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RESUMO
O abastecimento de água às populações é uma questão vital e de primordial importância para
a sua qualidade de vida. Esta prática não pode ser dissociada do factor qualidade. O assegurar
da qualidade da água destinada ao consumo humano constitui um objectivo fundamental das
sociedades actuais, ponderada a sua importância para a saúde e a necessidade de assegurar e
promover a sua utilização sustentável.
O presente trabalho assenta no abastecimento público de água destinada ao consumo humano
no concelho de Vila Real. A abordagem é realizada em três vertentes, que se encontram
interligadas: enquadramento no regime legal; caracterização das Zonas de Abastecimento e
Sistemas de Abastecimento das Entidades Gestoras do concelho; avaliação dos resultados de
Qualidade da Água.
Esta dissertação incide sobre dados de 2008, visto ter sido o primeiro ano após a entrada em
vigor do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, aliado ao facto da informação existente
nas entidades intervenientes ser bastante completa para este ano. O Regime da Qualidade da
Água Destinada ao Consumo Humano é definido por este diploma, pelo que são aqui
evidenciados os seus aspectos mais importantes.
O índice de abastecimento público de água no concelho de Vila Real foi de 100% em 2008 e,
nos dois indicadores de qualidade em estudo, é o concelho do distrito que apresenta melhores
resultados. Em 2008, os dois “grandes” Sistemas de Abastecimento (SA Alvão e SA Sordo),
foram responsáveis pelo abastecimento a aproximadamente 80% da população do concelho de
Vila Real.
Os resultados analíticos de controlo e vigilância obtidos em 2008 revelam que 99,86% dos
parâmetros encontram-se em conformidade legal. Os incumprimentos pontuais prendem-se
com os parâmetros pH, Escherichia coli, Enterococos, arsénio, alumínio, cor, ferro,
manganês, coliformes e turvação. Ao pH correspondem 74% desses incumprimentos.

Palavras-chave: Abastecimento de Água; Qualidade da Água; Água Destinada ao Consumo Humano; DecretoLei n.º 306/2007, Concelho de Vila Real, parâmetro pH.
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ABSTRACT
The drinking water supply is vital and fundamental to human quality of life. This practice
cannot be dissociated from the quality factor. Ensure the quality of drinking water is a
prioritary objective in our society considering its health importance and promotion of
sustainable use.
This study is based on drinking water public supply in Vila Real. The approach is performed
in three parts, which are interconnected: compliance with legal system; characterization of
supply areas and systems from manager entities; evaluation of results for Water Quality.
This work focuses on 2008 data, since it was the first year that Decree-Law n.º 306/2007, of
27 August was applied, and the information of entities involved be quite complete for this
year. The Drinking Water Quality Regime is defined by this law, so here are highlighted the
most important aspects.
The public index water supply in Vila Real is 100% in 2008 and in the two quality indicators
under study, is the county district that provides the best results. In 2008, the two “big” Supply
Systems (Alvão and Sordo) are responsible for supplying approximately 80% of the
population of Vila Real.
The analytical results obtained for control and surveillance in 2008 showed that 99.86% of the
parameters are in legal compliance. The occasional failures relate to the parameters pH
Escherichia coli, Enterococcus, arsenic, aluminum, color, manganese, fecal coliforms and
turbidity. pH correspond to 74% of those breaches.

Keywords: Water Supply; Water Quality; Drinking Water; Decree-Law n.º 306/2007; Vila Real, pH parameter
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1. Objectivos
Com este trabalho pretende sensibilizar-se para a importância da temática da água, em
especial da água destinada ao consumo humano.
Inicialmente faz-se uma breve descrição das etapas e processos que envolvem a água
destinada ao consumo humano, desde a origem até ao consumidor final.
Pretende-se apresentar uma visão global das zonas de abastecimento e população abastecida
no distrito de Vila Real. Paralelamente, procura-se realizar uma caracterização mais
pormenorizada dos sistemas de abastecimento e respectivas zonas de abastecimento de água
destinada ao consumo humano, no concelho de Vila Real.
Analisa-se a aplicabilidade à legislação existente, através da análise ao controlo de qualidade
realizado pelas entidades gestoras.
Por último, faz-se a análise e discussão da informação relativa ao abastecimento de água no
concelho, no que respeita aos seus resultados de qualidade.
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2. Enquadramento

2.1. Introdução
O presente trabalho, tem como base o estudo da cadeia de abastecimento de água para
consumo humano, abordando este tema desde a água na sua origem (água bruta), até ao
destino final, no consumidor.
O abastecimento de água para consumo humano envolve muitas particularidades, pelo que
será pertinente destacar as mais importantes, para que se perceba como todo este processo se
desenrola. Neste sentido, importa também destacar o modo como é realizada a monitorização
e acompanhamento de todo este processo, frisando qual o papel de cada uma das várias
entidades e organismos envolvidos, que a lei assim estipula.

2.1.1 Água
A Água e sua importância
A água é, em conjunto com o ar, o produto natural mais indispensável à vida do homem. Sem
acesso à água, o homem e os animais superiores não poderiam sobreviver mais do que
algumas horas ou poucos dias. A sua importância para a vida das populações é semelhante à
que assume para o progresso, comodidade e segurança das sociedades humanas (Ferreira,
1982).

Em 1980, Cunha et al, referiam que o aumento da população, o desenvolvimento urbanístico e
a expansão industrial, característicos das sociedades modernas, podem associar-se em certas
regiões, a situações de carência e de poluição dos recursos hídricos que tendem a agravar-se
com o tempo.
O Artigo 12.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais
reconhece, há mais de 50 anos, como um direito humano, o direito ao mais elevado nível de
Hugo Miguel Martins Monteiro
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saúde possível. Este direito estende-se a factores determinantes da saúde, sendo reservado um
papel central para o abastecimento de água seguro e o saneamento básico adequado.

No entanto, entramos no novo milénio com uma das condições mais importantes do
desenvolvimento humano por resolver: o acesso universal à água.

Num mundo de 6,6 mil milhões de pessoas, pelo menos 1,1 mil milhões não têm acesso a
água potável controlada. A vida dessas pessoas, que estão entre os mais pobres do nosso
planeta, é por vezes devastada devido a essa privação, impedindo que desfrutem de uma boa
saúde e outros direitos humanos como o direito à alimentação e direito a um lar adequado
para viver (WHO, 2003).

A água é a essência da vida e da dignidade humana. A água é fundamental para a redução da
pobreza, proporcionando às pessoas elementos indispensáveis ao seu crescimento e ao seu
desenvolvimento.

Recentemente, o Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que monitoriza a
implementação do Pacto, estipula no Comentário Geral n.º 15, que a água seja reconhecida,
não apenas como um recurso natural limitado e um bem público, mas também como um
direito humano (WHO, 2003).

O direito a água suficiente, segura, a preços acessíveis, é de todos e deve ser apreciado sem
discriminação e igualmente por homens e mulheres (WHO, 2003).

A enorme dependência do homem relativamente à água, sempre condicionou a sua forma de
vida, desde os locais escolhidos para se estabelecer, até à forma como procurava explicar
alguns fenómenos naturais.

Nos dias de hoje, este recurso natural está presente em várias actividades, e como tal, é
utilizado para diversos fins, nos quais assume maior importância o abastecimento doméstico e
público, os usos agrícolas e industriais e a produção de energia eléctrica.

Hugo Miguel Martins Monteiro
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Até um passado recente, as necessidades de água cresciam gradualmente, acompanhando o
lento aumento populacional. No entanto, a era industrial provocou um aumento do nível de
vida e o rápido crescimento da população em todo o mundo, a que se associaram o
desenvolvimento urbano, a industrialização, a agricultura e a pecuária intensivas e a produção
de energia eléctrica, levando a crescentes exigências de água.

Assim sendo, para além do problema de dar resposta às actuais necessidades de água, existe
também o problema de algumas utilizações prejudicarem a sua qualidade.

Na resolução dos problemas de satisfação das necessidades de água e do domínio da água em
excesso, surgem frequentemente interesses antagónicos.

As crescentes necessidades de água, a limitação dos recursos hídricos, os conflitos entre usos
e os prejuízos causados por tal, exigem que o planeamento, a gestão da utilização e do
domínio da água, se façam em termos racionais e optimizados, tornando-se fundamental a
consciencialização para os problemas da água por parte de todos: políticos, gestores, técnicos
e população em geral.

No seguimento de toda esta temática, destaca-se ainda a Carta Europeia da Água, do
Conselho da Europa, proclamada em Estrasburgo no dia 6 de Maio de 1968, cujos pontos
essenciais são os seguintes (INAG, 2004):
a) Não há vida sem água. A água é um bem precioso, indispensável a todas as actividades
humanas.
b) Os recursos de águas doces não são inesgotáveis. É indispensável preservá-los, administrálos e, se possível, aumentá-los.
c) Alterar a qualidade da água é prejudicar a vida do homem e dos outros seres vivos que
dependem dela.
d) A qualidade da água deve ser mantida a níveis adaptados à utilização para que está prevista
e deve, designadamente, satisfazer as exigências da saúde pública.
e) Quando a água, depois de utilizada, volta ao meio natural não deve comprometer as
utilizações ulteriores que dela se farão, quer públicas, quer privadas.
f) A manutenção de uma cobertura vegetal adequada, de preferência florestal, é essencial para
a conservação dos recursos hídricos.
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g) Os recursos aquíferos devem ser inventariados.
h) A boa gestão da água deve ser objecto de um plano promulgado pelas autoridades
competentes.
i) A salvaguarda da água implica um esforço crescente de investigação, de formação de
especialistas e de informação pública.
j) A água é um património comum, cujo valor deve ser reconhecido por todos.
l) Cada um tem o dever de economizar e de a utilizar com cuidado.
m) A gestão dos recursos hídricos deve inscrever-se no quadro da bacia natural, de
preferência a ser inserida no das fronteiras administrativas e políticas.
n) A água não tem fronteiras. É um recurso comum que necessita de uma cooperação
internacional.

Com tudo o descrito anteriormente, fica claro o papel importantíssimo da água não só no
ambiente mas também na sociedade actual.

Quanto mais avançada é a sociedade, maior é a necessidade de água, e mais complexo e
dispendioso se torna o problema do seu funcionamento na quantidade e qualidade
convenientes, pelos cuidados e meios técnicos que este exige (Ferreira, 1982).

Classificação das águas
No sistema global, identificam-se diversos subsistemas ou compartimentos, com localização e
características próprias, geográficas e ecológicas. A massa total de água pode ser apresentada
da forma compartimentada, como exposto no quadro 2.1, no qual se identificam os vários
reservatórios do ciclo hidrológico, usualmente identificados e aceites (Mendes e Oliveira,
2004).

Desde logo se destaca a percentagem esmagadora respeitante à água existente nos oceanos,
que constitui 97,2% da percentagem total.
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Quadro 2.1 – Indicação dos valores de água presentes nos diferentes compartimentos
COMPARTIMENTOS
Água Superficial
Lagos de Água Doce
Lagos Salinos e Mares Interiores
Rios e Torrentes
Total
Água Subsuperficial
Humidade do Solo
Águas Subterrâneas
Total
Calotes Geladas e Glaciares
Atmosfera
Oceanos
Total

VOLUME (103 km3)

PERCENTAGEM
DO TOTAL

125
104
1,3
230

0,009
0,008
0,0001
0,017

67
8000
8067
29000
13
1330000
1364730

0,005
0,62
0,625
2,15
0,001
97,2
100

Fonte: (Mendes e Oliveira, 2004)

Direccionando a abordagem para o sector das águas, verifica-se que as mesmas são
usualmente classificadas em Águas Superficiais ou Águas Subterrâneas.
As massas de águas superficiais são compostas pelos Rios, Estuários e Albufeiras. Os rios
constituem importantes origens de água doce para o Homem. São considerados sistemas
complexos de águas em movimento, drenando áreas específicas que integram a bacia
hidrográfica do rio em questão.
A protecção de rios e estuários, atendendo ao uso como origem para abastecimento, deve ter
em conta um conjunto de aspectos hidrológicos, hidráulicos e de qualidade da água que sendo
semelhantes aos que ocorrem nas albufeiras, adquirem contornos espaciais e temporais
distintos, em virtude das diferentes características hidrodinâmicas do meio hídrico (Ferreira et
al, 2009).
As albufeiras são massas de água formadas ou modificadas pela actividade humana, de modo
a facultar uma origem de água para diversos fins, destacando-se entre eles o abastecimento de
água, a produção de energia e a rega (Ferreira et al, 2009).
As águas subterrâneas constituem corpos hídricos que ocorrem abaixo da superfície do
terreno, saturando os espaços intersticiais existentes nas formações geológicas. Dependendo
das características das formações geológicas onde ocorrem, as águas subterrâneas podem
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constituir-se em aquíferos, se essas formações forem capazes de armazenar e ceder água em
condições economicamente aceitáveis (Ferreira et al, 2009).

