0

0

0

0

0

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col, filam./ml

tMP 7.8.1 Ed 1 12119

Telêfone: 291705885/6 Têlsfax: 291705881
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Labontorio Regional de Conuolo de Qualidade da Agua

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

neurónto DE ntÁllses no 202íos6s4

to185
lso Ec í7025

EÉto4

Parlm€üo
llébdo de Encab

Reculbdo Expre*ão do
R..ultrdo

lnceitez. RoLtivâ
d. tlcdição

Limib
Legnl

DÍ. Fim da
Análbe

ì

--ì

I

Ì

ì

'ì
j

Fitoplâncton Tot l [81
P E- Es pe c i a L O bse N aç ã o M i c mscó N c a

Fluoranteno [51
B gO07 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

Fluoreno [51
B *OO7 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

lndono (t,2,3,cd) PlÍ€no (HAPb) Í51
B gO 07 I - H a I og e nados SBSE-MS/i'S

nlP-Xlbm [õl
A-BV- P E- @ I 2 Pyr-GG,ltS

il.ít lono 16l
B gO07 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

ilíqüel [61
A-D-PE402F1 MetaÍs ICP-MS

llonllÍBnol (+llonilbnol) 16l
A€9PE-0O54 SBSE.TD-GCMS

Mrend (a{1,í',3,31hüimetlthdt)-hnol) Í61
A-B9PE-0054 SBSE-ID.Go.MS

Gxllono ÍõI
A-BV-PE-NI2 PyT-GèMS

Plrcno lõl
B gO07 9- H a log e nados SBSE-MSMS

Tolueno l5l
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

Ensaio Contntado a Fomecedor Extemo

0 cel. col. filam./ml

<0.0100 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,000s (LQ)

<1,0 (LQ)

<0,00s0 (Lo)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,5 (LQ)

<o,oo10 (LQ)

<0,5 (LQ)

vgn

jtcl

vell

pell

$e/l

wll

vs/l

vell

Feil

rell

vell

202241-05

2022-01-O5

202241-05

2022-01-O5

2422-01-O5

2A22-O1-O5

2022-01-13

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5
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ARM Águ as

10185
rso/tEc 17025

Énsai05

A Diretora do Laboratório:

Validado eletÍonicamente poÍ:

(Alexandra Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Legenda:
lSó - lntemational Organization for Standardization. SMEWW - Standard Meihods foÍ the Examinaüon oí WeteÍ and Wastewater '

LAE - LAnalyse des Eaux, J. Rodier. EN - Norma Europeia. PTAx)o(- Procedimento lnterno deAmostÍagem.

pTM xxx- Procédimento lntemo de Microbiologia. PTQ rm<- Procedimento lntemo de Química.

A Expressão de resultado incluindo o símbolo < (menor), Íepresenta o limite de quantiÍìcação (LQ) para esse parâmetro pelo método indicado.

Na Exoressâo dos Resultados dOS PArâmétíos MlcroblológrcÚs, l.l ú equivalerrte a uÍu c Ì'lMP.

No paÍâmetro Cheiro e saboÍ, de acordo com o método de ensaio normativo, o ensaio e realizado pelo método completo segundo o teste do

par e da escolha não forçâda, utilizando como água de Íeíerência, água ultrapura tipo ll, e um no de 3 pÍovadoÍês qualificados. Em amostras

cloradas a inativaÉo do cloío é efetuada através da adição de tiossulfato de sôdio.

paÍa os poÍâmetroe em que o rôBultado é obtido poÍ soma rle resultãdos indiyiduais, em gue um ou mais dos resultados seiam inferiores ao

(Le) mas, pelo menos uma das pârcelas seja quantifìcável, o resultado é apÍesentado ueando o valoÍ de LQ na soma, com exceção do

parámetro Sólidos Dissolvidos Totais, em que o íesultado é ãpÍesentedo usando o valoÍ da amostÍa, desde que supeÍioí ou igual ao Limite de

nciê.ãô íl Dt ne soma

Nos casos em que todos os resuítados individuais são inferiores ao (LQ) o Íesultado é âpÍesentado através da soma dos (LQ) individuais.

para os paÍãmetros em que o resultado e obtido oor subtÍaÉo de rêsultados individuais em que um ou mais dos resuliados sejanr superiores

ou iguaís ao (LD) o r*ultado á apr6sêntado usando o.,/âlor da amostra na subtração

para os parâmetros contratados a Íorn€|cedor sÍerno, em que o resultado e obtido por soma de restlltactos individueis êm que um ou mais dos

resutlados s€jam infeÍÍores ao (Le) mas, pelo menos, uma das parcelas seja quantjfrciívêl o resultiado é apresentado ignoÍando a (s) paícela(s)

inferioÍes ao LQ.

,,Método lnterno Equivalente é aquele que tem a mesma áÍea de aplicação (paràmetÍos e mátriz€s) e que cumpre as características de

desempenho, obtendo Íesultados comparáveis ao(s) metodo(s) nomalizado(s) junto indicado(s)."

O limite legal é o valor paramétsico (Vp) constante no Decreto-Lei N.o 306/2007, de 27 de agosto, alterado pêlos Decreto-Lei N.o 922010' de

26 de iulhõ e Decreto-Lei N.o 15212017, de 07 de dezembro ou o Valor Máximo Admissível (vMA) constante no Anexo I do Decreto-Lei N.o

236/98 de 199a-0E.01 e/ou Norma de eualidade Ambientat (NQA) do Anexo lll do Decreto Lei N.o 218/2015 de 2015-10-07 ou o valor Limite

de Emissão (vLE) constante no Anexo XVÍÍÍ do Decreto-Lei N.o 236/98 de 1998-0&01 ou valores deÍinidos pela comissão Técnica dê

Acompanhamento do Decíeto-Lei n." fi'lm}g, de 3 de junho, com a Êdaçáa que lhe foi dada wlo Decreto-Lei n.o 113!2012, de 23 de rnaio

e/ou vllorrs espe{jtlr{ãd..t9 lrel..r nllentê

Na declaração de conformidade, a regra de decisão não tem em conta a inceÍteza da medição.

para os paÍâmetros contÍatados a fornecedor exlerno, a incerteza de medição apresentada refere -se exclusivamente à componente da

oolh€ita.

para os parâmetros de campo, a incerteza de medição apresentada refere.se exclusivamente à componente analítica

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a incerteza de mediçáo apresentada referê -se exclusivamente à

componente da análise.

.Este RelatóÍio de Análises não contém todas as informações requerídas pela NP EN ISOflEC 17025, conforme acordado com o cliente, as

quais poderáo ser fomecidas a pedido deste".

