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Laboratório AmbiTerra: Unidade de Química Agrícola 

 

FICHA INFORMATIVA PARA A ANÁLISE DE AMOSTRAS DE MATÉRIA VEGETAL 

 

A presente ficha informativa deverá ser preenchida, uma por cada amostra, e ser entregue juntamente 

com a amostra a analisar. As amostras deverão ser colhidas de acordo com as indicações dadas na ficha 

informativa “Normas de colheita de Matéria Vegetal para Análise (culturas arbóreas e arbustivas)” e 

“Colheita de Matéria Vegetal (culturas arvenses, forrageiras, pratenses, hortícolas, agroindustriais e 

florícolas)”, disponíveis em: http://www.lqa.uevora.pt/.    

                                                                                                            Número de Laboratório: 

 

1. Identificação do Requerente (informação a incluir no relatório de análise e faturação)    

Nome:     
Morada:     
Código Postal: Localidade:  País:  
Telefone/Telemóvel: E-mail:    
N.° Contribuinte (NIF): Nº Orçamento: 

Data de Entrega: 
 

2. Identificação da Parcela      

Propriedade: Área:   
Zona/Parcela: Drenagem:   

Freguesia:                                                                Conselho:  Boa   

Variedade ou Casta:                                              Ano de Plantação: Má   

Data de Colheita:                                                   Tipo de Solo:     

3. Informações da Amostra (preenchimento obrigatório)    

Cultura: Data da colheita:    
Estado Fenológico:     
Material Amostrado:    Planta Inteira            Pecíolos             Limbo  Folhas             Outro:    
3.1 Estado da Cultura               Normal           Com Sintomas           

3.3.1 Sintomas Anómalos Observados    
Nos troncos/ramos/folhas/frutos:     
Época de ocorrência dos sintomas e do seu eventual desaparecimento:    
Problemas específicos da zona/parcela:      

4. Análises Requeridas (ver informações no verso ou tabelas de preços)    

Programas analíticos:     
Programa V0              Programa V1                     Programa V2 (olival e vinha)     
Análises individuais a juntar aos programas:     
Pacotes reduzidos a acrescentar aos programas:      
Outras análises individuais:      

                                                                           

 

                              

Assinatura:                                                                                                                  Data: 
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5. Informações Gerais  

5.1. Condições de Aceitação de Amostras 

O Laboratório terá o direito de rejeitar as amostras para análise caso a quantidade seja insuficiente para a determinação 

pretendida ou na falta de integridade do recipiente de transporte. 

As análises requisitadas só serão iniciadas depois do Laboratório ter em sua posse todos os elementos constantes da 

presente ficha informativa. 

 

5.2. Colheita e Envio das Amostras 

A correta recolha de uma amostra de matéria vegetal é essencial para a obtenção de resultados analíticos representativos 

da zona/parcela. A amostragem deverá ser realizada anteriormente à aplicação de fertilizantes. 

A colheita, conservação e envio das amostras são da responsabilidade do Requerente, devendo seguir as indicações 

disponíveis da ficha informativa “Normas de colheita de Matéria Vegetal para Análise (culturas arbóreas e arbustivas)” e 

“Colheita de Matéria Vegetal (culturas arvenses, forrageiras, pratenses, hortícolas, agroindustriais e florícolas)”, 

disponíveis em: http://www.lqa.uevora.pt/ 

 
Época de colheita: As amostras podem ser colhidas em qualquer época do ano, embora seja conveniente verificar a 

Humidade da amostra, esta não deverá estar demasiado seco ou húmida.  

 
Envio das amostras: Cada amostra deverá ser enviada em saco/recipiente identificado de forma clara e acompanhada pela 

ficha informativa, devidamente preenchida para:  

Laboratório AmbiTerra: Unidade de Química Agrícola, Universidade de Évora, Polo da Mitra, Apartado 94, 7002-554 Évora 

Ou Rua da Barba Rala, n.º 1, Parque Industrial e Tecnológico, 7005-345 Évora 

As amostras podem também ser entregues directamente no Laboratório de 2ª a 4ª feira entre as 9:30h-12:00h. 

5.3. Programas Analíticos 

O Laboratório AmbiTerra - Unidade de Química Agrícola é um laboratório com capacidade para executar uma vasta gama 

de análises de amostras de Matéria Vegetal. Os parâmetros analisados, as metodologias adoptadas e os respectivos 

preços, podem ser consultados a partir das tabelas de preços disponíveis em http://www.lqa.uevora.pt/. 

 

Os programas analíticos mais comuns são, 

Programa V0: Custo por amostra 25 € + IVA 

Programa V1: Custo por amostra 35 € + IVA 

Programa V2: Análise de Amostras Foliares – Olival e Vinha. Custo por amostra 30 € + IVA 
 
São ainda disponibilizadas análises individuais e pacotes reduzidos de outros parâmetros que podem ser adicionados aos 

programas por cerca de metade do valor da sua análise individual. 

Todos os parâmetros analisados em cada programa e considerados nos pacotes reduzidos e análises individuais, estão 

descriminados nas tabelas de preço disponibilizadas em http://www.lqa.uevora.pt/. 

 

http://www.lqa.uevora.pt/