Breve Caracterização do Sector
O sector de águas e resíduos pode dividir-se em dois subsectores distintos, o sector dos
serviços de águas e o sector dos serviços de gestão de resíduos urbanos. Este sector deve
atender a um conjunto de princípios, entre os quais se destacam a universalidade de acesso, a
continuidade e a qualidade de serviço prestado e a eficiência e equidade de preços praticados,
caracterizando-se por serem essenciais à saúde pública e à protecção do ambiente, às
actividades económicas e ao bem-estar dos cidadãos (RASARP, 2009).
Por seu lado, o sector das águas subdivide-se ainda em dois serviços distintos, abrangendo os
serviços de abastecimento de água para consumo humano e de saneamento de águas residuais
urbanas, complementando-se entre si.
Direccionando a abordagem para o tema do presente trabalho, o abastecimento de água, tornase essencial evidenciar as designações mais gerais adoptadas.
No serviço de abastecimento de água são designadas por sistemas em alta os encarregados
pela captação, tratamento e venda de água aos sistemas em baixa, responsáveis pela sua
distribuição às populações. Esta classificação, que esteve no cerne da criação dos chamados
sistemas multimunicipais (maioritariamente responsáveis pela actividade em alta), e dos
sistemas

municipais,

(maioritariamente

responsáveis

pela

actividade

em

baixa),

correspondem, respectivamente, às actividades grossista e retalhista no sector de
abastecimento de água (RASARP, 2009).
Atendendo ao ponto de vista da estrutura do mercado, o sector das águas constitui um caso
típico de indústria de rede, quer ao nível da actividade em alta quer ao nível da actividade em
baixa, configurando a gestão destas infra-estruturas, situações de monopólio natural. A escala
destes monopólios é regional, na medida da abrangência geográfica de cada rede explorada,
quer na actividade em alta quer em baixa.
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Considerando o monopólio natural, uma falha de mercado, no sentido deste não ser
concorrencial, a regulação do sector, designadamente a económica, surge como forma de
reduzir a perda de bem-estar social e consequentes ineficiências resultantes da existência de
um monopólio natural. O sector das águas caracteriza-se, em termos dos recursos que
absorve, como capital intensivo e de elevados períodos de retorno do investimento (RASARP,
2009).
O acesso generalizado destes serviços a praticamente toda a população portuguesa, vem
demonstrar que o sector de águas e resíduos em Portugal apresenta uma evolução positiva.
Contudo, a realidade nacional é composta por um conjunto alargado de realidades, com
modelos de gestão distintos, escalas diferentes, em diversos estádios de desenvolvimento e
com níveis de serviço muito diferenciados. Deste modo, a situação actual, no que respeita à
gestão de serviços de águas e resíduos, pese embora o extraordinário desenvolvimento
ocorrido nos últimos anos, apresenta ainda, alguma falta de capacitação nesta área, de
recursos humanos habilitados e de tradição na procura da eficácia e da eficiência (RASARP,
2009).

Grandes Números do Sector (Serviço de Abastecimento de Água)
Apesar de todo o desenvolvimento verificado em várias vertentes, num passado recente
(2005), o serviço de abastecimento de água ainda se deparava com dificuldades, por parte de
muitas entidades gestoras em responder adequadamente às exigências legais. Este aspecto
vinha a ter reflexo nos fracos indicadores de desempenho, observados pela elevada
percentagem de análises em falta e num elevado nível de incumprimentos da qualidade da
água distribuída, quando comparada com outros países comunitários (Simas et al, 2005).
Este sector tem evoluído significativamente nos últimos anos, tanto em termos do número de
entidades gestoras, como em termos de recursos infra-estruturais associados, qualidade da
água e qualidade do serviço prestado.
No quadro, estão dispostas algumas curiosidades relativas ao sub-sector das águas, retiradas
do sítio oficial da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).
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Quadro 2.2 – Números relativos ao Serviço de Abastecimento de Água
92 %
7,2 milhões
8,7 €
97,6 %
99,9%
650 mil
181

Percentagem da população portuguesa servida por sistemas públicos de abastecimento de água
Número de habitantes servidos por entidades gestoras concessionárias de abastecimento público
de água em Portugal (em alta)
Encargo médio mensal para o utilizador doméstico (m3 mês) com o serviço de abastecimento de
água
Percentagem de análises à qualidade da água em 2008 que cumpriram os valores paramétricos
estabelecidos por lei
Percentagem de análises realizadas em 2008 pelas entidades gestoras multimunicipais face ao
obrigatório definido por lei
Número de análises à qualidade da água realizadas em 2008
Número de fiscalizações realizadas às entidades gestoras dos sistemas públicos de
abastecimento de água em 2008

Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

De acordo com a informação disponível no Inventário Nacional de Sistemas de
Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR), o nível de atendimento em
abastecimento público de água em Portugal continental, era em 2007, 92% (INSAAR, 2009).

O Relatório do Estado do Abastecimento de Água e da Drenagem e Tratamento das Águas
Residuais, realizado no âmbito da campanha do INSAAR 2009, referente a dados de 2008,
estima que o índice de abastecimento se situe num valor ligeiramente superior, 94%, o que
denota uma subida de dois pontos percentuais, relativamente ao anterior. Nesta campanha,
embora sendo considerados os 308 concelhos do país, apenas foi possível calcular o índice de
atendimento para 258, por ausência de resposta dos restantes. Contudo, e considerando
fundamental determinar o índice de atendimento a nível nacional, nos concelhos onde não
existiam dados desta campanha, ou da anterior, foram adoptados os dados de população
servida nas redes de abastecimento dos anos anteriores (2002, 2005 ou 2006). Deste modo,
resulta um valor estimado de população servida nas redes de abastecimento de água, que
permitiu o cálculo do índice nacional para o ano de 2008 (INSAAR, 2010).

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais,
PEAASAR II (2007-2013), tem como meta a atingir no final desse período uma cobertura de
95% da população servida com água potável no domicílio. Assim, para o continente, o índice
de abastecimento em 2008 encontra-se a somente a 1% da meta estabelecida.
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Operacionalização do Abastecimento de Água
A operacionalização por parte dos serviços de águas pode ser traduzida de uma forma simples
pelas seguintes actividades, ilustradas na figura 2.1:
1. Extracção de água bruta no meio hídrico superficial ou subterrâneo.
2. Elevação da água com o objectivo que esta circule sobre pressão e vença barreiras
orográficas.
3. Correcção das características físicas, químicas e microbiológicas da água, de forma a tornála adequada para o consumo humano.
4. Transporte de água tratada da zona de produção para as zonas de consumo.
5. Armazenamento de água tratada da zona de produção para as zonas de consumo.
6. Distribuição pelos utilizadores da água em quantidade e pressão adequada às necessidades.

Figura 2.1 – Operacionalização do Abastecimento de Água
Fonte: Adaptado de RASARP, 2009

Consumos de água
Os dados divulgados pelo Instituto da Água (INAG), em 2001, demonstram que em Portugal
continental, são consumidos anualmente 572x106 m3 de água no sector urbano, a que
corresponde uma percentagem de cerca de 8% do volume total de água consumido. A figura
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2.2 ilustra em termos percentuais, os valores de volume de água consumida nos sectores
urbano, agrícola e industrial (Almeida et al., 2006).

Figura 2.2 – Distribuição do consumo em volume pelos sectores urbano, agrícola e industrial
Fonte: INAG, 2001 in Almeida et al, 2006

Segundo Almeida et al, 2006, de acordo com os dados da Associação Portuguesa de
Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), em 1999, os consumos urbanos podem ser
divididos em consumos doméstico, industrial, de serviços (comércio) e outros (por exemplo
consumo público), aos quais correspondem, respectivamente, cerca de 64%, 14%, 13%, e 9%
(Figura 2.3). A preponderância do ramo doméstico e os pesos relativos dos outros ramos são
semelhantes em todas as regiões do país (Almeida et al, 2006).

Figura 2.3 – Distribuição do consumo urbano de água
Fonte: INAG, 2001 in Almeida et al, 2006

2.1.2 Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano

Manter e avaliar a qualidade da água são procedimentos importantes da sociedade moderna.
Os primeiros métodos, mais simples, eram puramente subjectivos e de natureza empírica, (a
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água parece limpa?, cheira bem?, sabe bem?, etc.). Uma avaliação com estas características
poderia ser suficiente para alguns processos de consumo em determinados locais, mas na
grande maioria dos casos, pelo facto da água ser um solvente tão eficaz, capaz de conter todo
o tipo de substâncias, e constituir um meio propício ao desenvolvimento de microrganismos,
requer métodos de avaliação bem mais precisos, em constante desenvolvimento (Kiely, 1999).

Sendo um dos objectivos a análise ao controlo de qualidade da água fornecida ao consumidor,
é fundamental evidenciar os principais factores de degradação da qualidade da água, assim
como os riscos associados.

A garantia da qualidade da água para abastecimento público tem sido apoiada na detecção de
indesejáveis compostos microbiológicos, físicos, químicos e radiológicos, potencialmente
perigosos para a saúde humana. Para tal, é realizada uma monitorização da qualidade da água
fornecida aos consumidores, no sentido de analisar a conformidade dos resultados obtidos,
relativamente aos valores paramétricos estipulados nas normas legais estabelecidas.

Esta prática tem garantido adequados padrões de qualidade da água para consumo humano,
principalmente nos países industrializados, daí resultando elevados níveis de confiança dos
consumidores na qualidade do serviço que lhes é prestado (Vieira e Morais, 2005).

Factores de degradação da qualidade da água
Segundo Ferreira et al, 2009, sabe-se que os principais problemas de qualidade da água
existentes em Portugal têm como origem os seguintes factores:
a) A insuficiência de sistemas de tratamento de águas residuais urbanas e industriais,
bem como o mau funcionamento de alguns dos sistemas existentes;
b) Poluição difusa agropecuária (essencialmente causada por más práticas agrícolas),
suiniculturas, aviários e lixeiras;
c) Escorrências e infiltrações de áreas de explorações mineiras e antigas lixeiras e por
fugas de combustível em áreas de abastecimento.
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O quadro 2.3 apresenta exemplos de problemas ambientais e as fontes a eles associados.
Quadro 2.3 – Síntese de poluentes com origem difusa e problemas ambientais causados
Poluente
Óleos e outros
hidrocarbonetos,
incluindo solventes

Pesticidas

Sólidos suspensos

Resíduos orgânicos
biodegradáveis

Azoto

Fósforo

Metais tóxicos

Exemplos de Fontes
Manutenção de carros
Derrames no armazenamento e
utilização;
Emissões
automóveis
e
escorrências de estradas;
Emissões industriais ou de
limpeza de instalações industriais.
Aplicações
municipais
ou
particulares para controlo de
zonas ajardinadas;
Agricultura.
Escorrências de terrenos aráveis;
Erosão do solo;
Acumulações em superfícies
urbanas
impermeabilizadas,
construção.
Falhas em fossas sépticas; fezes
de animais;
Ligações
clandestinas
em
sistemas separativos;
Aplicações de resíduos orgânicos
no solo.
Fertilizantes agrícolas;
Emissões de tráfego;
Deposição atmosférica.
Erosão do solo;
Fertilizantes agrícolas;
Contaminação de origem urbana
(detergentes
e
materiais
orgânicos).
Escorrências urbanas e de
estradas;
Aplicações no solo de lamas
industriais ou urbanas.

Exemplos de Problemas Ambientais
Toxicidade;
Contaminação de sedimentos em rios urbanos;
Degradação das águas superficiais, alteração do
gosto (origens de abastecimento);
Contaminação de água potável superficial e
subterrânea.
Toxicidade, contaminação
abastecimento.

de

águas

de

Colmatações, sedimentação em bacias e lagos,
veículo de nutrientes e compostos tóxicos.

Riscos de saúde pública;
Perigo de não cumprimento de normas de
qualidade para água de recreio com contacto
directo.
Eutrofização;
Contaminação de águas de abastecimento;
acidificação.
Eutrofização de águas doces, degradação
ecológica;
Aumento do custo de tratamento de água para
consumo, crescimento de algas.
Toxicidade.

Fonte: Adaptado de Novotny, 2003 in Ferreira et al., 2009
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No quadro 2.4 encontra-se um resumo dos principais tipos de poluentes químicos e
bacteriológicos resultantes de diferentes actividades, referidas na tabela anterior.
Quadro 2.4 – Resumo das características químicas das principais actividades poluentes
Tipo de Actividade

Sais

Nutrientes

Matéria
Orgânica

Hidrocarbonetos

Patogénicos

Metais Pesados

Actividade Industrial
Ferro e aço
+
+
++
+
+
++
Metalurgia / Minas
+
+
+
+
+
+++
Engenharia mecânica
+
+
+
+
+
+++
Metais não ferrosos
+
+
+
+
+
+++
Minerais não metálicos
+++
+
+
+
+
+
Refinarias de gás e petróleo
+
++
+++
+
+
+
Produtos plásticos
+++
+
++
+
+
+
Produtos de borracha
++
+
++
+
+
+
Químicos Orgânicos
++
+
++
++
++
++
Químicos Inorgânicos
++
+
+
+
+
+++
Farmacêutica
+++
++
+++
++
++
+
Madeira
++
+
++
+
+
+
Pasta e papel
+
++
++
+
+
+
Sabões e detergentes
++
+
++
++
++
+
Indústria têxtil
++
++
+++
+
+
+
Curtumes
+++
++
++
+
+
++
Produtos alimentares
++
+++
+++
+++
+++
+
Pesticidas
++
+
+
+
+
+
Fertilizantes
+++
+++
+
+
+
+
Açúcares e álcool
+++
+++
+++
+
+
+
Energia eléctrica
+
+
+
+
+
+++
Electrónica
+
+
+
+
+
++
Actividade Agrícola
Cultivo de solo
com químicos agrícolas
+++
+++
+++
+
+++
+
com estrume ou águas residuais
+++
+++
+++
+++
Criação de gado
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+
+++
+
Actividade urbana
+ Baixa; ++ Média; +++ Alta → Probabilidade dos efluentes conterem concentrações capazes de provocar contaminação
Fonte: Adaptado e acrescentado a partir de WHO, 1987 in Ferreira et al., 2009