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a informaÉo relativa à amostragem, constante no RelatóÍio dè Análises:

(Área, ponto deAmostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente.

Na determinaÉo dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetÍia, é utilizado um fìltÍo de lïbra de vidro GF/C do fabricante ìMtatman.

-:-I:.--:'-'.i.:-lalit',.

e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLISES NO 202í05654

Águas e Resíduos da Madeira, S.A. - Caminho do Lombo da

tMP 7.8.1 Ed 1 12l19

Alegria - São Roque - Funchal - 9020{65 TeleÍone:291705885/6 Telefa: 2917o58u
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EHí6
Laboraorio Regbnal de Controlo de Qualidade da Agua

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

nelarónp DE ntÁllses no 202ío56ar

l{otas:
Os resultados constantes deste Relatório de Ensaio aplicarn-se à amostra confonne rececionada.
Este Relatório dê Ensaio só pode ser reproduzido na Íntegra.
Todos os parâmetros, exceto os assinalados neste relatório com t31, t4], tsl, [6] e parâmetros de campo, bram realizados nas instalações
permanentes citas no endêreço a abaixo.
A incerüeza relaüva apresêntada é uma incerteza expandida calculadâ usando um fator de expansâo de 2, que propoÍciona um nfvel de
confiança de aproximadamênte g5%.

[1] O Ensaio não está incluído no âmbÍto da acreditação de colheita de amostras.

[2] O Ensaio não êsiá incluÍdo no âmbito da acreditaçáo.

[3] O Ensaío fici fomecido pelo cliente e não está incluÍdo no âmbiür da acÍedibçáo.
[4] O Ensaio é contÍatado a Íornecedor extemo (côm método de colheita de amostras acreditado) e não está incluÍdo no âmbito da acÍeditação.
[5] O Ensaio é contÍatado a brnecedor extemo (com método acÍeditado) e não está incluído no âmbito da acreditação.
[6] O Ensaio é confatado a fornecedor extemo (com mótodo não acreditado) e não está incluÍdo no âmbitr da acreditação.

-'Ì

-!

t

)

'l

)

)

i

.Ì

)
)

)

)

)

)

ì

)

)
-)
J
)

J
j

J

_)
)

.*ì

)
i

Águas e ResÍduos da Madêira, S.A - Caminho do Lombo da Alegria - São Roque - Funchal - 9020{65

IMP 7.8.1 Ed 1 1219

Tolêfone: 29í 705885/6 Tslsfd: 29í 705884

Página 5 de 5





@d iilec
acreditacão+

i..aboratór:o Regiorta, cje Controlo de QuatÍdade da Agua

ARM - Ágras e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORTO DE lttÁlSeS no 202í05655

1O385
tsonEc í7025:

Ensi6

RequeÍrntê:

EndêÍcço:

ïpoAmoEtÍa:

ïpo Análbe:

Telêtone: Telefax:

t.oContÍibuinte: 507267532

Entidade R$poncável da Colheita: O Requerente

Os Resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. O PÍocesso de Colheita, preseÍvaçáo e transporte de amostÍas para ensaio não
está incluÍdo no Âmbito de Acreditação do LQA.

Árcaz 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponto de amo3tragom: 24529 -P30

Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda

Estrada de São Bernardo, No 320, Loja W3810-í75 Aveho
Aveiro
3810-174

Água Natural Salina (Água Balnear)

GeÍal

VeÍ!ão: 1

Boletim Definitivo

Deta de CoÍheita:

Data de Recepção:

Data lnício Análi3e:

DatN dê Emi!3ão:

2021-11-29 13:25

2021-11-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17

ParâmêtÍo
l/létodo dê Ensaio

Rê!ultado ExpÍ6.ão do
Re!uttrdo

lncêÉeza RelÍive
da Mêdição

Limite
Legal

Datâ Fim da
Análbe

Gobrc [4
PTQ 323 (2021-02-26)

ileÍcúrio [4
PTQ 322 (2019-10-21)

Sílica
PTQ s16 (2019-10-21)

Acenafteno [51
B S0OT 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Acenaltileno [51
B Sn07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Antraceno [51
B &O 07 I - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Benzeno [61
A-BV-PE-0012 PyI-GêMS

Bênzo (a).úraceno [51
B 90 07 I - H a I og e nados SBSE-MSMS

Benzo (a) Pi.€no (HAPI) t5l
B 9O07 9 - H a lo g e nados SBSE-MSMS

Benzo (b) Fluoranteno (HAP'8) [61
B Sfr 07 I - H a Io g e nados SBSE-MSMS

Parâmetros Físico-Químicos

<5 (Le) ue/LCu

<0,0003 (LQ) mg/t Hg

<2 (LQ) mg/L SiO,

Ensaio Gontratado a Fomecedor Extemo

<0,0010 (LQ) Nl

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

vc/l

Nl

vell

ve/l

Mll

wll

2421-12-22

2021-12-03

2021-12-06

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-A1-05

2022-01-Os

2022-01-05

Águas e Residuos da Madeira, S.A - Caminho do Lombo da Alêgria - São Roquê - Funchal - 9020{65

IMP 7.8.1 Ed 1 1?/19

Têlèfonê: 291705885/6 Telafax 29l705884
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ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S,A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05655

!ï,uc
ostg,:!!4P.

LO3E5
tso/tEc 17025

EneìE

PaÍãmefo
Método de Enraio

R6sultado Erpí"s!ão do
Re3ultado

lncerteza ReHiva
da iiiedição

Llmitê
Legal

Data Fim da

Análise

genzo lg,h,i) PeÍlleno (HAt") I5l
Bffio7 * Hab4e/tados SBSE-I'SMS

Benzo (k) Fluorantêno (HAP'3) Íq
B3/oo7 9- Halogenados SBSE-MSMS

Biovolume Fitopbnctonho [61

PE - Es W i a l. Obsev aç ão M h mscó Pica

Cádrì*.r Í81

A- D-PE&2 & 1 Metais I CP-MS

Chümào Íq
A-D-PE-002&1 Metaís lcP-MS

B gooT ç H a loge n ados SBSS-MS,Ì,S

Díbênzo (â,h! antracsno Í51

BW7 94 alogenâós SgSE-ÂtS,f'ÍS

Elilbènzeno [51

A-BV-PE-^O|2 ryÍ-GÇMS

Fenanteno l5l
83nQ7g-t trldganados SB1E MgMe

Fltopláncton - Cíenob.cláÍias Fl
PE- Es pec i a l. Ob #ív aç áo M ictosf,ó Fic a

Filoplâncton - Cbóftit Í61

P5-Especial.ObseNação Mictoscópica

Fitoplâncton - Crlptófta! t6l
PE- E s pec i a l. O bsel ação M i cto s có pica

Filoplâncton - CÍi3ófitis Í6'l
PE-Especial.Obseruação Mictoscópica

Fitoplâncton - Diãtomácea! [61

P9-Especial.Obsevação MìcrcscÓpica

Fitoplâncton - Dinófit 3 IEI
PE-Esrycial.ObseMação Mictoscópica

Fltoplâncton - Eugbnofita3 Fl
PE-Espeuial.Obsevação MicuscÓpica

Fltoplâncton - tlão ldeniificadar [61

PE-Especial. Obseuação Microscópica

Ensaio Gontratado a Fornccador Extemo

<0.0005 (LQ) vell

<0.0001 (LQ) Nl

mm3/L0

2022-01-05

2022-01-05

2A22-A1-05

0

ttcfi

Fert

psl

vü

ttül

<n nnln li Õ\

<0.0010 (LQ)

