
Anexo 4 - Valores limite de compostos orgânicos e microrganismos nas lamas destinadas à agricultura│xv  

Referência: Decreto-lei nº 276/2009 de 02 de Outubro  

 
Quadro A4.1. – Valores limite de concentração de compostos orgânicos nas lamas 
destinadas à agricultura 

Compostos orgânicos Valor limite 

LAS (alquilo benzenossulfonatos lineares) 

NPE (nonilfenois e nonilfenois etoxilados) 

PAH (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) 

PCB (compostos bifenilos policlorados) 

PCDD (policlorodibenzodioxinas) 

PCDF (furanos) 

5 000 mg/kg 

450 mg/kg 

6 mg/kg 

0,8 mg/kg 

100 ng TEQ/kg 

100 ng TEQ/kg 

(*) Aplicável nos casos previstos no n.º 1.1.5 do anexo II (Decreto-Lei 
nº 276/2009 de 2 de Outubro). 

 

 

 

 

Quadro A4.2 – Valores limite de microrganismos nas lamas 
destinadas à agricultura 

Microrganismo Valor limite 

Escherichia coli 

Salmonella spp. 

<1 000 células/g de matéria seca 

Ausente em 50g de material original 

 

 

 

NOTA: 

1. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e a Administração da 

Região Hidrográfica podem dispensar a realização de análises do cobre, zinco e do 

crómio se, nas águas afluentes à estação de tratamento os referidos parâmetros não 

se encontrarem presentes, ou se quando presentes, se encontrem em 

concentrações inferiores ao limite de detecção do método utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 – Frequência de análises a realizar às lamas e ao solo│xvi 

 

Referência: Decreto-lei nº 276/2009 de 02 de Outubro  

 

Frequência de análises a realizar às lamas 

 

 

Quadro A5.1 – Frequência anual das análises às lamas 

Produção anual de lamas 
(toneladas de matéria seca) 

Número mínimo de análises por ano 

Parâmetros agronómicos 
Metais pesados 

Microrganismos 
patogénicos 

<250 2 2 

250-5000 4 4 

>5000 6 6 

 

A frequência das análises relativas aos metais pesados e aos microrganismos patogénicos 

pode ser reduzida (Quadro Anx4.2), se em dois anos consecutivos o valor obtido para esses 

parâmetros for inferior a 75%, e se o valor obtido para os parâmetros agronómicos 

apresentar um desvio inferior a 20%, relativamente à média dos valores obtidos. 

 

Quadro A5.2 – Frequência reduzida das análises às lamas 

Produção anual de lamas 
(toneladas de matéria seca) 

Número mínimo de análises por ano 

Parâmetros agronómicos 
Metais pesados 

Microrganismos 
patogénicos 

<2500 1 1 

>2500 2 2 

 

 

 

Frequência de análises a realizar ao solo 

 

Deve ser efectuada uma análise aos parâmetros agronómicos e aos metais pesados antes 

da aplicação pela primeira vez das lamas ao solo. 

Posteriormente, as análises deverão ser efectuadas com a seguinte frequência: 

 Parâmetros agronómicos – no mínimo, uma vez durante três anos consecutivos; 

 Metais pesados – no mínimo, uma vez durante cinco anos consecutivos. 

 



 

 