Orgânicos
Sintéticos

+
+++
++
+
+
++
+++
++
+++
+
+++
++
++
+
++
+++
+
+++
++
+
++
+++

+

+

Doenças associadas à qualidade da água
Os problemas de Saúde Pública associados à qualidade da água têm assumido, ao longo dos
tempos, uma importância indubitável. Em muitos países, (mesmo nos mais industrializados),
a poluição biológica ainda constitui um problema grave nos dias de hoje, apesar de todos os
progressos indiscutíveis que a medicina e os cuidados primários de carácter preventivo têm
vindo a alcançar.
A água é, sem dúvida, um veículo de doenças variadas, algumas das quais de grande
gravidade, difundindo-se maioritariamente em países em vias de desenvolvimento,
localizados sobretudo em África, na Ásia e na América Latina. A qualidade dos meios
hídricos nessas zonas é muitas das vezes deficiente, contribuindo para a persistência de
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pandemias particularmente graves. Este facto resulta não só da sua má qualidade, mas
também devido à insuficiente quantidade, o que resulta na má utilização da água existente.
Contudo, a melhoria das condições sanitárias e a generalização do uso de vacinas e outros
fármacos, fez com que a situação melhorasse sensivelmente nas últimas décadas (Mendes e
Oliveira, 2004)
As águas que existem na natureza, quer superficiais (rios, lagos, etc.), quer subterrâneas
(minas, poços, nascentes), contêm microrganismos, podendo alguns deles ser patogénicos
para o homem, isto é, podem provocar doenças, mesmo que muitos deles não representem
riscos para indivíduos saudáveis (Mendes e Oliveira, 2004).
Segundo Mendes e Oliveira (2004), as doenças ligadas à água assumem diferentes
modalidades, podendo tipificar-se a sua etiologia em três grandes grupos:
a) Doenças ligadas à ingestão da água, causadas por agentes patogénicos de origem fecal
presentes na água de consumo. Neste enorme conjunto de agentes causais destacam-se
as bactérias (coliformes, Salmonella, Shigella, Vibrio, etc.) os enterovirus, os
protozoários e os vermes intestinais.
b) Doenças ligadas ao contacto com a água, em especial como consequência de um uso
inadequado da mesma para fins de higiene pessoal. Traduzem-se em doenças a nível
intestinal, nos olhos (tracoma), na pele e ainda na forma de febre tifóide e doenças
semelhantes.
c) Doenças resultantes do habitat hídrico e associadas à presença de vectores como
resultado do seu significado em termos de desenvolvimento económico e social das
populações afectadas.
No que respeita à parte química, a grande parte das águas naturais destinadas ao consumo
humano, incorporam muitos elementos e compostos químicos, sem que tal implique um
problema de poluição, visto que grande parte deles são necessários ou não perturbam o
funcionamento normal do organismo (Mendes e Oliveira, 2004).
Entre essas substâncias necessárias à vida, em quantidades adequadas, Mendes e Oliveira
(2004), destacam a título de exemplo as seguintes: Cálcio, Sódio, Potássio, Magnésio,
Bicarbonatos, Sulfatos, Cloretos e Nitratos.
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As substâncias referidas e outros compostos inorgânicos da água estão na origem do seu sabor
e do seu valor alimentar. Importa a sua concentração não ser demasiado pequena (o que
poderia originar deficiências), nem demasiado elevada (o que poderia afectar a sua qualidade
e provocar problemas de saúde) (Mendes e Oliveira, 2004).
De um modo geral, os estudos sobre efeitos do consumo da água na saúde da população são
complexos, demorados e, muitas vezes polémicos (Mendes e Oliveira, 2004).

2.2 Legislação Aplicável
Todo o processo de abastecimento de água para o consumo humano é bastante extenso no seu
conteúdo, caracterizado por variadíssimas particularidades, por vezes algo complexas, que
evidentemente se encontram reguladas por inúmeros diplomas legais.
Como a presente dissertação será centrada na qualidade da água destinada ao consumo
humano, fará sentido mencionar e analisar somente os diplomas que directamente estão
associados a esta matéria.
Para tal, os diplomas em questão podem objectivamente ser resumidos em dois diplomas:
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, este
último que será a figura central deste trabalho, visto que estabelece o Regime da Qualidade da
Água destinada ao Consumo Humano.
Para além destes dois diplomas, serão referenciadas as recomendações mais pertinentes
formuladas pela entidade reguladora, instrumentos que se têm revelado essenciais no apoio às
Entidades Gestoras.

2.2.1 Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto

O Decreto-Lei n.º 236/98, tem como objectivo estabelecer normas, critérios e objectivos com
a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus
principais usos.
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Para a prossecução do descrito no seu objectivo, o diploma define os requisitos a observar na
utilização de águas para vários fins (águas para consumo humano, águas para suporte da vida
aquícola, águas balneares e águas de rega), onde se destacam as águas para consumo humano.
As águas para consumo humano são aqui divididas em três tipos:
a) Águas doces superficiais, destinadas à produção de água para consumo humano;
b) Águas subterrâneas, destinadas à produção de água para consumo humano;
c) Águas de abastecimento para consumo humano.
Neste diploma, a Secção III do Capítulo II, relativa às águas de abastecimento para consumo
humano, encontra-se revogada pelo Decreto-Lei nº 243/2001 de 5 de Setembro, que é por sua
vez revogado pelo Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto, diploma este que irá ser
analisado mais em pormenor de seguida.
Resumindo, no que diz respeito ao abastecimento de água para consumo humano, o DecretoLei nº 236/98, estipula as normas e os critérios relativos à qualidade das águas doces
superficiais e subterrâneas (vulgarmente designada por água bruta), destinadas à produção de
água para consumo humano.

2.2.2 Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto

O Decreto-Lei n.º 306/2007, estipula o regime da qualidade da água destinada ao consumo
humano, revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001 de 5 de Setembro, que transpôs para a ordem
jurídica interna a Directiva n.º 98/83/CE do Conselho de 3 de Novembro.
Este diploma será talvez o diploma mais importante de todo este processo, pelo que pode ser
considerada a figura central deste trabalho.
De acordo com os objectivos, o desenvolvimento desta dissertação assentará neste diploma,
pelo que a partir deste ponto, todas as referências legislativas dirão respeito ao mesmo, salvo
casos pontuais, que serão devidamente identificados.
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3. Regime da Qualidade da Água destinada ao Consumo Humano,
Decreto-Lei n.º 306/2007
Actualmente, o Regime da Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano, é definido
pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, pelo que serão expostos os aspectos mais importantes desse
diploma.

3.1 Âmbito de Aplicação
No que respeita ao âmbito de aplicação, será objecto de estudo unicamente o n.º 1 do Artigo
5.º, relativo à água destinada ao consumo humano, pelo que será importante esclarecer a
definição enunciada em b) do Artigo 2.º para «Água destinada ao consumo humano», através
do enunciado em i) e ii).

Na definição de água para consumo é feita a distinção entre a água utilizada numa empresa da
indústria alimentar (ii), da definição “geral” realizada em i).

i) Toda a água no seu estado original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, a
cozinhar, à preparação de alimentos, à higiene pessoal ou outros fins domésticos,
independentemente da sua origem e de ser fornecida a partir de uma rede de distribuição, de
um camião ou navio-cisterna, em garrafas ou outros recipientes, com ou sem fins comerciais;

Existem, por vezes, dúvidas na interpretação de “consumo humano”, ao associar-se este termo
à vulgar ideia de água para beber, o que é errado, pois na definição existente em i) é
mencionada a “higiene pessoal”, pelo que a água disponível em Instalações Sanitárias (por
exemplo de um Estabelecimento Industrial, Comercial, de Escritório ou Serviços), é
considerada água destinada ao consumo humano.
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3.2 Entidades Envolvidas
Esta abordagem pode ser iniciada pela descrição das entidades intervenientes neste processo,
entre as quais se destacam a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE),
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I.P. (ERSAR), a Autoridade de
Saúde (AS) e logicamente a(s) Entidade(s) Gestora(s) (EG).

A fiscalização do cumprimento no referido decreto-lei é realizada pela autoridade competente
(ERSAR) e ASAE. A autoridade competente fica responsável pelos sistemas públicos de
abastecimento ao passo que à ASAE compete a fiscalização das entidades gestoras de
sistemas particulares de abastecimento, tal como estipula o Artigo 29.º.

Segundo o n.º 2 do Artigo 4.º, à Autoridade de Saúde compete assegurar de forma regular e
periódica a vigilância sanitária da qualidade da água para consumo humano fornecida pelas
entidades gestoras.

As Entidades Gestoras são as entidades responsáveis pelo abastecimento de água para
consumo humano, que em seguida serão definidas em pormenor.

3.3 Normas de Qualidade
O artigo 6.º prevê que a água destinada ao consumo humano deve respeitar os valores
paramétricos dos parâmetros constantes das partes I, II e III do Anexo I do diploma.

Parâmetros e Valores Paramétricos
Os parâmetros e respectivos valores paramétricos encontram-se dispostos em quadros,
divididos em três partes: Parte I – Parâmetros Microbiológicos, Parte II – Parâmetros
Químicos e Parte III – Parâmetros Indicadores.
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Parte I – Parâmetros Microbiológicos
Os valores paramétricos para a água destinada ao consumo humano, fornecida por redes de
distribuição, por fontanários não ligados à rede de distribuição, por pontos de entrega, por
camiões ou navios-cisterna, por reservatórios não ligados à rede de distribuição ou utilizada
numa empresa da indústria alimentar, são os estabelecidos no quadro 3.1, respeitantes aos
parâmetros microbiológicos.

Quadro 3.1 – Valores Paramétricos para Parâmetros Microbiológicos
Fonte: Decreto-Lei n.º 306/2007

Parte II – Parâmetros Químicos
De uma forma similar ao descrito no ponto anterior, os valores paramétricos para a água
destinada ao consumo humano, fornecida por redes de distribuição, por fontanários não
ligados à rede de distribuição, por pontos de entrega, por camiões ou navios-cisterna, por
reservatórios não ligados à rede de distribuição ou utilizada numa empresa do sector
alimentar, para parâmetros químicos, são os estabelecidos no quadro 3.2, respeitantes aos
parâmetros químicos.

Note-se que, neste caso, existe uma coluna destinada a observações, que remetem para notas
existentes no referido diploma, contendo indicações importantíssimas referentes a esta
matéria.
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Quadro 3.2 – Valores Paramétricos para Parâmetros Químicos
Fonte: Decreto-Lei n.º 306/2007

Parte III – Parâmetros Indicadores
Por último, os valores paramétricos estabelecidos para efeitos de controlo da qualidade da
água destinada ao consumo humano, fornecida por redes de distribuição, por fontanários não
ligados à rede de distribuição, por pontos de entrega, por camiões ou navios-cisterna, por
reservatórios não ligados à rede de distribuição ou utilizada numa empresa do sector
alimentar, para parâmetros indicadores, são os estabelecidos no quadro 3.3.

Salienta-se também a existência de uma coluna destinada a observações, pelos mesmos
motivos.
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Quadro 3.3 – Valores Paramétricos para Parâmetros Indicadores de qualidade da água
Fonte: Decreto-Lei n.º 306/2007

3.4 Obrigações Gerais das Entidades Gestoras
No seguimento do disposto no artigo anterior, as entidades gestoras são as entidades
responsáveis por garantir a qualidade da água destinada ao consumo humano, assegurando
que a mesma seja salubre, limpa e desejavelmente equilibrada.

Segundo o n.º 1 do artigo 8.º, as obrigações gerais das entidades gestoras em baixa
(designação que será explicada de seguida), são disponibilizar, por rede fixa ou outros meios,
água própria para consumo humano devidamente controlada, em quantidade que satisfaça as
necessidades básicas da população e em qualidade, na sua área geográfica de influência.

Considera-se ainda importante destacar o mencionado no n.º 5, que prevê a manutenção dos
registos, bem como a manutenção relativa ao controlo da qualidade da água para consumo
humano durante um período mínimo de cinco anos por parte das entidades gestoras.
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3.5 Sistema de abastecimento
O Sistema de Abastecimento (SA) é definido como o conjunto de equipamentos e infraestruturas que englobam a captação, o tratamento, a adução, o armazenamento e a distribuição
da água para consumo humano.

Podemos considerar o(s) sistema(s) de abastecimento e a(s) zona(s) de abastecimento
(definido de seguida), como as figuras centrais de toda esta temática, visto que praticamente
todos os procedimentos inerentes à aplicação deste regime de qualidade estão associados e são
direccionados nesse sentido.

3.6 Tratamento da água destinada ao consumo humano
Segundo o previsto no artigo 9.º, as entidades gestoras devem submeter a água a um processo
de desinfecção (entrada em vigor a partir a 1 de Janeiro de 2009, ao abrigo do disposto no n.º
2 do artigo 41.º). O processo de desinfecção deve ser eficaz, permitindo que os valores de
desinfectante residual se encontrem entre os valores recomendáveis, de modo a assegurar que
a qualidade da água não seja posta em causa.

Assim sendo, todos os sistemas de abastecimento devem ser dotados de mecanismos eficazes
de desinfecção da água distribuída.

No entanto, as entidades gestoras podem ser dispensadas pela autoridade de saúde do
cumprimento do mesmo, caso seja demonstrado após análise do histórico analítico, não terem
existido incumprimentos aos parâmetros microbiológicos sem recurso à desinfecção.