<0,5 (Líì)

<0,0010 (LQ)

lutz-ut-tJ

1Í1?2-it1-t-ts

2022-0 1 -05

?a?2-o1-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-V t-úC

2A22-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

cel. col. fiÍam./ml

0

0

0

0

0

0

0

cel. col. tilam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. lìlam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

tMP 7.8.1 Ed1 12J19
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ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATÓRP DE ANÁLFES NO 202105655

ParaÍnetrìo

Htodo ft Enlalo
Resü]trdo ElpÍeasão.lo

Recultado
lnceÍtezr Relaüve LiÍdte

dr hdlção Leg.l
D.t Fknd.

Análhe

)

-ì
,ì

ì

'ì

)

)
'ì

)

,

)

,

)

)

)

)

)

)
)

)
)
)

)
,)
J
)
J
J

J
j

.)
j

)
J

Fitoplâncton Íofal 16l
PE-Especial.ObffiNação Midoscópica

Fluor.Íleno lq
Bgoo7,-Halogenados SBSE-MSMS

Fluo|lno [51
B 9OOT I - H a I oge nados SBSE-MSMS

Indeno (1,2,3,cd) Plóno (HAF!) lq
BsO 07 * H alog e nados SBSE-MSMS

ffrP-Xibno [51

A-BV-PE-0012 PyT-CèMS

llaÍfebno [61
BgO07 9 - H alog e nados SBSE-MSMS

ìhudlq
A-D-PE-0O2È1 Metais ICP-MS

torilhnol (4-l{oni]bnol) [51
Á-B$PE-0054 SBSE-I&GC-MS

Oc{lfenol (4{í,1',3,3..tetrrrm llbúil)-bnol) 16l
A- B g P E-OO 54 S BSE-TD-GGMS

GXllcnoÍ51
A-BV-PE-MI2 PyT-eèMS

Plreno [61
B9O 07 9 - H alq e nados SBSE-MSMS

Tohono lõl
A-BV-PE-0012 PyT-GèMS

Ensaio Gontratado a Fomecedor Exbrno

0 cel. col. filam./ml

<0,0100 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0005 (LQ)

<Í,0 (LQ)

0,0154

<2 (LQ)

<0,1o (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,s (Lo)

ltgll

pgll

ve/l

vell

Fell

vell

vell

vcll

tlcA

ttgll

uet

2022-01-05

202241-O5

2022-01-05

2022-41-05

2022-01-O5

2022-A1-O5

2022-01-13

202241-O5

2022-01-05

2022-01-45

2022-0l-45

2022-01-05

Águas e Restduos da Madeira, S.A - Caminho do Lombo da Ategria - São RoquB - Funchal - 9@0{65

IMP 7.8.í Ed',t 12119
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Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05655

10385
tso/lEc 17025

Eosaìos

ARM

A Diretora do Laboratório:

Validado eletÍonicamente poÍ:

(AlexandÍa Sofia F. P. Reynolds Mendes)

Legenda:
ISO - lnternational Organization for Standardization. SMEVVW - Standard Methods íor the Examination of WateÍ end Wastewater.

LAE - LAnalyse des Eaux, J. Rodier. EN - Norma Europeia. PTA no<- Procedimento lnteÍno de AmostÍagem.

pTM ffi- Procedimento lnlemo de Microbiología. PTQ ro(- PÍocedimento lnterno de Química.

A Expressáo de resuitado incJuindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantificaçáo (LQ) para esse parâmetro pelo método indicado.

Na Expressâo <Ios Rcsultarjos tlus ParârrrelroS MiúiúlJiúlüglcos, N é cqulválêntê a ufc ê I'lMP.

No parâmetro Cheiro e Sabor, de a@rdo com o método de ensaio normativo, o ensaio é realizado peÍo metodo completo segundo o teste do

^ã. À dâ âe.ídhâ nã4 ro.€4a, utllizando como água de referênçia, água ultrapurâ tipo ll, ê um no de 3 provâdores qualificados. Em amostras
Ftvve

cloradas a inatvaçâo do cloro é efetuada atravég dá ádição de tlossulÍalo dê sôdlo.

para os parâmetros em que o Íesultado é obtido por soma de ÍêsuÍtaclos individuais, em que um ou maig dos íesuÌtados sejam inferiores ao

(Le) mas, pelo menos uma das parcelas seja quantillúvel, o resultado ê apresentado usando o valoÍ de LQ na soma, com exceçâo do

parâmelro Sólidos Dissolüdos Totais, 6m qu€ o reruttado é apresentado usando o valof íla ãmostra, desde que superioí ou igual ao Limite de

DeteÉo (LD) na soma.

Nos c€sos em que todos os resultados individuais são iníeriores ao (LQ) o resultado é apÍesentado atÍavés da soma dos (LQ) individuais.

para os parâmetros em que o Íesultado é obtido por subtração de resultados individuais em quê um ou mais dos resultados sejam superiores

orl 'rguais ao (LD) o resultado é apresentado usando o valor da amostra na subtração.

para os palânretÍos contÍataclos a ficmccêdor extemo, em que o rosuÌtado é obtido por soma d€ resultados individuais €m gu€ um ou mais dos

resultados sejam inferioÍes ao (LQ) mas, pelo menos, uma das paícelas seja quantificavel o resultado é apresentado ignorando e (s) parcela(s)

inÍeÍiores ao LQ.

'Metodo lnterno Equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmeÍôs ê mátrlzés) e quê cumpré as cãracterÍsticas de

desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)."

