
2º TRIMESTRE de 2018Qualidade da Água para Consumo HumanoZonas de Abastecimento Controladas: Fontanário FA 09 - Fontanário AgualvaEm cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, o Município de Vale de Cambra, divulga os resultados obtidos nas análises efetuadas nos pontos de colheita/amostragem da zona de abastecimentoindicada do sistema de abastecimento de água destinada ao consumo humano para demonstração de conformidade com as normas de qualidade. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela EntidadeReguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água fornecida está em conformidade com os requisitos legais.Rede de Distribuição Pública EDITAL N.º3/2018Valor Paramétrico(VP)Nº Análises PCQA %Realizadas Resultados obtidosMáximoMínimo % Cumprimento do VPN.º resultados > VPRealizadasPrevistasParâmetros UnidadesDL 306/07 - Controlo de Rotina 1Bactérias coliformes 100%00-0100%11N/100 mlDesinfetante residual -0--00mg/L
Escherichia coli (E. coli) 100%00-0100%11N/100 mlDL 306/07 - Controlo de Rotina 2Alumínio -0200-00µg/L AlAmónio -00.5-00mg/L NH₄Cheiro a 25ºC -03-00Factor de diluição
Clostridium perfringens -00-00N/100mlCondutividade -02500-00µS/cm a 20ºCCor -020-00mg/L PtCoFerro -0200-00µg/L FeManganês -050-00µg/L MnNitratos -050-00mg/L NO₃Número de colónias a 22 ºC -0Sem alteração anormal-00N/mlNúmero de colónias a 37 ºC -0Sem alteração anormal-00N/mlOxidabilidade -05-00mg/L O₂pH -0>=6.5 e <=9-00Unidades pHSabor a 25ºC -03-00Factor de diluiçãoTurvação -04-00NTUDL 306/07 - Controlo de Inspeção1,2 – dicloroetano -03-00µg/LAlfa total -00.5-00Bq/LAntimónio -05-00µg/L SbArsénio -010-00µg/L AsBenzeno -01-00µg/LBeta total -01.0-00Bq/LBoro -01-00mg/L BBromatos -010-00µg/L BrO₃Cádmio -05-00µg/L CdCálcio -0--00mg/L CaChumbo -025-00µg/L PbCianetos -050-00µg/L CNCloretos -0250-00mg/L ClCobre -02-00mg/L CuCrómio -050-00µg/L CrDose indicativa -00.1-00mSvDureza total -0--00mg/L CaCO₃Enterococos -00-00N/100 mLRadão -00.5-00Bq/LFluoretos -01.5-00mg/L FMagnésio -0--00mg/L MgMercúrio -01-00µg/L HgNíquel -020-00µg/L NiNitritos -00.5-00mg/L NO₂Selénio -010-00µg/L SeSódio -0200-00mg/L NaSulfatos -0250-00mg/L SO₄Tetracloroeteno e Tricloroeteno -010---µg/LTetracloroeteno -0--00µg/LTricloroeteno -0--00µg/LHidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos -00.1---µg/LBenzo(a)pireno -0--00µg/LBenzo(b)fluoranteno -0--00µg/LBenzo(ghi) perileno -0--00µg/LBenzo(k)fluoranteno -0--00µg/LIndeno(1,2,3-cd)pireno -0--00µg/LTrihalometanos - total -0100---µg/LClorofórmio -0--00µg/LBromofórmio -0--00µg/LBromodiclorometano -0--00µg/LDibromoclorometano -0--00µg/LPesticidas - total -00.5-00µg/LAlacloro -00.1-00µg/LBentazona -00.1-00µg/LClorpirifos -00.1-00µg/LDesetilterbutilazina -00.1-00µg/LDiurão -00.1-00µg/LTerbutilazina -00.1-00µg/LImidaclopride -00.1-00µg/L 2 0TotaisInformação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:  10 de Agosto de 2018José Alexandre Coutinho Bastos de PinhoO Vereador da Câmara Municipal, em regime de permanência