3.7 Abastecimento em Baixa
A Entidade Gestora de Sistema de Abastecimento Público em Baixa, é definido no diploma
como sendo a entidade responsável por um sistema destinado, no todo ou em parte, ao
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armazenamento, à elevação e à distribuição de água para consumo público aos sistemas
prediais, aos quais liga através de ramais de ligação.
O abastecimento de água em baixa está associado à componente do sistema correspondente à
distribuição até à torneira do consumidor, abrangendo também os reservatórios usados na
distribuição. O abastecimento deste tipo pode ser garantido por entidades gestoras somente
responsáveis por esta componente do sistema, ou que são também entidades gestoras da
componente do sistema de produção (desde a origem até aos pontos de entrega), isto é,
correspondente ao abastecimento em alta.

3.7.1 Zona de Abastecimento

O decreto-lei define no seu artigo 2.º a zona de abastecimento (ZA) como sendo a área
geográfica servida por um sistema de abastecimento na qual a água proveniente de uma ou
mais origens pode ser considerada uniforme.

Desde modo, a ZA encontra-se claramente associada a um determinado SA, o que por vezes
pode induzir em erro na designação a utilizar, atendendo a que em muitos dos casos, um
determinado SA só abastece determinada ZA, ou vice-versa.

Torna-se importante que este aspecto seja bem evidenciado em cada Plano de Controlo de
Qualidade da Água (tema a desenvolver no n.º 9) e em cada ZA, pois é um requisito
fundamental de todo o programa.
Efectivamente, para uma correcta operacionalização destes processos, é crucial que exista
uma correcta definição por parte das entidades gestoras, das ZA, bem como respectivos SA
associados, que estão na base da definição dessas ZA.
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3.7.2 População Servida e Volume de Água Fornecido

A População Servida e o Volume de Água Fornecido são dados fundamentais para a
realização do controlo da qualidade da água, visto que a frequência de amostragens a realizar
por ano é ditada em função dos mesmos, tal como se verificará de seguida.
O volume é apresentado em metros cúbicos por dia e é calculado como a média durante um
ano civil e obtido por medição do caudal à entrada da zona de abastecimento (alínea g do
anexo III do decreto-lei).

3.7.3 Verificação da Conformidade - Amostragem

Após definição das zonas de abastecimento e referidos os respectivos volumes de água
distribuídos, numa perspectiva de seguimento, torna-se pertinente salientar a frequência de
amostragem, bem como o ponto de amostragem.

O modo como deve ser efectuada a verificação da conformidade é estipulado no Artigo 10.º
do decreto-lei.

O n.º 1 deste artigo remete a realização do controlo da qualidade da água para o disposto no
Anexo II do diploma.

Frequência
A frequência mínima de amostragem é estabelecida nos Quadro B1 e B2 do Anexo II do
diploma, aqui apresentados pelo quadro 3.4 e quadro 3.5, respectivamente.

O Quadro B1 estabelece a frequência mínima de amostragem e de análise da água destinada
para consumo humano, fornecida por uma rede de distribuição, por fontanários, por um
camião-cisterna ou fornecida para uma empresa da indústria alimentar, bem como grupo de
parâmetros constantes em cada tipo de controlo.
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Quadro 3.4 – Frequência mínima de amostragem e de análise da água destinada para consumo humano,
fornecida por uma rede de distribuição, por fontanários, por um camião-cisterna ou fornecida para uma empresa
da indústria alimentar (Quadro B1 do Anexo II)
Fonte: Decreto-Lei n.º 306/2007
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O Quadro B2 estabelece a frequência mínima de amostragem e de análise da água destinada
para consumo humano, fornecida por uma entidade gestora em alta.

Quadro 3.5 – Frequência mínima de amostragem e de análise da água destinada para consumo humano,
fornecida por uma entidade gestora em alta (Quadro B2 do Anexo II)
Fonte: Decreto-Lei n.º 306/2007

Parâmetros Associados ao Tipo de Controlo
O quadro 3.4 (Quadro B1 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 3006/2007), torna-se ainda
importante, pois estabelece também os parâmetros que compõem os tipos de controlo a
realizar: Controlo de rotina 1; Controlo de Rotina 2 e Controlo de Inspecção. Estas
designações são fundamentais na operacionalização dos programas de controlo de qualidade
realizados pelas EG.

Pesticidas
Um aspecto relevante que faz sentido referenciar, prende-se com os pesticidas. Nos
programas de controlo da qualidade da água para consumo humano, as EG devem incluir os
pesticidas a pesquisar em cada ZA, tendo em conta a localização das suas origens de água.
Para tal, a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, fixa até 31 de Julho de
cada ano, os pesticidas a controlar pelas EG no ano seguinte. Os mesmos são publicados sob a
forma de lista, disponível para consulta no sítio da ERSAR. A lista de pesticidas a pesquisar
no ano de 2008, pode ser observada no Anexo I. Associada à mesma, existe ainda a tabela
com as culturas e as épocas de aplicação e de pesquisa dos pesticidas (Anexo II).
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Este procedimento foi aqui resumidamente descrito, estando no entanto sujeito ao
cumprimento de todas as condições previstas no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 306/2007.

Locais de Amostragem
O n.º 2 do Artigo 10.º prevê os locais onde a amostragem deve ser realizada, como é
apresentado resumidamente de seguida no quadro 3.6.
Quadro 3.6 – Locais de Amostragem
Rede de distribuição

→

Torneiras

Fontanários não ligados à rede de distribuição

→

Ponto de utilização

Água fornecida pelas Entidades Gestoras em Alta

→

Pontos de entrega aos utilizadores

→

Ponto de utilização

Água fornecida em camiões, navios-cisterna ou
reservatórios não ligados à rede de distribuição

3.8 Abastecimento em Alta
A entidade gestora de sistema de abastecimento público em alta, segundo a definição
existente no artigo 2.º, é a entidade responsável por um sistema destinado, no todo ou em
parte, ao represamento, à captação, à elevação, ao tratamento, ao armazenamento e à adução
de água para consumo público.
O abastecimento em alta está associado a entidades gestoras que só gerem esta parte do
sistema (normalmente sistemas multimunicipais ou intermunicipais) ou a entidades gestoras
responsáveis também pela distribuição.

3.9 Programa de Controlo de Qualidade da Água
O Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), no que respeita à sua elaboração e
aprovação, deve ter em consideração o previsto no artigo 14.º do decreto-lei.
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As entidades gestoras devem dispor, no início de cada ano civil, de um PCQA, aprovado pela
autoridade competente.
O PCQA deve ser elaborado nos termos definidos no Anexo III do decreto-lei e submetido à
aprovação por parte da autoridade competente, no caso das entidades gestoras em alta, até 15
de Setembro do ano anterior a que o mesmo diz respeito, e no caso das entidades gestoras em
baixa, até 30 de Setembro.
O PCQA é considerado tacitamente aprovado, na ausência de pronúncia da autoridade
competente, no prazo máximo de 45 dias contado a partir de 30 de Setembro.
A entidade reguladora entendeu formular uma Recomendação relativa ao controlo da
qualidade da água destinada ao consumo humano, dirigida às entidades gestoras responsáveis
pelos sistemas de abastecimento particular, Recomendação IRAR n.º 3/2008.
O Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, considera como entidade gestora de sistema de
abastecimento particular, a entidade responsável pela exploração e gestão de sistemas de
abastecimento de água destinada ao consumo humano para fins privativos, ou seja, quando a
água é fornecida no âmbito de uma actividade privada, de natureza comercial, industrial ou de
serviços, relembrando para o efeito a definição de «Água destinada ao consumo humano»
disposta na alínea b) do artigo 2.º do decreto-lei.
Será importante referir que o Decreto-Lei n.º 306/2007 institui algumas especificidades aos
sistemas de abastecimento particular, nomeadamente a não obrigação de submeter o PCQA à
aprovação da autoridade competente.
Não obstante do referido anteriormente, a entidade gestora de um sistema de abastecimento de
água para consumo humano para fins privativos, isto é, de um sistema de abastecimento
particular que possui uma ou mais captações próprias de água destinada ao consumo humano,
deve cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.
Tal implica que para cumprimento dos requisitos legais dispostos no diploma, deva ser
efectuada a verificação da qualidade da água destinada ao consumo humano, nos pontos de
utilização, através de controlos analíticos periódicos definidos num PCQA.
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A recomendação define algumas orientações sobre a elaboração e a implementação do PCQA
para consumo humano em sistemas de abastecimento particular, no âmbito de uma actividade
privada de natureza industrial, comercial ou de serviços.
O seu âmbito será assim direccionado por exemplo para os hotéis, restaurantes, cafés,
cantinas, escolas, pontos de venda a retalho, instalações industriais, indústria alimentar, entre
outros.
Apesar desta pequena consideração sobre os sistemas de abastecimento particular, torna-se
necessário frisar que este trabalho tem como base o abastecimento público, e em particular o
realizado no concelho de Vila Real. No entanto, torna-se essencial esta referência ao
abastecimento particular, visto ser um tema tão marcante nesta área.

3.10 Controlo de fontanários não ligados à rede pública
O n.º 1 do artigo 16.º define que os fontanários não ligados à rede pública de distribuição de
água que sejam origem única de água para consumo humano e propriedade do município ou
das juntas de freguesia devem integrar o PCQA do serviço em baixa.
Quando os fontanários referidos no n.º 1 não reúnam condições para ser origem de água para
consumo humano, as entidades gestoras devem providenciar uma alternativa de fornecimento
de água, em quantidade e qualidade (n.º 4 do artigo 16.º).
As entidades gestoras em baixa podem integrar no PCQA os fontanários propriedade do
município ou das juntas de freguesia, não ligados à rede pública de distribuição de água, que
não sejam origem única de água para consumo humano (n.º 5 do artigo 16.º).
Pode salientar-se ainda o n.º 6 do artigo 16.º, que prevê no caso dos fontanários referidos no
número anterior que não tenham sido integrados no PCQA, as entidades gestoras devem
colocar placas informativas de água não controlada ou de água imprópria para consumo
humano, conforme o caso.
Resumindo, os fontanários podem ou não ser integrados no PCQA.
Hugo Miguel Martins Monteiro

45

Abastecimento Público de Água no Concelho de Vila Real: Caracterização e Regime de Qualidade Aplicável

A sua integração no PCQA pode ocorrer por duas razões;
a) Em locais onde não exista rede pública de abastecimento, sendo por isso origem
única de água para consumo humano;
b) Em locais onde exista rede pública de abastecimento, mas que seja importante, por
exemplo, pela quantidade e qualidade da água do fontanário, considerá-lo como sendo
uma origem segura de água que à qual se possa recorrer em várias circunstâncias.
No caso em que os mesmos não sejam integrados no PCQA, devem estar devidamente
identificados com placas informativas.
Esta situação pode ser resumida pela figura 3.1.
Fontanários

Não Integrados no
PCQA

Integrados no PCQA

Identificados com
Placas Informativas

Locais Sem Rede
Pública de
Abastecimento

Locais Com Rede
Pública de
Abastecimento

Origem Única de Água
destinada ao Consumo
Humano

Alternativa Segura de
Água destinada ao
Consumo Humano

Figura 3.1 – Enquadramento dos Fontanários

A utilização dos fontanários pode, de certa forma, ser considerada uma questão cultural, visto
ainda ser um hábito e uma prática corrente, em especial nos meios rurais. Antigamente, esta
situação era de facto compreensível, visto que uma larga parcela da população portuguesa não
possuía água canalizada na sua habitação.
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Nos dias de hoje, esta situação ainda se verifica, mesmo nos locais servidos por rede pública
de distribuição de água, em que as populações preferem recorrer a água deste tipo de
fontanários, em que os argumentos são a sua gratuitidade, o sabor menos agradável da água da
rede pública, a ideia de que a água da rede pública não tem qualidade para ser ingerida ou até
eventuais propriedades terapêuticas das águas dos fontanários (Lopes e Simas, 2005).

3.11 Aptidão dos laboratórios de ensaios
Fará sentido introduzir aqui uma alteração na ordem natural dos artigos definidos no diploma,
e abordar a aptidão dos laboratórios de ensaios antes dos resultados, associada ao artigo 26.º
do diploma, bem como a aprovação de credenciais dos laboratórios de ensaios, artigo 27.º.
Os ensaios de controlo da qualidade da água nos pontos de amostragem, relativos à
verificação do cumprimento do presente decreto-lei, só podem ser realizados por laboratórios
de ensaios considerados como aptos pela autoridade competente.
A responsabilidade de avaliação das credenciais dos laboratórios que realizam análises no
âmbito dos PCQA das EG e a realização de acções de supervisão a esses laboratórios fica a
cargo da ERSAR.
Nesse sentido, para poderem ser considerados aptos, os laboratórios acreditados interessados
devem submeter o pedido à ERSAR, acompanhado das seguintes credenciais:
a) Cópia actualizada do certificado de acreditação, segundo a EN ISSO/IEC 17025,
emitido por uma entidade acreditadora membro da European Accreditation ou da
International Laboratory Accreditation Cooperation;
b) Lista de parâmetros subcontratados com indicação do laboratório acreditado a
subcontratar, que deverá constar da lista de laboratórios considerados aptos pela
autoridade competente (ERSAR, 2010).
Dessa avaliação, resulta uma lista de laboratórios considerados aptos para a realização de
controlo da qualidade da água às EG, que é actualizada regularmente, podendo ser consultada
no sítio da ERSAR.
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3.12 Divulgação dos dados da qualidade da água
Relativamente à divulgação de dados relativos à qualidade da água, entre as considerações
enunciadas no artigo 17.º, destaca-se o seguinte:
a) A obrigatoriedade de publicitação trimestral, por meio de editais afixados em local
próprio ou na imprensa regional, dos resultados analíticos decorrentes da
implementação do PCQA, bem como envio para a autoridade de saúde;
b) Este artigo define também a informação mínima que deve constar nessa divulgação
trimestral de resultados;
Salienta-se ainda o previsto no n.º 6 do mesmo artigo, que prevê a disponibilização de
informação relativa a cada zona de abastecimento, quando solicitada.
No que respeita às entidades gestoras de sistemas de abastecimento particular, estas devem
igualmente publicitar trimestralmente nas suas instalações os resultados obtidos e enviá-los à
respectiva autoridade de saúde.