O limite legal é o valor paramétrico (VP) constante no Decreto-Lei N.o 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei N.o 922010, dê

26 de julho e Decreto-Lei N: 1522ô17, de 07 de dezembro ou o Valor Máximo Admissível (VMA) constante no Anexo I dÔ OecretÔ-Lêl N-o

236tg' de 199g-O&01 e/ou Norma de Qualidade Ambiental (NQA) do Anexo lll do DecÍeto-Lei N.o 218/2015 de 2015-10-07 ou o Valor Limitô

de Emissáo (vLE) mnstante no Anexo XVtll do Decreto-Lei N.o 236/98 de '1998-0&0'í ou valores dêÍìnidos pela comissão Técnica de

Acompanhamênto do DecÍeta-Lei n.o ..35/20C9, de 3 de junhc, com a ÍedaÉo que lhe 'rci dada pêlo Decreto-Lei n.o 11-a/2012, de 23 de !'naio

dou valores especúcados pelô clientê.

Na declaraÉo de conformidade, a regra de decisão não tem em conta a incerteza da medição.

para os parâmetÍos contratados a fornecedor externo, a inceÍteza de medição apresentada refere -se exclusivamente à componente da

colh6ite.

paÍa os paÍâmelros de campo, a incerteza de medição apresentada refere-se exclusivamente à componente analítica.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a incerteza de mediÉo apresentada Íefere -se exclusivamente à

componente da análise.

"Este Relatório de Análises não contém todas as informaçôes requeridas pela NP EN ISO/IEC 17025, conforme acordado com o cliente, as

quais poderão ser fomecidas a pedido deste'.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a informação relativa à amostragem, constante no Relatório de Análises:

(Área, ponto de Amostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente.

Na determinaÉo dos Sólidos Suspensos Totais, poÍ gÍavimetÍìa, é utilizado um filtro de fibra de vidro GF/C do fabÍicante \/'|/hatman.

Águas e Resíduos da Madoira, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - Sáo Roque - Funchal - 9020-065

tMP 7.8.1 Ed't 12119

TeloÍone: 291 705€85/6 TeleÍax: 29'17058€/.
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Laboratório Regional de Controlo de Qualidade da fuua
ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

REI-ATORIO DE lttÁllSeS no 202í05655

EElos

)

i

.l

'ì

llo{.3:
Os resultados consbntes deste Relatório de Ensaio aplicarn-se à amostra conforÍÌe recêcionada.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reploduzido na Íntegra.
Todos os parâmetros, excêto os a$inalados neste relatório com [3], t4l, t5], t6] e parâmetros de campo, foram realizados nas instalaçôes
permanentes citas no endereço a abaixo.
A incerteza relativa apresentada é uma incêrteza expandida calculada usando um fator de expansáo de 2, que proporciona um nÍvel de
confiança de aproximadamente g5%.

[1] O Ensaio não está incluído no âmbito da acreditação de colheita de amostras.
[2] O Ensaio não está incluído no âmbito da acrêditação.

[3] O Ensaio foibmecido pelo cliente e não êstá incluído no âmbito da acreditaçâo.

[4] O Ensaio é contratado a fornêcedor extemo (com método de colheita de amostras acreditado) e não está incluÍdo no âmbilo da acreditaçáo.
[5] O Ensaio é contratado a fornecêdor extemo (com método acreditado) e não está induído no âmbito da aueditação.
[6] O Ensaio é contatado a fornecedor externo (com método não acÍeditado) e não esÉ incluÍdo no âmbito da acreditação.

,
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)

)
)
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j
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Aguas e Resíduos da Madeíra, S.A. - Caminho do Lombo dâ AlegÍia - São Roque - Funchal - 9020-65

IMP 7.8.1 Ed 1 ',t2119

TelsforÌe: 291705885/6 T€lefax 291705844
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ARM - Áeuas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLFES NO 202í05656

ãroc
dcreditocão

L0la5
lso/lËc Í7025 :

Enei6

Requercntê:

Endêoço:

TipoArno3tra:

Tipo Análba:

Telefone: Teleíax:

l{.oGodribuinte: 507267532

Eúidadê Responsável da Colheita; O Requerente

Os Resultados aplicâm-se à amostra conforme rececionada. O PÍocesso de Colheita, pÍeservaÉo e transpoÍte de amostras para ensaio não
está incluído no Âmbito deAcredihção clo LQA.

Área: 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Pon{o de emoctragem: 24530 - P31

Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda

Estrada de Sáo Bemardo, No 320, Loja W 3810-175 Aveiro
AveiÍo
3810-174

Água Natural Salina (Água Balnear)

Geral

VeÍsão:'l

Boletim DeÍinitivo

Data de Colheita:

Data de Rocêpção:

Data lnícbAnálise:

Dâta de Embsão:

2021-11-29 14:'lO

2021-11-29 15:45

2021-11-29

2022-01-17

Parâm€{ro
l/létodo de Enlaio

Recultado ErpÍBrão do lncertezâ Relativa Limib
Resultado da medição Legal

Data Fim da
Aná1ice

v9ll

lcll

t\E/l

va/l

pc/l

vell

Cobre [2I
PTQ 323 (2021-02-26)

Hercúrio 14
PTQ 322 (2019-10-21)

Sílica
PTQ 316 (2019-10-21)

Acenaftêno [51
8s/.007 9- H alog enados SBSE-MSMS

Acên.ftileno [51
B g0 07 I - H a I o g enados SBSE-MSMS

Antacono [51
B S/0 07 I - H a I og erados SBSE-MSMS

Benzeno Í51
A-BV-PE-0012 PyT-ÈCMS

Benzo (a) antÍaceno [5]
B gO 07 I - H a I og enados SBSE-MSMS

Benzo (a) Pircno (lLAP's) [51
B S/0 07 I - H a lo g e nados SBSE-MSMS

Benzo (b) Fluorantêno (HAP'8) [51
B gO07 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Parâmetros Físico-Cluímicos

<5 (LQ) yglLCu

<0.0003 (LQ) myl Hg

<2 (LQ) mg/Lsio,

Ensaio Goúntado a Fomecedor Externo

<0,0010 (LQ) ve/l

<0,0010 (LQ)

<0.0100 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,00í0 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<0,0001 (LQ)

2021-12-22

2021-12-03

2021-12-06

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

Águas e Resíduos da MadeiÍa, S.A. - Caminho do Lombo da AlegÍia - São Roque - Funchal - 9020465

IMP 7.8.1 Ed 1 12/19

Telefone: 291 705885/6 TêleÍax: 291 705884
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Ensios

ARM Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRIo DE anÁuses no 202í05656

Resultado Exprassão do lncêÍtaza Reláiva Limite
ReruÍtado da ìlgdbão Legâl

Parâme{ro
üétodo de Enraio

Data Fim da
AnãlËe

Bonzo (g,h,i) Petihno (HAF!) l5I
B9OA79 H alogenados SBSÉ-MS'IIíS

Bemo {k) FluoÍaúoÍo IHAP't} lq
I S/ao7 *Halogenados SBSE-I'SMS

Blovolume Fil,ophnc{ónico Bl
P E-E s pec ja l. O b* N açÁo Mi$o&ópica

CáÍirrúo íõi
A-D-PE-a026 1 Meta i s I C P-M 3

Chümào Íúl
A-D-PE-0ô261 Metais ICP-MS

Cír.srolq
B gW7 * H a We nados SBSE-ÁíSMS

Dlbonzo (a,h) enlraceno l5I
8&0ü79 -Ha loge nados SBSE-MSMS

Eülbenzeno [q
A-BV+E-0O12 PyI€+MS

F.mnts€no [51
g94F7 9-H alqe flados SSSE Mg{tS

Filoplâncüon - GlrnobactóÉts lEl
PE-E s peci a l. O b seil aç ão M i c roscô pi ca

Filop]àncton - Cbófit.3 t6l
PE-Especial. Ob*Nação MidoúPica

Fitopláncton - CtiF[óf,te! t6l
PF-Esréclal Obsetação Mic'os;ó pica

Fitoplâncton - Cdrófitac t6l
P E - Es pe ci a l. A b se N a ção M i c toscó pi ca

Fiioplâncton - DiatoÍÍÉcea3 [61

PE-Especíal.Obsevaçâo Microscópica

Fltoplâncton - Dinófitac [61

PE-Especial.ObseMação Microscópica

Flloplâncton - Eugbnofitae [61

P E- Es peci a L O b se rv aç ão M icro sc ó p i c a

Fitoplâncton - }lão ldêntifcada! 16l

PE-Especial.Observação Mictoscópica

Ensaio Gontratado a Fomecedor Extemo

<0,000s (LQ) $e/l

<0,0c01 (LQ) lal

mm3/L0

2022-01-05

rôrt ôt n6

2022-01-05

20?2-A1-13

2022-01-05

2022-0i-05

2022-01-05

2022-01-O5

2A22-O1-05

2022-01-05

2022-41-05

2022-01-A5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

vsii

vü

*ü

vell

vül

<0,0010 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<u,3 (Lçtl

<0,0010 (LQ)

0 cel. col. filam./ml

0

0

0

0

0

0

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel, col. fflam./ml0

rMP 7.8.1 Ed 1 1?,19

9020{65 TêleÍone: 291705885/6 Telefa: 2917058&l
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Laboretorio Regroira; ,Je Coritroio de QuaiicJade r-1a Agua

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE anÁllses no 202í0s6s6

Parâmetro
Hétodo de Ensaio

Rêsultado Expressão do
ResuÌüado

lncertezâ Relativa
da Mediçáo

Limita
Legal

Date Fim da
Análbe

Fitoplâncton Total [61
P E-Especial. O bseNação M i c toscó pic a

FluoÍanteno Jsl
B 5/007 9 - H a lo g e nados SBSE-MSMS

Fluoreno [5]
B s/.007 9- H alog e nados SBSE-MSMS

lndeno (1,2,3,cd1 Pircno (HAP'r) [51
BSn07 I -H alog e nados SBSE-MSMS

$lP-Xilêno [51
A-BV-PE-0012 PyT-GCMS

Ìlaftaleno Í51
B S/O 07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

l{íqual [51
A-D -PE-0026- 1 Meta i s I C P- M S

Nonilfenol (4-ilonimenol) [51
A- B 9P E.OO 54 SBSE-ID-GC-MS

Ocülfenol (4{í,í',3,3'-tetramêülbutil)-fenol) 16l
A.B gP E- OO54 SBSE.ID-GC.MS

O-Xileno [51
A-BV-PE-0012 PyI-GGMS

PiÍeno [51
B SfrO7 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

Tolueno [51
A-BV-PE-0012 PyI-GCMS

Ensaio Contratado a Fomecedor Extemo

0 cel. col. filam./ml

<0.01 00 (LQ)

<0.0010 (LQ)

<0.0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

<0.0050 (LQ)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,5 (LQ)

ve/l

pell

vell

vell

vell

vell

ve/l

vell

pe/l

ue/l

wll

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2422-01-O5

2022-01-05

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

Aguas e Rêsíduos da MadeiÍa, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - Sáo Roque - Funcfìat - 9020{65

tMP 7.8.1 Ed 1 12J19

Telefonê: 291 705885/ô Telefax: 291 705884
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e Resídr.ros da Madeira, S.A.

RErSToRto DE nnÁuses no 202í05656

Validado eletÍonicamente por

(Alexandra Sofia F. P. Reynolds Mendes)

1O385
tso/rEc 17025

Ensèios

ARM Águas

A Diretora do Laboratório:

Lêgenda:
ISO - lntemational Organization for Standardization. SME\^M/ - Standard Methds for the Examination of \Ahter and Wastevvater.

LAE - L Analyse des Eaux, J. Rodier. EN - Norma Europeia. PTA )oo<- Procedimento lnteÍno de Amostragèm,

PTM xxx- PÍocedimento lntemo de MicÍobiologia. PTQ rrr- ProcedimeíÌtq lílterno de Química.

A Expressão de resultado incluindo o símbolo < (menoÍ), representa o limite de quantifìcâção (LQ) para esse parâmetro pelo méiodo indicado.

Na Expr€ssáo dos Resullados dos ParámetÍos Microbiológicos, N é equlvalente a uíc e NMP.

No parâmetÍo Cheiro e Sabor, de acordo com o método dê ensaio normativo, o ensaio é realizado pelo método completo segundo o teste do
r^-^^ìa. u..ilizândo corno ág.;a de r#,eÍênc!a, égua ,Jltrãpufe tipc ll. e urn no de -a provad4íes q,.::!ificados. Em am+stras

lEl u uá optE rtru tetl,@

ülúràdas a inàtivaÉo do cloro é efetuada atravé3 da adiçõo dc tiocsulfoto do oódio

para os parâmetÍos em que o resultado é obtido por soma de resuÍtados indíviduaís, em que um ou mais dos resultados sejam inÍeriores ao

(Le) mes, pelo menos uma das parcelas sela quantificável, o resultado é apresentado usando o valor de LQ na soma, com exceção do

parárnetro Sólidos Dissolvidos Totais, em que o Íesunado é apÍesentado usândo o valor da aínostra, desde que superior ou iguãl ao Limite de

Dete4ão (LD) na somiì.