3.13 Comunicação, Correcção e Persistência de Incumprimentos
Os procedimentos ou medidas previstas para a comunicação, correcção e casos de persistência
de incumprimentos, são enunciadas nos artigos 18.º, 19.º e 20.º do decreto-lei.
A comunicação de incumprimentos deve ser estabelecida de acordo com a figura 3.2, na qual
se verifica que, na prática, no máximo dois dias depois de o laboratório ter emitido o
resultado, a autoridade competente e a autoridade de saúde têm conhecimento do
incumprimento, acompanhando a situação até que a mesma fique regularizada.
Figura 3.2 – Situações previstas para os Fontanários

Laboratórios

Entidades Gestoras

ERSAR
Autoridade de Saúde

Até ao fim do dia útil seguinte ao dia em que
tiveram conhecimento da ocorrência
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Após se ter tido conhecimento da ocorrência do incumprimento, deve existir uma investigação
imediata das possíveis causas e adoptar as medidas correctivas necessárias para restabelecer a
qualidade da água, de acordo com o desvio relativamente ao valor paramétrico e o perigo
potencial para a saúde humana.
Logicamente que os incumprimentos em diferentes parâmetros, são avaliados de diferente
forma e, mesmo para parâmetros iguais, podem ser adoptados procedimentos diferentes que
são determinados em função de factores tais como historial da água, característica do sistema
de abastecimento, entre outros.
A eficácia das medidas correctivas implementadas, deve ser avaliada através da realização de
análises de verificação da qualidade da água, aos parâmetros em incumprimento, pelas
entidades gestoras.
Caso a autoridade de saúde considere que o incumprimento no valor paramétrico é de tal
modo significativo, deve avisar os consumidores das medidas correctivas implementadas.
Nestas situações, nas quais as medidas correctivas adoptadas não resultem, persistindo o
incumprimento dos valores paramétricos, caso a autoridade de saúde entenda que possa estar
em causa a saúde humana, esta pode adoptar medidas excepcionais, incluindo mesmo a
restrição ou proibição do abastecimento, devendo informar imediatamente os consumidores.
Na ocorrência do anterior descrito, desde que venha a ultrapassar vinte e quatro horas, as
entidades gestoras devem providenciar uma alternativa de água para consumo humano para os
respectivos consumidores.

3.14 Vigilância Sanitária
As acções de vigilância sanitária, são realizadas pela autoridade de saúde, previstas no artigo
30.º, e podem ser descritas sucintamente em:
a) Realização de análises complementares ao PCQA e outras acções necessárias para a
avaliação da qualidade da água para consumo humano;
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b) Avaliação do risco para a saúde humana da qualidade da água destinada ao consumo
humano.
Sem prejuízo do disposto neste artigo e no diploma, o Departamento de Saúde Pública
(organismo central, no que respeita à saúde pública na região norte), elabora anualmente
orientações para o desenvolvimento dos Programas de Vigilância Sanitária de Águas para
Consumo Humano (PVSACH), documento este que é divulgado pelas autoridades de saúde
concelhias.
O documento referido é produzido com o objectivo principal de uniformizar procedimentos
nas autoridades de saúde da região norte. O ano de 2008 é importantíssimo, visto que é o
primeiro após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, o que se
traduz numa ajuda preciosa na interpretação deste recente diploma.
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4. Análise dos Dados / Discussão
Na elaboração da presente dissertação é utilizada informação da ERSAR, das EG
responsáveis pelo abastecimento de água em baixa, Empresa Municipal de Água e Resíduos
de Vila Real (EMAR) e Junta de Freguesia (JF) de Constantim, e Delegação de Saúde (DS),
informação esta que na sua maioria é pública (existente nos sítios oficiais das várias entidades
intervenientes ou afixada localmente nas instalações das referidas entidades), ou foi
gentilmente fornecida por essas entidades.
Os dados divulgados dizem respeito ao ano de 2008, fundamentalmente devido a dois
aspectos:
a) Publicação do Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, pelo que os resultados do
ano de 2008 serão os primeiros que reflectem a entrada em vigor deste novo regime de
qualidade.
b) Os relatórios mais recentes e importantes do sector, RASARP e INSAAR, dados de
2008, foram publicados em Dezembro de 2009 e Maio de 2010, respectivamente.
Contudo, já se encontram disponíveis alguns dados relativos ao ano de 2009, mas o ano mais
recente que contém toda a informação relativa a este sector, é o ano de 2008.
Deste modo, os resultados da presente dissertação dizem respeito a 2008, não obstante serem
avançados alguns dados relativos a 2009, devidamente identificados como tal.
A informação relativa ao sector das águas, partirá do panorama nacional, passando pelo
distrito de Vila Real, mas focalizar-se-á principalmente no concelho de Vila Real e
respectivas freguesias.
Será realizada uma caracterização dos vários aspectos relacionados com o abastecimento de
água no concelho de Vila Real.
Por fim, serão abordados os resultados relativos ao controlo de qualidade realizado pelas
entidades gestoras, com a consequente discussão associada aos mesmos.
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4.1 Caracterização 2008 (EG, SA, ZA)
A complexidade por vezes evidenciada nesta matéria torna essencial que a abordagem inicial
à realidade existente seja feita através da caracterização das EG.
As numerosas ZA existentes na maior parte dos concelhos, são compostas logicamente por
variadíssimas infra-estruturas e equipamentos, o que implica um grande esforço por parte das
EG, na realização de um acompanhamento adequado de todos os procedimentos e actividades
inerentes a este assunto.
As diferentes realidades apresentadas pelos vários concelhos tornam importante evidenciar o
tipo de gestão em causa.
Neste sector, existem diversos tipos de entidades gestoras de sistemas de abastecimento de
natureza estatal e municipal, com diversos modelos de gestão:
a) Prestação directa do serviço (Ex. serviços municipais, serviços municipalizados e
associações de municípios);
b) Delegação do serviço (Ex. empresas municipais e intermunicipais, juntas de
freguesia);
c) Prestação do serviço através de parceria entre entidades públicas;
d) Concessão do serviço (Ex. empresas concessionárias multimunicipais e empresas
concessionárias municipais) (ERSAR, 2010).

4.1.1 Panorama Nacional

O sector de abastecimento público de água destinada ao consumo humano em Portugal, tem
demonstrado um desenvolvimento assinalável, em especial pelo facto de que em 1993, apenas
cerca de 50% da água era controlada e apresentava boa qualidade. Em 2008 este indicador é
quase de 97%. (Rosa et al, 2009).
Apesar destes números, é de evidenciar que este desenvolvimento tem sido conseguido num
quadro crescente de rigor, quer no respeitante ao cumprimento de normativos legais nacionais
e comunitários, quer no que se refere à fiabilidade analítica dos resultados, não esquecendo
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também que estes resultados são obtidos por um sector caracterizado por um elevado número
de EG (superior a 400), que apresentam estádios de desenvolvimento tecnológico muito
díspares.
Desde modo, apesar de globalmente o país já disponibilizar água de boa qualidade, ainda
existem deficiências, nomeadamente ao nível da operação técnica, que importa colmatar
(Rosa et al, 2009).
A figura 4.1 ilustra o panorama nacional do abastecimento de água, no que respeita ao seu
modelo de gestão, por tipo de serviço (Alta e Baixa).
No Abastecimento em Alta, verifica-se claramente uma prevalência das Concessionárias
Multimunicipais relativamente aos restantes, ao passo que no Abastecimento em Baixa, esse
papel fica reservado aos Serviços Municipais.

Figura 4.1 – Modelos de Gestão por tipo de serviço em Portugal Continental
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010
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A figura 4.1 é traduzida no quadro 4.1. Desde logo se poderia pensar que no abastecimento
em alta, os valores apresentados não correspondem ao ilustrado na imagem, visto que no
quadro, os Serviços Municipalizados existem em número superior às Concessionárias
Multimunicipais.
No entanto, apesar se serem somente 14 Concessionárias Multimunicipais, como abrangem
vários concelhos, conseguem superiorizar as 62 correspondentes aos Serviços Municipais, daí
que a imagem ilustre uma clara preponderância das mesmas.
Quadro 4.1 – Entidades Gestoras por tipo de serviço

Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

4.1.2 Distrito de Vila Real

A ERSAR dispõe de informação relativa a esta matéria no seu sítio, que pode ser resumida no
quadro 4.2. No mesmo, podem visualizar-se os tipos de serviços, das várias entidades
responsáveis pela gestão dos serviços de abastecimento de água, nos vários concelhos do
distrito de Vila Real.
O quadro realça desde logo, que todos os concelhos possuem as Águas de Trás-os-Montes e
Alto Douro como Entidade Gestora de Abastecimento de Água em Alta, excepto no concelho
de Mondim de Basto, cuja Câmara Municipal (CM) é a única Entidade Gestora do
abastecimento de água.
Constata-se ainda que dos 14 concelhos, somente 3 deles possuem JF como entidades
gestoras, destacando-se o concelho de Chaves, ao possuir 12 JF como Entidades Gestoras de
abastecimento de água.
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Quadro 4.2 – Tipo de serviço prestado pelas Entidades Gestoras no Distrito de Vila Real
Concelho
Alijó

Boticas

Chaves

Mesão Frio
Mondim de Basto
Montalegre
Murça
Peso da Régua
Ribeira de Pena
Sabrosa
Santa Marta de Penaguião
Valpaços
Vila Pouca de Aguiar
Vila Real

Entidade Gestora

Abastecimento de Água
Alta
Baixa

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Alijó
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Boticas
JF de Curros
JF de Dornelas
JF de Fiães do Tâmega
JF de Pinho
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Chaves
JF de Águas Frias
JF de Anelhe
JF de Bobadela
JF de Calvão
JF de Cela
JF de Cimo Vila Castanheira
JF de Curalha
JF de Eiras
JF de Ervededo
JF de Loivos
JF de Mairos
JF de Moreiras
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Mesão Frio
CM de Mondim de Basto
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Montalegre
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Murça
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM do Peso da Régua
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Ribeira de Pena
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Sabrosa
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Santa Marta de Penaguião
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Valpaços
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
CM de Vila Pouca de Aguiar
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
EMAR de Vila Real
JF de Constantim

Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010
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O distrito de Vila Real é composto por 14 concelhos, cuja área geográfica é apresentada no
mapa 4.1.
Mapa 4.1 – Distrito de Vila Real

De acordo com os dados existentes no INSAAR, 2010 (dados de 2008), o índice de
abastecimento em termos de percentagem pode ser verificado no quadro 4.3.
Destacam-se desde já os dados inexistentes para 3 dos 14 concelhos. Dos 11 concelhos que
apresentam dados no referido relatório, salientam-se os 5 concelhos que atingem o índice
máximo de abastecimento (Mesão Frio, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião,
Valpaços e Vila Real) e também os concelhos de Boticas, Montalegre e Vila Pouca de Aguiar,
com um índice de 99%.
Contrariamente aos resultados dos restantes, destaca-se pela negativa o concelho de Chaves,
cujo índice de abastecimento se situa nos 70%.
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Quadro 4.3 – Índice de Abastecimento de Água nos concelhos do distrito de Vila Real (2008)
Concelho
Alijó
Boticas
Chaves
Mesão Frio
Mondim de Basto
Montalegre
Murça
Peso da Régua
Ribeira de Pena
Sabrosa
Santa Marta de Penaguião
Valpaços
Vila Pouca de Aguiar
Vila Real

Índice de
Abastecimento
95%
99%
70%
100%
s.d.
99%
s.d.
s.d.
100%
100%
100%
100%
99%
100%
s.d. – sem dados

Fonte: Adaptado de INSAAR, 2010

No seguimento da referência ao índice de abastecimento de água, serão agora abordados
outros indicadores, tais como apresentação de informação relativa às ZA, população
abastecida e volume distribuído.

Inicialmente estava previsto serem apresentados dados relativos ao ano de 2008 (ano em
estudo), visto não existirem dados mais recentes. Todavia, foram entretanto publicados
(Setembro de 2010) no sítio da ERSAR dados relativos ao ano de 2009, pelo que não se
poderia deixar de fazer uma análise do ano de 2008 comparativamente com os dados mais
actuais, de 2009.