Nos casos em que todos os resultados individuais são interiores ao (LQ) o resultado é apresentado atÍavés da soma dos (LO) individuais.

paÍa os paÍâmetros em que o Íesultado é obtido por subtraÉo de Íesultados individuais em que um ou mais dos Íesultados sejam superiores

ou iguais ao (LD) o resultado é apresentado usando o valoÍ da amogtÍa na subtração.

para os oerámeúos contíâ!âdos a íomecedor externo. eÍÍt que o resuitado é obtido por soma dê tcsuliadog inclivicluais em que um ou maiS dos

resultados sejam inÍeriores ao (Le) mas, pelo menos, uma das parcelas seja quantifiúvel o Íesuttado é âpÍeseniado ignorando a (s) parcela(3)

inferiores ao LQ.

.Mélodo lnterno Equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de

desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) noÍmalizado(s) iunto indicado(s)."

O llmlte leqal é o vaki pára11étiÈo (VP) constantê no DecÍeto-Lei N.o 306,13007, dc ?7 do agosto, altorado pelos D6crâto-Lôi N.o 922010, de

26 de julho e Decreto-Lei N.o 15212017, de 07 de dezembro ou o Valor Máximo Admissível (VMA) constante no Anexo I do DecÍeto-Lei N.o

236/98 de.t99B-08-01 e/ou Norma de Qualidade Ambiental (NQA) do Anexo lll do Decreto-Lei N.o 218/2015 de 2015-10-07 ou o Valor Limite

de Emissáo (VLE) constante no Anexo XVlll do Decreto-Lei N.o 236/98 de 1998-0&0'f ou valores defìnidos pela Comissão Técnica de

Acompanhamento cio Decreto-Lei n.. ì35i2ü09, dÉ 3 de juriho, com a r€dáÇão qüê lhe íüi dada peio Deüieto-Lê; n." 1i312A12, de 23 de malc

e/ou valores especificados pelo cliente.

Na declaraÉo de conformidade, a Íegra de decisáo não tem em conta a incerteza da mêdição.

para os parâmetros contratados a fomecedoÍ externo, a incerteza de medição apÍesêntada refere-se exclusivamente à componente da

colheita.

para os parâmetros de campo, a incerteza de mediÉo apÍesentada refere-se exclusivamente à componente analítica.

Nos casos em que a Entidade Responsável pela Colheita é o Ciente, a incêrteza de medição apÍesentada refere -se exclusivamente à

componente da análÌse.

.Este Relatório de Análises não contém todas as informaçôes requerìdas pela NP EN ISO/IEC 17025, conforme acordado com o cliente, as

quais poderão ser fornecidas a pedido deste".

Nos casos em que a Entidade Responúvel pela Colheita é o Ciente, a infoÍmação relativa à amostragem, constante no Relatório de Análises:

(Area, ponto de Amostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente.

Na determinação dos Sólidos Suspensos Totais, por gravimetria, é utilizado um fìltro de fibra de vidro GF/C do fabricante Vvïatman.

Águas e Resíduos da Madeira, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - Sáo Roque - Funchal -

tMP 7.8.1 Êd 1 1i/19

9020-065 Telefone: 291705885/6 Telefaì m17O58U
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Ìlots:
Os r€sultados constantês deste Relaório de Ensaio aplicam-se à amostÍa conforme rececionada.
Estê Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na Íntegra.
Todos os parâmetros, exceto os assinalados neste relatório com t3l, t41, t51, [6] e parâmetros de campo, foram realizados nas instalações
permanentes citas no endereço a abaixo.
A incêrteza relaüva apresentada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de 2, que pÍopoÍciona um nível de
conÍança de aproximadamente 95%.

[1] O Ensaio não está incluÍdo no âmbito da acreditaçáo dê colheita de amostras.

Í21 O Ensaio não Está incluído no âmbito da acÍeditação.

Í31 O Ensaio foi fomecido pêlo cliente e não está incluído no âmbito da acredibção.
[4] O Ensaio é contratado a fornecêdor êxtemo (com método de colheita de arnostras acreditado) e não êstá incluÍdo no âmbito da acreditação.
[5] O Ensaio é contratado a fornecedor extemo (com método acreditado) e não está incluÍdo no âmbito da acreditação.

[6] O Ensaio é contratado a Íornecêdor extemo (com método náo acreditado) e não está incluido no âmbito da acreditação.

Águas e ResÍduos da MâdêiÍa, S.A. - Caminho do Lombo da Al€gÍia - São Roquê - FuÍìchal - 9@0.65

IMP 7.8.1 Ed 1 12t19

Telsfons: 29í705885/6 Telafax 29í705841
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Lai;oratorio Regio*ai ce Controlo de Qrralidacie da Agua

ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRTo DE nnÁuses no 202íos65z

LOla5
tsoiLEc 17025

Lnstos

Requerênte:

EndeFço:

ïpo Amostrâ:

Tipo Análise:

Tehfono: Telefax:

l{.oContribuinte: 507267532

Enüdade Rasponsável da Colheita: O Requerente

Os Resultados aplÍcam-se à amostra confiJrme recêcionada. O Processo de Colheita, pÍesêrvação e transpoÍte de amostÍas para ensaio não
está incluído no Âmbito de Acreditação do LQA.

Área: 1413 - Sistema desconhecido (Bioinsight Lda)

Ponto de amostÍagem: 24531 - P32

Bioinsight - Ambiente e Biodiversidade, Lda

Estrada de São Bernardo, No 320, Loja W 3810-í75 Aveiro
Aveiro
3810-174

Água Natural Salina (Água BalneaÍ)

Geral

VeEão: 1

Boletim DeÍinitivo

Data de Golheita:

Data de Recepção:

Data lnício Análisê:

Data dê Emis3ão:

2021-11-29 15:OO

2021-11-29 15:45

2021-'11-29

2022-01-17

ParâmetÍo
ltétodo d€ Ensalo

Raaultado Expre$ão do
Rerultado

lnceÍteza RelÍiva
da Medição

Limite
Lêgal

Datâ Fim da
Aná1lsê

i

)

Cobre [4
PTQ 323 (2021-02-26)

iteÍcúrio I?l
PTQ 322 (201e-10-21)

Sílica
PTQ 316 (2019-10-21)

Acenafrêno [51
B 90 07 9 - H a I o g enados SBSE-MSMS

Acân.frileno [51
Bgo07 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

AntÍacêno [51
BgO07 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Bênzêno [51
A-BV-PE-0o12 PyI-GAMS

Benzo (a) antracêno l5l
B 9007 9- H alogenados SBSE-MSMS

Benzo (a) PiÍeno (HAPb) [51
B g0 07 I - H a log enados SBSE-MSMS

Benzo (b) Fluoranteno (HAP's) [51
B Sn 07 9 - H a I o g e nados SBSE-MSMS

Parâmetros Físico-Químicos

.5 (LQ) pglLCu

<c,0003 (LQ) mg,/L Hg

<2 (LQ) mg/L SiOz

Ensaio Contratado a Fornecedor Externo

<0.0010 (LQ) vell

<0,0010 (LQ)

<0,0100 (LQ)

<o,s (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0,0001 (LQ)

<o,ooo1 (LQ)

pall

ve/l

pell

ttc/l

vcll

Ml

2021-12-22

2021-12-A3

2021-12-06

2022-01-O5

2022-01-45

2022-01-O5

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

Águas e Resíduos da Mâdeira, S.A. - Caminho do Lombo da AlegÍia - São Roqua - Funchal - 9020465

tMP 7.8_í Ed 1 12/19

Telêfona: 291 705885/6 ToleÍa: 29 1 705884
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ARM

Parâmeto
Èlátodo de Enaaio

Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

RELATORIO DE ANÁLISES NO 202í05657

tso Ec í7025:
EEi6

Data Fim da
Anàlbe

Recullado ExpÍ€ssão do
Reeultado

lnceÍleza Relativ3 Limite
da lledirÉo L.gal

Benzo (g,h,i) Peribno (HAP!) [51

B 9C,07 9- H a I ogë nados SBSÉ-íIíSíríS

B€nuo (k) Fluorattteno (HAP'I) [51

B V0o7 *H alogenados SBSE-MSMS

giovolúríF Fitophnctónico [61

P E -E s W ci a l. O b* N açáo M icro.9c.ópica

CádrtuFl
A-D - PE-0026- 1 Metai s I C P-M S

Churïôo tõl
A-D-PE-oo2*l Mètâls rcP-MS

CrÍreno Íq
B gW7 g H a lage nadcs SBSE-IIríSMS

Dibcnzo (a,h) anlt ceno [51

B 9a07 g - H a I o g e n ados SBSE-MSMS

Eülbêozeno Íq
A-BV.PE40|2 PyT-GCMS

Fen.rïtreno [51
õôrLìtn uatu^-aeáè CEet lrclrQ9qwt r, Êilgtt

Fitoplãncton - ChnobactÉriac [61

PE - E s pe c i a l. O b se N aç ão M ic tosc ó pi c a

Fitoplâncton - Cbófitat [51

P E -E s pe c í a I. O be rv ação M i cro $Á p ica

Fitoplâncton - criÉófit ! 16l

P E - E sryi a I. O bse N a ção M icro*ó pi ca

Fitoplâncion - CÌkófÍta3 [61

PE-Especíal.ObseNação Mictoscópica

Fitoplâncton - Dlatomáce$ [6I
PE-Especíal.ObseMação Mícroscópíca

Fitoplâncton - Dinófrta! Í61

PE-Especial.Obseruação Mìcroscópica

Flloplâncton - Euglonofit.3 [61

PE-Especia l. Obse N ação M icrosú pica

Fitoplâncton - Ì{ão ldentificadar [61

PE-ES pecia l. O bse N ação M ictoscópica

Ensaio Gontratado a Fornecedor Extemo

<0,0005 (LO) ve/l

<0,0301 (LQ)

mm3/LU

2022-01-05

2022-01-05

2A22-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2A22-Jt-45

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-05

0

<2 íl o)

<0,0010 (LQ)

<0 001 0 (LQ)

<ú,5 (LQl

<0,0010 (Lo)

$üi

ve[

wlt

vcll

ttü

vsll

cel. col. filam./ml

0 cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel, col. filam./ml

cel. col. filam./ml

cel. col. filam./ml

0

0

0

0

0

0

tMP 7.8.1 Ed 1 1419

Telsfonê: 291705885/6 Telsfa: 2917058&l
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iroc
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LO3E5
lsô1tÉc i7025:

Engios

PâÍâmetro
ltétodo dê Ensaio

Reeultado Expressão do
Resultado

lncerteza Relativa
da iiledk;ão

Limib
Logal

Data Fim da
Análise

Fitoplâncton Tolal Í61
P E- Es peci al. O bse Nação M i cro scó pÍ ca

Fluorantano I5l
B 3/007 I -H a loge nados SBSE-MSMS

Fluorêno l5l
B g0 07 I - H a I o g e nados SBSE-MSMS

lndeno (í,2,3,cd) PiÍono (HAPI) [51
B S/0 07 9 - H a I og e nados SBSE-MSMS

ir}}P-Xileno l5l
A-BV-PE-0012 PyI-GCMS

llaftaleno [51
B Sn07 9-H aloge nados SBSE-MSMS

t{íquel [51
A- D-P E-0026-1 Meta is I C P- M S

llonilfenol (4-Nonilbnol) l5l
A-B gP E-00 54 SESE-ID-GC-MS

Ocülfenol (4{í,1',3,3ltotÍarnetilbúi]}-íenol) Í61
A. B 9 P E.OO 54 SBSE.TD-GC-MS

O-Xlleno [5]
A-BV-PE-0012 PyI-GGMS

PiÍ€no [61
BgoOT 9- H a log enados SBSE-MSMS

Tolueno [5]
A-BV-PE-0012 PyT-GGMS

Ensaio Contratado a Fomecedor EÍerno

o cel. col. filam./ml

<0,0100 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0 0005 (LQ)

<1,0 (LQ)

<0.0050 (LQ)

<2 (LQ)

<0,10 (LQ)

<0,10 {LQ)

<0,5 (LQ)

<0,0010 (LQ)

<0.5 (LQ)

v1./l

ve/l

vc/l

v8/l

vül

vcll

y"

rcll

vc/l

vsll

vs/l

2022-01-05

2022-01-0s

2022-01-05

2022-01-05

2022-01-45

2022-01-05

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-O5

2022-01-O5

2022-01-Os

2022-01-05

Águas ê Rssíduos da Madeira, S.A. - Câminho do Lombo da Alegria - Sáo Roque - Funchâl - 9020465

tMP 7.8.1 Ed 1 12t19

Têlêfona: 291705885/6 Telefil: 29'17058&l
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Resíduos da Madeira, S.A.

RELAToRto DE anÁlsrs no 202íososz

Validado eletronicamente por:

(Alexandra Sofìa F. P. Reynolds Mendes)

10385
rso/lEc I 7025

ARM - Aguas e

A DiretoÍa do LaboÍatóÍio:

Legenda:
ISO - lntemational OÍganization foÍ Standardization. SMEV1/]/ú - Standard Methods Íor the Examination of Vlhter and Wastewater

LAE - LAnalyse des Eaux, J. Rodier. EN - Norma Europeia. PTA rcc(- Procedimento lnterno de Amostragem.