O quadro 4.4 apresenta os dados existentes no sítio da ERSAR tocantes às ZA, população
abastecida e volume distribuído, nos concelhos do distrito de Vila Real, para os anos de 2008
e 2009.
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Quadro 4.4 – Dados Gerais para o distrito de Vila Real (2008 e 2009)

Concelho

Área
(km2)

Alijó
297,6
Boticas
321,96
Chaves
591,23
Mesão Frio
26,65
Mondim de Basto
172,08
Montalegre
805,46
Murça
189,37
Peso da Régua
94,86
Ribeira de Pena
217,46
Sabrosa
156,93
Santa Marta de Penaguião
69,3
Valpaços
548,74
Vila Pouca de Aguiar
437,07
Vila Real
378,78
TOTAL
4307,49
Fonte: Adaptado e acrescentado de ERSAR, 2010

ZA
17
50
113
12
47
120
16
51
62
40
9
86
70
58
751

2008
População
Abastecida
(hab.)
14774
5949
43652
4923
8181
12192
7532
17055
6683
7014
8619
22335
14990
61148
235047

Volume
Distribuído
(m3/dia)
2956
1190
10083
966
1630
2443
1505
3408
1338
1403
1724
4379
2998
12083
48106

ZA
15
50
111
11
48
119
14
32
61
34
9
87
70
50
711

2009
População
Abastecida
(hab.)
14794
5949
43872
5186
8152
12178
7582
17637
6586
8977
8619
22863
14990
56751
234136

Volume
Distribuído
(m3/dia)
2655
1190
12050
510
1623
2404
1505
3248
1319
1582
1573
4574
2998
10202
47433

Uma primeira análise aos dados de 2008, permite constatar que existe uma grande diversidade
resultados. Analisando os três factores em estudo, verifica-se que de um modo geral existe
uma tendência directa entre o número de população abastecida e o volume de água distribuído
(ao menor volume distribuído corresponde a menor população abastecida – Mesão Frio, e ao
maior número de volume distribuído corresponde a maior população abastecida – Vila Real).
No entanto, igualmente para os dados de 2008, numa tentativa de associar o número de
população abastecida ao número de ZA, essa tendência já não se verifica.
Comparativamente com os dados de 2009, a observação feita permite constatar que os valores
de população abastecida e volume distribuído se mantêm sensivelmente iguais, excepção feita
ao concelho de Mesão Frio, pois estranhamente, o volume distribuído é reduzido para metade,
tendo existido inclusive um ligeiro aumento da população abastecida.
A alteração mais significativa prende-se com o número ZA no distrito, com a redução de 751
ZA em 2008, para 711 ZA em 2009, o que traduz uma redução de 5 pontos percentuais. A
mais significativa teve lugar no concelho do Peso da Régua, com uma diminuição de 51 ZA
para 32 ZA, correspondendo a uma redução de 37%.
A enorme diversidade de resultados apresentada permite ainda destacar o concelho de Santa
Marta de Penaguião, como sendo o concelho que possui menos ZA (9), e o concelho de
Montalegre como o número mais elevado de ZA (120 em 2008 e 119 em 2009).
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Uma tentativa de associar a quantidade de ZA com a área geográfica dos concelhos, verificase uma ligeira tendência para que os concelhos com maior área sejam compostos por um
maior número de ZA. Os concelhos que possuem maiores áreas geográficas englobam maior
número de ZA (Montalegre e Chaves), e os concelhos com menores áreas geográficas,
englobam menos ZA (Mesão Frio e Santa Marta de Penaguião).

4.1.3 Concelho de Vila Real

História do Abastecimento de Água no concelho de Vila Real
As primeiras informações sobre o abastecimento de água organizado datam de 1905. O
sistema então utilizado era formado por vários fontenários espalhados pela cidade, com
origens próprias, sendo os principais e mais importantes os situados junto à Sé Catedral, hoje
Largo de Camões, o da Carreira Baixa frente ao Restaurante Espadeiro e o de São Pedro junto
às actuais escadas (EMAR, 2010).
A distribuição de água à população mais abastada era assegurada diariamente por aguadeiras
que levavam aos clientes cântaros de um almude (30 litros). Nessa época, os consumos
previstos por pessoa e por dia eram de 7,5 litros, situação que se prolongou até ao início dos
anos 30. Nos últimos anos e devido à escassez de água, esta era recolhida à noite no período
de verão, o que resultava em grandes filas, discussões e mesmo disputas físicas, normalmente
só resolvidas pela polícia (EMAR, 2010).
O primeiro grande abastecimento de água à cidade, proveniente das Minas e Drenos do
Alvão, iniciou obras em 1926 e entrou em funcionamento no ano de 1933. Este sistema tinha
como origens as captações em mina na Serra do Alvão, no Vale do Paraíso e do Regado e
Reservatórios apoiados no Bairro São Vicente de Paula. A rede de abastecimento destinava-se
a servir o triângulo definido pelo Bairro do Pioledo, Igreja de São Pedro e Cemitério de Santa
Iria. A expansão deste sistema continuou nos anos seguintes até à Avenida Carvalho Araújo
(EMAR, 2010).
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Até início da década de 50 tinham sido associadas cinco novas minas no Alvão e dois drenos
nas zonas da Seara e Lagoa do Alvão como origens, mas apesar disso, o volume de água
fornecido já se tornava insuficiente (EMAR, 2010).
Para fazer face a este défice, os Serviços Municipalizados de Vila Real decidem proceder à
captação de água em Codessais, concluída em 1956. Essa captação é formada por galerias sob
o leito do Rio Corgo que drenam para um poço central, em que posteriormente a água é
elevada por bombagem para os reservatórios do Bairro São Vicente de Paula (EMAR, 2010).
Até início da década de 80, o abastecimento de água à cidade manteve-se deste modo. No
entanto, para fazer face aos défices existentes nessa altura, a Câmara Municipal de então,
toma a decisão de dar início ao reforço do abastecimento de água a Vila Real através do
Sistema do Alvão. Os trabalhos são iniciados em 1980 e concluídos em 1984/85, na sua
primeira fase. Este sistema é constituído por duas barragens, situadas na Serra do Alvão, perto
de Lamas de Ôlo e por uma Estação de Tratamento de Água em Borbela (EMAR, 2010).
Desde então este sistema de abastecimento sofre inúmeras alterações, e o seu
desenvolvimento é tal que passa a ser responsável pelo abastecimento em várias freguesias,
tornando-se o maior sistema de abastecimento do concelho. Desde modo, em conjugação com
outras origens importantes (Codessais, Araucária, Portela e Aeródromo), que foram
desactivadas com a entrada em funcionamento do Sistema do Sordo, ficou acautelado o
abastecimento de água a mais de 30 000 habitantes (EMAR, 2010).
Antes de se passar ao Sistema do Sordo, faz sentido referenciar o Sistema da Campeã. Situado
no vale da Campeã, abrange as freguesias da Campeã, Quintã, São Miguel da Pena e
Torgueda, revelando-se como um dos maiores SA, no que diz respeito ao número de
população abastecida. É constituído por um poço central e drenos que captam a água de
aquíferos. Entrou em funcionamento em 1997, terminando com uma série de pequenas
captações artesanais, fazendo chegar água a uma população altamente carenciada e sem rede
de abastecimento até então (EMAR, 2010).
Nos finais da década de 80, as Câmaras Municipais de Vila Real e Santa Marta de Penaguião,
devido às graves carências na obtenção de água em quantidade e qualidade, conjugam
esforços para concretizar um investimento supra municipal, com o objectivo de abastecer todo
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o concelho de Santa Marta de Penaguião, bem como reforçar o abastecimento no concelho de
Vila Real. Deste modo, surge assim a construção da barragem do Sordo, iniciada em 1991, a
adução aos dois concelhos, em 1996, a construção de depósitos em 1997 e a construção da
Estação de Tratamento de Água do Sordo (1998). A concepção deste sistema de
abastecimento, prevê, para o ano horizonte do projecto, abastecimento a cerca de 55 830
habitantes, repartidos pelos concelhos de Vila Real (36 630 habitantes), Santa Marta de
Penaguião (11 200) e Peso da Régua (7000) (EMAR, 2010).
Este sistema, tendo como origem a Barragem do Sordo, está interligado no concelho de Vila
Real, ao sistema com origem na Barragem do Alvão em vários locais, permitindo deste modo
que a cidade de Vila Real e toda a Zona Sudeste do Concelho, possam ser abastecidos por
uma ou outra destas origens, em períodos limitados, devido entre outras razões, por exemplo a
eventuais avarias num ou noutro sistema (EMAR, 2010).
A criação da empresa de distribuição em Alta, Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
(AdTMAD), fez com que a Barragem e ETA do Sordo, embora continuem a abastecer Vila
Real e Santa Marta de Penaguião, passassem desde o último trimestre de 2003, para a
administração dessa empresa (EMAR, 2010).
Em 2009, entrou em funcionamento a Albufeira do Pinhão, sobre a qual será exposta
informação mais detalhada, em fase posterior.

Situação em 2008
Após já ter sido descrita a articulação entre o abastecimento em Baixa e o abastecimento em
Alta, é importante salientar que todos os dados enunciados de seguida estão associados ao
abastecimento em baixa.
No concelho de Vila Real, existem 49 Sistemas de Abastecimento, responsáveis pelo
abastecimento em 58 Zonas de Abastecimento, que são identificadas no quadro 4.5, com
indicação da respectiva Entidade Gestora.
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Como facilmente se pode observar, a EMAR é a Entidade Gestora responsável pelo
abastecimento de água em Baixa em praticamente todo o concelho, excepção feita à freguesia
de Constantim, cuja responsabilidade do abastecimento de água à sua população é assumida
pela Junta de Freguesia.
Quadro 4.5 – ZA, SA e EG do Concelho de Vila Real
Zonas de Abastecimento
1
Alvão
2
Arroios
3
Avecção do Cabo
4
Aveçãozinho
5
Benagouro
6
Campeã
7
Carvas
8
Coedo
9
Constantim
10 Cotorinho
11 Covelo
12 Cravelas
13 Dornelas
14 Escariz
15 Fortunho
16 Gache
17 Galegos
18 Galegos da Serra
19 Gontães
20 Gulpilhares
21 Gulpilhares ZA
22 Justes
23 Lagares
24 Lamas de Olo
25 Leirós
26 Ludares
27 Magarelos
28 Muas
29 Outeiro
30 Paredes
31 Quintelas
32 Rebordolongo
33 Relva
34 Samardã
35 Sanguinhedo
36 São Miguel da Pena
37 São Tomé do Castelo
38 Sapiões
39 Seixo
40 Sirarelhos
41 Sordo
42 Testeira
43 Tojais
44 Vale de Nogueiras
45 Vila Cova
46 Vila Marim
47 Vila Nova
48 Vilarinho da Samardã
49 F. Arnal
50 F. Castedo
51 F. Currais
52 F. Mascoselo
53 F. Montes
54 F. Vilarinho
55 Zona Alta
56 Zona Araucária
57 Zona Sudeste
58 B.º São Vicente Paula
Fonte: Adaptado de EMAR, 2010
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Sistemas de Abastecimento
Alvão
Arroios
Avecção do Cabo
Aveçãozinho
Benagouro
Campeã
Carvas
Coedo
Constantim
Cotorinho
Covelo
Cravelas
Dornelas
Escariz
Fortunho
Gache
Galegos
Galegos da Serra
Gontães
Gulpilhares
Gulpilhares ZA
Justes
Lagares
Lamas de Olo
Leirós
Ludares
Magarelos
Muas
Outeiro
Paredes
Quintelas
Rebordolongo
Relva
Samardã
Sanguinhedo
São Miguel da Pena
São Tomé do Castelo
Sapiões
Seixo
Sirarelhos
Sordo
Testeira
Tojais
Vale de Nogueiras
Vila Cova
Vila Marim
Vila Nova
Vilarinho da Samardã
SA Alvão / SA Sordo
SA Alvão / SA Sordo
SA Alvão / SA Sordo
SA Alvão / SA Sordo
SA Alvão / SA Sordo
SA Alvão / SA Sordo
SA Alvão / SA Sordo
SA Alvão / SA Sordo
SA Alvão / SA Sordo
SA Alvão / SA Sordo

Entidade Gestora

EMAR

JF Constantim

EMAR
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Como já referido anteriormente, o Decreto-Lei n.º 306/2007, refere no n.º 2 do artigo 9.º
(relativo ao tratamento da água destinada ao consumo humano), que a água distribuída deve
ser submetida a um processo de desinfecção. No entanto, o artigo 41.º prevê que o n.º 2 do
artigo 9.º só entre em vigor a 1 de Janeiro de 2009.

Deste modo, é importante salientar que no ano em estudo (2008), só existia um sistema de
abastecimento que não possuía qualquer tipo de desinfecção, o SA Gontães.

O SA em causa, sempre apresentou um óptimo historial de resultados analíticos, pelo que se
manteve desse modo até à entrada em vigor do número em causa.

Relembrando as definições já enunciadas anteriormente, “sistema de abastecimento” é
definido pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, como o conjunto de equipamentos e infra-estruturas
que englobam a captação, o tratamento, a adução, o armazenamento e a distribuição da água
para consumo humano ao passo que “zona de abastecimento” é considerada a área geográfica
servida por um sistema de abastecimento, na qual a água proveniente de uma ou mais origens
pode ser considerada uniforme.

A análise ao quadro 4.5, permite ainda evidenciar as dez últimas zonas de abastecimento
apresentadas, dado que as mesmas podem ter como origem o SA Alvão ou o SA Sordo. Este
aspecto irá ser focado com mais pormenor na análise ao quadro 4.7.