PTM xxx- PÍoc€dimenlo lntemo de MÌctobiologia. PTQ no(- Procedimento lnteÍno de Química-

A Expressão de resultado incluindo o símbolo < (menor), representa o limite de quantiflcação (LQ) para esse parâmetro pelo método indicado.

Na Exç'íe são do9 Re$rltedos dos Parámêtros Mícrobioíógicos, N ó equivalente a ufc e NMP.

No paÍâmetÍo Cheiro e Sabor, de acordo com o método de ensaio noÍmativo, o ensaio é realizado pelo método completo segundo o teste do

par e da escolha não loíçãa, úïilizatúo cono água de reíerência, água ultrapura tipo ll, e um no de 3 provadores gualificâdos. Em amostras

cloradas a inativaçáo do cloro é eÍetuada atrav'ês da adicÉ,o de tiossuÌfato de sódio.

para os pâíâmetÍos em que o resultado é obtirjo por sürììa de íesultados individuais, em que um ou mai3 dos resultados gejam inferiores ao

(Le) rnas, peb menos uma das pâÍcelas seja quantifìcável, o resultado é apresentado usando o valor de LQ na soma, com exceção do

oaÍâmetro Sólidos Dissolvidos Totais, em que o resullado é apresentado usando o valor da amostra, desde qúe superior ou igual ao Limile de
uá íl n\ ôâal\6â
selY*e (Ée'

Nos casos em que todos os Íesultados individuais são infeÍioíes ao (LQ) o resultado é apresentado através da soma dos (LQ) individuais.

paÍa 03 paràr,retros em qure o ÍesultaCo é cbtido fj€e sub$ação d€ resultados individuais em que um ou mals dos resultados sejam supeÍiores

ot) ig1a9 ag tl-D) o resrrìïdo é aorssentado usando o valor da arno$ra na subttaÉo-

pâía os parãmeiÍos contraledos a fomecedor externo. em que o resultado é obtido por soma de rêsultados individuais em que um ou mais dos

resultados sejam inferiores ao (LQ) mas, pelo menos, uma das parcelas seja quantificável o resultado é apresentado ignoÍando a (s) parcêla(s)

inferioÍes ao LQ.

"Método lnterno Equivalente é aquele que tem a mesma áÍea de aplicaÉo (paÍâmètros e matrizes) e que cumpÍe as câracterísticas de

desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)."

Õ lirtiite lègàl ê o Vâlor paramótricô (VT'J conglontc no Dcorcto Lol }l.a 30ô/3007, rlu f7 tju uguutu, ;rlluradu pulus DÉtÍÉtú-Lôi N.o 922010, dê

26 de julho e Decreto-Lei N.o 15212017, de 07 de dezembro ou o Vâlor Máximo Admissível (VMA) constante no Anexo I do Decíeto-Lei N.o

236/98 de 1998-0&01 e/ou Norma cÍe Qualidade Ambiental (NQA) do Anêxo lÍl do DecÍeÌo-Léi N.o 218i2015 de 2015-10-07 ou o Valoí Limite

de Emissão (VLE) constante no Anexo XVlll do Decreto-Lei N.o 236/98 de 1998-0&01 ou valores definidos pela Comissão Técnica de

Acompanhamento cÍo Decreto-Lei n.o 13512009, cie 3 cie iunho, com a reciaçáo que ihe foi dada peío Decreto-Lêi n.2 1fti2Ai2, de 23 de maio

e/ou valoras especúrcâdos pelo cllênte.

Na declãração de conformidade. a regra de decisão náo tem em conta a inceÍteza da medição.

para os parâmetros contralados a foÍnecedor exteÍno, a incerteza de medição apresentada refere -se exclusivamente à componente da

colheita.

para os parâmetros de campo, a incerteza de medição aprêsentada Íefere.se exclusivamerÌte à componente analÍtica.

Nos casos em que a Enüdade Responsável pela Colheita é o Ciente, a incerteza de mediçáo apresenlada referê -se exclusivamente à

componente da análise.

'Este Relatório de Análises não contém todas as infoÍmaçóes requeÍidas pela NP EN ISO/IEC 17025, conforme acordado com o cliente, as

quais podeÍão ser foÍnecidas a pedido deste".

Nos casos em que a Entidade Responúvel pela Colheita é o Ciente, a informaçáo Íelativa à amostragem, constante no Relatório de Análises:

(Área, Ponto deAmostragem, Data de Colheita, Cloro Residual e Temperatura foi cedida pelo Cliente.

Na determinação dos Sólidos Suspensos Totais, poÍ gravimetria, é utilizado um filtro de fibra de vidro GF/C do íabÍicante Whatman.

Águas e Resíduos da MadeiÍ4, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - São Roque - Funchal - 9020{65

tMP 7.8.1 Ed 1 12119

Telefone: 291 705885/6 Telefd: 29 1 705884

Página 4 de 5



tRec
ocrcditaËão

-

1of,65
tso/lEc 17025

EÉid

Labontório RegionaÍ de Controlo de Qualidade dr Tigua

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
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l{otas:
Os rêsultados constantes deste Relabrio de Engaio aplicam-se à amostra conforme rececionada.
Este Rêlatório de Ensaio só pode ser reproduzido na íntegra.
Todos os parâmetros, exceto os agsinalados neste rêlatório com [3], [4], [5], t6l e parâmetros de campo, foram realizados nas instalaÉes
permanentes citas no endereço a abaixo.
A incerteza relativa apresentada é uma inceÍteza expandida calculada usando um Íator dê expansáo de 2, que proporciona um nível de
confiança de aproximadamente 95%.

[1] O Ensaio não está induído no âmbito da acreditação de colheitâ de aÍnostras.
[2] O Ensaio não está incluído no âmbito da acreditiação.

[3] O Ensaio foi fomecido pelo cliente e não está incluído no âmbib da acreditaçáo.
[4] O Ensaio é conÍatado a fornecêdor eritemo (com método de colheita de amostras aoeditado) e não está incluído no âmbito da acreditação.
[5] O Ensaio é contratado a brnecedor odemo (com método acreditado) e não está incluído no âmbito da acreditaçáo.
[6] O Ensaío é contratado a brnecedor extêmo (com método não acreditado) ê não está incluído no âmbito da acreditação.

Águas o Resíduos da Madêirâ, S.A. - Caminho do Lombo da Alegria - São Roque - Funchal - 9eO{6S
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