Contrariamente ao existente nos grandes centros urbanos, caracterizados por um número
reduzido de SA, o concelho de Vila Real engloba 48 SA que a dispersão geográfica das suas
localidades poderá ajudar a explicar.
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Abastecimento nas Freguesias
No sentido de se obter uma melhor perspectiva do enquadramento dos SA/ZA nas freguesias
do concelho, torna-se essencial realizar uma breve caracterização do mesmo.
Como já apontado anteriormente, o concelho de Vila Real engloba 30 freguesias, como
apresenta o mapa 4.2.
Mapa 4.2 – Concelho de Vila Real

Será importante tentar perceber se a área da freguesia está ligada ao número de ZA existentes
na freguesia. Para tal, é elaborada o quadro 4.6, no qual se encontram as ZA que abastecem
cada uma das freguesias do concelho de Vila Real.
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Quadro 4.6 – ZA e Área nas Freguesias do Concelho de Vila Real
Área (km2)
18,87

N.º ZA
1

Adoufe

16,05

5

3
4
5

Andrães
Arroios
Borbela

20,47
2,89
11,94

1
2
4

6

Campeã

24,04

5

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Constantim
Ermida
Folhadela
Guiães
Justes
Lamares
Lamas de Ôlo
Lordelo
Mateus

6,46
6,91
16,07
8,57
8,64
8,70
29,33
5,16
4,14

1
1
1
1
1
2
2
1
1

16

Mondrões

11,04

5

17

Mouçós

23,54

7

18
19
20
21
22

Nogueira
Nª Sra. Da Conceição
Parada de Cunhos
Quintã
São Dinis

5,03
3,40
7,04
4,18
1,48

1
2
1
1
1

23

São Miguel da Pena

13,89

4

24
25
26
27
28
29

São Pedro
São Tomé do Castelo
Torgueda
Vale de Nogueiras
Vila Cova
Vila Marim

2,21
32,92
14,43
19,55
6,91
23,21

3
3
1
4
1
3

30

Vilarinho da Samardã

21,71

4

1

Freguesias
Abaças

2

ZA que abastecem a Freguesia
Zona Sudeste
ZA Só Alvão, ZA Coêdo, ZA Escariz, ZA Paredes, ZA
Testeira
Zona Sudeste
ZA Arroios, Zona Sudeste
ZA Só Alvão, ZA Cravelas, ZA Outeiro, ZA Relva
ZA Aveção do Cabo, ZA Aveçãozinho, ZA Campeã, ZA
Cotorinho, ZA Seixo
ZA Constantim
Zona Sudeste
Zona Sudeste
Zona Sudeste
ZA Justes
ZA Gache, ZA Lagares
ZA Dornelas, ZA Lamas de Ôlo
ZA Só Alvão
Zona Sudeste
ZA Gulpilhares, ZA Gulpilhares Zona Alta, ZA Quintelas, ZA
Sapiões, ZA Só Sordo
ZA Só Alvão, ZA Lagares, ZA Magarelos, ZA Rebordolongo,
ZA Sanguinhedo, ZA Tojais, Zona Sudeste
Zona Sudeste
ZA B.º S. Vicente Paula, Zona Sudeste
ZA Só Sordo
ZA Campeã
ZA Só Sordo
ZA Campeã, ZA Gontães, ZA São Miguel da Pena, ZA
Sirarelhos
Zona Alta, Zona Araucária, ZA Só Sordo
ZA Fortunho, ZA Leirós, ZA São Tomé do Castelo
ZA Campeã
ZA Carvas, ZA Galegos, ZA Ludares, ZA Vale de Nogueiras
ZA Vila Cova
ZA Só Alvão, ZA Galegos da Serra, ZA Vila Marim
ZA Benagouro, ZA Covelo, ZA Samardã, ZA Vilarinho da
Samardã

Fonte: Adaptado de EMAR, 2009

Na tentativa de tentar relacionar a área da freguesia com o número de ZA a ela associadas,
verifica-se o seguinte:
a) Na freguesia com maior área abrangida, Freguesias de São Tomé do Castelo (32,91
km2), estão quantificadas 3 ZA.
b) A freguesia que abrange menor área, Freguesia de São Dinis (1,48 km2) é abastecida
por 1 ZA).
c) À partida poderia pensar-se na relação directa entre área abrangida e número de ZA
que a abastecem.

No entanto, apesar de existir uma tendência para que nas freguesias que abrangem maior área
(considerando por exemplo as que possuem área superior a 20 km2), sejam quantificadas
várias ZA associadas: Andrães (20,47 km2 – 1 ZA); Campeã (24,04 km2 – 5 ZA); Lamas de
Ôlo (29,33 km2 – 2 ZA); Mouçós (23,54 km2 – 7 ZA); São Tomé do Castelo (32,97 km2 – 3
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ZA); Vila Marim (23,21 km2 – 3 ZA); Vilarinho da Samardã (21,71 km2 – 4 ZA); essa
tendência não é clara.

Os resultados são muito distintos, pelo que existirão outros factores, como provavelmente a
densidade populacional, proximidade ao centro da cidade, localização relativamente aos
grandes SA e dispersão geográfica das aldeias / lugares existentes em cada freguesia.

Em todo o caso, o mapa 4.3 permite uma visualização das redes de abastecimento existentes
no concelho. Para melhor observação, o mapa 4.3 será ampliado e colocado em anexo (Anexo
III).

Mapa 4.3 – Rede de Água EMAR, INSAAR 2008

Fonte: EMAR, 2010
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No quadro 4.7 são apresentados os números de habitantes abastecidos por cada uma das zonas
de abastecimento, o volume estimado, as origens da água das ZA, bem como as respectivas
localidades abrangidas.
Quadro 4.7 – Caracterização das ZA no concelho de Vila Real
ZA

População
Abastecida
(habitantes) Origens

Arroios

126

Furo de Arroios

FREGUESIAS (Lugares)
BORBELA (Bairro da Carvalha, Bairro Norad, Borbela, Calçada,
Carreira de Tiro, Coelhal, Courelas, Ferreiros, Flores, Fraga da
Almotolia, Prado)
LORDELO (Cales, Coto, Laverqueira, Lordelo)
MOUÇÓS (Bouça da Raposa, Piscais)
VILA MARIM (Agarez, Quintela, Ramadas)
ADOUFE (Vila Seca)
ARROIOS (Arroios, Torneiros, Couto)

Aveção do Cabo

90

Mina de Aveção do Cabo

CAMPEÃ (Aveção do Cabo)

Aveçãozinho

94

Mina de Aveçãozinho

CAMPEÃ (Aveçãozinho)

Benagouro

146

Furo de Benagouro

Campeã

2750

Drenos da Campeã

Carvas

232

Furo de Carvas

VILARINHO DA SAMARDÃ (Benagouro)
CAMPEÃ (Balsa, Boavista, Carvalheira, Chão Grande, Cruz,
Feira, Parada, Pêpe, Pousada, Trás Vale, Vendas, Viariz da Poça,
Viariz da Santa, Vila Nova)
QUINTÃ (Quintã)
SÃO MIGUEL DA PENA (Foz)
TORGUEDA (Arnadelo, Arrabães, Barro Vermelho, Farelães,
Meneses, Moçães, Pomarelhos, Rendeiro, Sardoeira, Torgueda,
Tuizendes)
VALE DE NOGUEIRAS (Carvas, Santa Marta, Vale de Nogueiras
zona alta)

Coêdo

586

Constantim

1001

Cotorinho

124

Mina de Coêdo nº1
Mina de Coêdo nº2
Furo Constantim n.º 1
Furo Constantim n.º 2
Mina Constantim (desactivada)
Mina de Cotorinho

Covelo

34

Poço de Covelo

VILARINHO DA SAMARDÃ (Covelo)

Cravelas

20

Mina de Cravelas

BORBELA (Cravelas)

Dornelas

8

Lamas de Ôlo (Dornelas)

SÃO TOMÉ DO CASTELO (Fortunho)

VILA MARIM (Galegos da Serra)

Só Alvão

9391

Albufeira do Alvão

ADOUFE (Borbelinha, Coêdo, Gravelos, Vila Seca)
CONSTANTIM (Constantim)
CAMPEÃ (Cotorinho)

Galegos

156

Mina de Dornelas
Furo de Escariz
Mina de Escariz
Mina de Fortunho
Furo de Gache
Mina de Gache
Furo de Galegos

Galegos da Serra

38

Mina de Galegos da Serra

Gontães

148

Mina de Gontães

SÃO MIGUEL DA PENA (Gontães)

Gulpilhares
Gulpilhares Zona
Alta

42

Mina de Gulpilhares
Mina de Gulpilhares (Zona
Alta)
Furo de Justes
Mina de Justes

MONDRÕES (Gulpilhares)

Escariz

278

Fortunho

218

Gache

186

Justes

210
472

Lagares

210

Lamas d'Olo

138

Leirós

94

Ludares

304

Magarelos

72

Muas

4

Outeiro

86

Paredes

126

Furo de Lagares
Mina de Lamas d'Olo nº1
Mina de Lamas d'Olo nº2
Mina de Leirós
Mina de Ludares nº1
Mina de Ludares nº2
Furo de Magarelos
Mina de Muas nº1
Mina de Muas nº2
Mina de Outeiro
Furo de Paredes
Mina de Paredes
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ADOUFE (Escariz)

LAMARES (Gache)
VALE DE NOGUEIRAS (Galegos)

MONDRÕES (Mondrões zona alta)
JUSTES (Justes)
LAMARES (Lamares)
MOUÇÓS (Lagares)
LAMAS DE ÔLO (Lamas de Ôlo)
SÃO TOMÉ DO CASTELO (Leirós)
VALE DE NOGUEIRAS (Carro Queimado, Ludares)
MOUÇÓS (Magarelos, Sequeiros)
VILA MARIM (Muas)
BORBELA (Outeiro)
ADOUFE (Paredes)
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Quintelas

58

Rebordolongo

692

Relva

88

Samardã

226

Sanguinhedo

380

S. Miguel da Pena

60

S. Tomé do
Castelo

780

Sapiões
Seixo

Mina de Quintelas nº1
Mina de Quintelas nº2
Albufeira do Alvão
Mina de Rebordolongo
(desactivada)
Mina de Rebordolongo
(Fraguita)
Mina de Relva

MONDRÕES (Quintelas)
MOUÇÓS (Abobeleira, Alfarves, Alvites, Cigarrosa, Jorjais,
Merouços, Outeiro)
BORBELA (Relva)

112

Mina de Samardã
Mina de Sanguinhedo nº1
Mina de Sanguinhedo nº2
Mina de S. Miguel da Pena
Mina de S. Tomé do Castelo
nº1 Mina de S. Tomé do
Castelo nº2
Mina de Sapiões

MONDRÕES (Sapiões)

138

Mina de Seixo

CAMPEÃ (Aveção do Meio)

Sirarelhos

58

Mina de Sirarelhos

Só Sordo

14401

Sordo_PE EMAR

Testeira

262

Tojais

100

Vale de Nogueiras

234

Vila Cova

208

Vila Marim

142

Vila Nova
Vilarinho da
Samardã
Reservatório de
Arnal
Reservatório de
Castedo
Reservatório de
Currais
Reservatório de
Mascoselo
Reservatório de
Montes
Reservatório de
Vilarinho

106

Mina de Testeira
Albufeira do Alvão
Mina de Tojais (desactivada)
Sordo_PE EMAR
Furo de Valnogueiras
Mina de Vila Cova nº1
Mina de Vila Cova nº2
Furo de Vila Marim nº1
Furo de Vila Marim nº2
Mina de Vila Nova

SÃO MIGUEL DA PENA (Sirarelhos)
MONDRÕES (Bisalhães, Mondrões zona baixa)
PARADA DE CUNHOS (Cabril, Fraga, Quinta F. Rainha, Granja,
Parada de Cunhos, Relvas, Ribeiro, Silvela)
SÃO DINIS (São Dinis)
SÃO PEDRO (Excepto Pioledo e Araucária)
ADOUFE (Adoufe, Couto, Minhava, Rebordinho, Testeira)

202

Furo de Vilarinho da Samardã

Zona Alta

5345

Zona Araucária

4058

Zona Sudeste

20
30
24
36
16
38

14120

Albufeira do Alvão
Sordo_PE EMAR
Albufeira do Alvão
Sordo_PE EMAR
Albufeira do Alvão
Sordo_PE EMAR
Albufeira do Alvão
Sordo_PE EMAR
Albufeira do Alvão
Sordo_PE EMAR
Albufeira do Alvão
Sordo_PE EMAR
Albufeira do Alvão
Sordo_PE EMAR
Albufeira do Alvão
Sordo_PE EMAR

Albufeira do Alvão
Sordo_PE EMAR

Bairro São Vicente
Albufeira do Alvão
1830
Paula
Sordo_PE EMAR
total
61148
Fonte: Adaptado de EMAR e ERSAR, 2010
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VILARINHO DA SAMARDÃ (Samardã)
MOUÇÓS (Sanguinhedo)
SÃO MIGUEL DA PENA (São Miguel da Pena)
SÃO TOMÉ DO CASTELO (Águas Santas, Linhares, São Cosme,
São Tomé do Castelo, Vila Meã)

MOUÇÓS (Tojais)
VALE DE NOGUEIRAS (Assento, Vale de Nogueiras zona baixa)
VILA COVA (Vila Cova)
VILA MARIM (Vila Marim)
CAMPEÃ (Vila Nova)
VILARINHO DA SAMARDÃ (Vilarinho da Samardã)
VILA MARIM (Arnal)
TORGUEDA (Castedo)
SÃO MIGUEL DE PENA (Curais)
VILA COVA (Mascoselo)
CAMPEÃ (Montes)
SÃO MIGUEL DA PENA (Vilarinho)
SÃO PEDRO (Zona Alta da Cidade)
SÃO PEDRO (Zona da Araucária)
ABAÇAS (Abaças, Bujões, Fontelo, Vilarinho do Tanha)
ANDRÃES (Andrães, Fonteita, Jorjais, Magalhã, Mosteirô,
Passagem, Póvoa, S. Cibrão, Vessadios)
ARROIOS (Couto)
ERMIDA (Carrazedo, Carvalho, Ermida, Pai Corrão, Penelas,
Povoação)
FOLHADELA (Bustelo, Folhadela, Paúlos, Portela, Sabroso, Vila
Nova, Zona Industrial)
GUIÃES (Guiães)
MATEUS (Abambres, Bairro do Marrão, Casal de Matos, Mateus,
Raia)
MOUÇÓS (Bouça, Compra, Feitais, Lage, Pena d’Amigo, Ponte,
Varge)
NOGUEIRA (Alfolões, Comenda, Nogueira, Tanha, Vale do Açor)
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (Urbanização Seminário e
Cooperativa das Frutas)
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (Bairro S. V. Paula)
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A designação Sordo_PE EMAR diz respeito à Albufeira do Sordo (pertencente às Águas de
Trás-os-Montes e Alto Douro - Entidade Gestora pelo Abastecimento em Alta).
Como os dados analisados se reportam aos dados da EMAR, é utilizada a denominação dessa
entidade, correspondendo à Albufeira do Sordo no respectivo ponto de entrega à EMAR.

As Zonas de Abastecimento e a População Abastecida
A análise ao quadro 4.7 permite desde logo destacar a grande diversidade de ZA, associadas
ao número de população abastecida. Desde logo se verifica a enorme disparidade ente SA/ZA
responsáveis pelo abastecimento de milhares de habitantes (“Só Sordo” – 14401 habitantes,
“Zona Sudeste” – 14120 habitantes e “Só Alvão” – 9341 habitantes) e outras, a cargo de
poucas dezenas de habitantes (“Muas” – 4 habitantes e “Dornelas” – 8 habitantes).
Isto resulta que a maioria dos SA/ZA abastecem locais numa só freguesia, ao passo que ZA
“Só Sordo” e SA/ZA Campeã são responsáveis pelo abastecimento de localidades em 4
freguesias, ZA “Só Alvão” em 5 freguesias e Zona Sudeste chega a atingir abastecimento em
10 freguesias.
Se englobarmos todas as ZA que são abastecidas pelos SA Sordo e SA Alvão, verifica-se que
os SA Sordo e SA Alvão abastecem aproximadamente 80% da população do concelho de Vila
Real.

Origens dos Sistemas de Abastecimento / Zonas de Abastecimento
Como se observa no quadro 4.7, existem várias ZA que possuem mais do que uma origem.
As origens podem ser de origem subterrânea (drenos, furos, poços e minas) e de origem
superficial (albufeiras). A grande maioria dos SA possuem origens subterrâneas e somente os
SA Alvão e SA Sordo têm como origem água superficial, proveniente das duas albufeiras
existentes, Albufeira do Alvão e Albufeira do Sordo, respectivamente.
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A maioria das ZA, são abastecidas por um determinado SA, que por sua vez possui como
origens os tipos de água bruta acabados de enunciar.
No entanto, será importante evidenciar as ZA que podem ser abastecidas por mais do que um
SA, correspondendo ao último grupo de dez ZA do quadro, que se destacam pelas diferentes
características que irão ser enunciadas de seguida.
Estas dez ZA são caracterizadas por diferentes aspectos que se passam a referir. A Zona Alta,
Zona Araucária, Zona Sudeste e B.º São Vicente Paula, são ZA nas quais existe possibilidade
de alternância de origem entre o SA Alvão (origem Albufeira do Alvão) e o SA Sordo
(Albufeira do Sordo), gestão essa que é realizada através da articulação entre a EMAR e
AdTMAD.
São zonas que abastecem maioritariamente as freguesias mais próximas do centro da cidade
de Vila Real, sendo desde logo associadas ao abastecimento de um grande número de
população: Zona Alta (5345 habitantes), Zona Araucária (4058 habitantes), Zona Sudeste
(14120 habitantes) e B.º São Vicente Paula (1830 habitantes).
As restantes seis zonas, designadas por Reservatório de Arnal, Reservatório de Castedo,
Reservatório de Currais, Reservatório de Mascoselo, Reservatório de Montes e Reservatório
de Vilarinho, são integradas no PCQA segundo o previsto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
306/2007.
A inexistência de rede pública de abastecimento nestas seis localidades, resultou na integração
de seis fontanários no PCQA do serviço em baixa, como sendo origem única de água para
consumo humano. Daí que em alguns dos documentos, PCQA e relatórios de qualidade do 1.º
trimestre de 2008, apareça a designação de “Fontanário” e não “Reservatório”.
Sensivelmente a partir do 1.º trimestre, a EMAR considera que os mesmos não reuniam
condições para ser origem de água para consumo humano, tomando a iniciativa de
providenciar uma origem alternativa de fornecimento de água nesses locais, através da
colocação de uns reservatórios de água equipados com uma torneira, cumprindo desde modo
com o previsto no n.º 4 do artigo16.º do Decreto-Lei n.º 306/2007.
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Os reservatórios passam a ser abastecidos por água já devidamente controlada (origem
Albufeira do Alvão / Sordo_PE EMAR), acrescida do respectivo controlo analítico necessário
para estes casos.

Situação em 2009
Com a entrada em funcionamento da Albufeira do Pinhão em 2009, várias das ZA deixam de
ser abastecidas pelas origens locais e passam a ser abastecidas pelo SA Pinhão: ZA Carvas,
ZA Galegos, ZA Justes, ZA Lagares, ZA Leirós, ZA Ludares, ZA Magarelos, ZA
Rebordolongo, ZA Sanguinhedo, ZA São Tomé do Castelo, ZA Tojais, ZA Vale de
Nogueiras, Zona Sudeste, ZA Fortunho e ZA Gache.
Para além das alterações anteriores, existiram outras mudanças relativamente às origens: a ZA
Vila Marim passa a ser abastecida pelo SA Alvão e a ZA Gontães passa a ser abastecida pelo
SA Campeã.
Em termos de quantidade, as ZA são reduzidas de 58 para 50, e quanto aos SA, pode-se
estimar que diminuíram de 49 para 34.

4.2 Qualidade da Água / Resultados
A monitorização relativa à qualidade da água tem como resultado final mais visível, o
resultado analítico, vulgarmente designado por análise.
Nesta parte será apresentada informação inerente aos resultados analíticos obtidos pelas
entidades gestoras, fruto dos seus programas de monitorização.

4.2.1 Distrito de Vila Real

A ERSAR expõe a informação relativa aos resultados de um modo simples, através da
avaliação da percentagem de análises efectuadas em relação ao regulamentar e da
percentagem de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
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Evolução (2002-2008)
Neste ponto, são apresentados sob a forma de figura, os gráficos existentes no sítio da
ERSAR, relativos à evolução para os anos de 2002 a 2008, da percentagem de análises
efectuadas em relação ao regulamentar e da percentagem de análises em cumprimento com o
valor paramétrico, para cada um dos concelhos do distrito de Vila Real.
As “figuras a”, ilustram a evolução da percentagem de análises efectuadas em relação ao
regulamentar. Isto significa que para cada ano apresentado, é calculada a percentagem de
análises efectuadas pela(s) entidade(s) gestora(s) em baixa, relativa ao regulamentado pela
legislação em vigor.
As “figuras b”, reflectem a evolução da qualidade da água em cada um dos concelhos, visto
que é apresentada a percentagem de análises efectuadas em cumprimento com o valor
paramétrico previsto pela legislação em vigor. Importa salientar que estes resultados são
obviamente obtidos em função dos resultados apresentados nas “figuras a”.
Isto é, a percentagem de cumprimento em relação ao valor paramétrico até pode ser por
exemplo 100%, mas se a percentagem de análises efectuadas tiver sido por exemplo inferior a
50%, será um erro afirmar que os resultados de qualidade foram bons, visto que não foram
realizadas nem metade das análises a que a lei obriga.
Iniciando esta análise pelo concelho de Alijó, separando os dois tipos de resultados
apresentados na figura 4.2, verifica-se que relativamente à figura 4.2 a), nos primeiros anos
em estudo (2002 a 2004), a percentagem de análises efectuadas não atingia sequer 50% do
número legalmente exigido. No ano de 2004, o número de análises realizadas foi mínimo, o
que se reflecte numa percentagem de 7,05 %.
Desde 2004, esse comportamento foi significativamente alterado, verificando-se uma enorme
subida para valores mais aceitáveis.
Nos últimos dois anos em estudo, 2007 e 2008, os resultados são excelentes, pois foram
realizadas todas as análises previstas pela legislação em vigor; A figura 4.2 b) revela que os
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resultados de qualidade no concelho de Alijó são razoáveis, atingindo nos últimos anos em
estudo, resultados próximos de 100%.

a)

b)

Figuras 4.2 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Alijó: a) % de análises
efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

No concelho de Boticas, a figura 4.3 a) apresenta maus resultados nos primeiros três anos
apresentados (2002 a 2004), verificando-se uma subida bastante significativa no ano de 2005,
tendo atingido excelentes resultados (100%) nos últimos três anos (2006, 2007 e 2008).
Relativamente à figura 4.3 b), os resultados de qualidade podem ser considerados bons,
especialmente nos últimos quatro anos, com valores muito próximos de 100%.

a)

b)

Figura 4.3 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Boticas: a) % de
análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010
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O concelho de Chaves revela maus resultados nos primeiros dois anos em estudo (figura 4.4
a), tendo existido uma subida significativa até atingir excelentes resultados em 2005, 2006 e
2007, ao atingir os 100%. Note-se ainda o pequeno decréscimo no ano de 2008 para 95,94%.
No que respeita à qualidade dos resultados (figura 4.4 b), podem ser considerados bons, visto
que em todos os anos em estudo os valores se situam muito próximo de 100%.

a)

b)

Figura 4.4 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Chaves: a) % de análises
efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

No concelho de Mesão Frio, a figura 4.5 a) apresenta um decréscimo nos primeiros três anos,
para 56,91%, tendo-se verificado uma subida significativa nos dois anos seguintes, para o
excelente resultado apresentado (100%), em 2006 e 2007. No entanto, em 2008, existe uma
nova descida na percentagem, para 81,40%, nas análises efectuadas.
A evolução da qualidade da água para este concelho pode ser observada na figura 4.5 b), na
qual se destaca a regularidade dos valores, próximos de 100%, notando-se no entanto um
decréscimo no ano de 2008, para 89,84%.
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a)

b)

Figura 4.5 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Mesão Frio: a) % de
análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

A análise à evolução da percentagem de análises efectuadas em relação ao regulamentar
(figura 4.6 a) no concelho de Mondim de Basto, permite afirmar que nos primeiros dois anos
expostos (2002 e 2003), os valores eram 49,40% e 46,54%, respectivamente. Nos anos
seguintes, houve um crescimento até chegar ao valor de 99.93% em 2007, atingindo mesmo o
valor de 100% em 2008.
A qualidade da água pode ser avaliada pela figura 4.6 a), na qual se observam resultados
próximos de 100%, pelo que podem ser considerados bons resultados.

a)

b)

Figura 4.6 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Mondim de Basto: a) %
de análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010
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A figura 4.7 a), respeitante ao concelho de Montalegre, demonstra que nos primeiros três
anos, a percentagem de análises realizadas relativamente ao regulamentar era baixíssima
(inferior a 25%), ao passo que a partir de 2005 a situação mudou radicalmente, passando para
o valor de 99,92%, 99,98% em 2006, 100% em 2007. Em 2008, existe uma ligeira diminuição
para 96,96%.
Relativamente à percentagem de análises em cumprimento com o valor paramétrico (figura
4.7 b), salienta-se o bom resultado de 2005 (99,87%), mas também as ligeiras diminuições
seguintes até ao resultado de 90,17% em 2008.

a)

b)

Figura 4.7 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Montalegre: a) % de
análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

O concelho de Murça é analisado através da figura 4.8 a), na qual se verifica que eram
realizadas pouco mais do que 25% das análises previstas na lei, nos anos de 2002 e 2003,
tendo esse comportamento melhorado em 2004 (55,22%) e 2005 (93,55%). Em 2006 é
alcançada a percentagem ideal (100%), mantendo-se no ano de 2007 e decrescendo
ligeiramente em 2008 (99,47%).
A figura 4.8 b) traduz os resultados em termos de qualidade, existindo uma subida até ao ano
de 2004 para valores mais aceitáveis, com ligeiras oscilações nos anos seguintes, perto dos
90%.
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a)

b)

Figura 4.8 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Murça: a) % de análises
efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

A figura 4.9 a) revela a inconstância dos resultados obtidos no Peso da Régua, atingindo em
2006 o excelente valor de 100%, que se mantém em 2007, sofrendo uma suave diminuição em
2008 para 98,94%.
No que respeita à percentagem de análises em cumprimento com o valor paramétrico, a figura
4.9 b) ilustra resultados aceitáveis, com ligeiras oscilações no intervalo de 90% a 95%.

a)

b)

Figura 4.9 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Peso da Régua: a) % de
análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

No concelho de Ribeira de Pena, a percentagem de análises efectuadas relativamente ao
regulamentar, era pouco mais do que 50% nos anos de 2002, 2003 e 2004. Existe uma subida
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dessa percentagem no ano seguinte (2005), atingindo no ano de 2006 os 100%, valor este que
se mantém até 2008 (figura 4.10 a).
No respeitante à figura 4.10 b), salientam-se os resultados após 2005, que se têm mantido
aceitáveis, correspondendo a percentagens próximas dos 95%.

a)

b)

Figura 4.10 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Ribeira de Pena: a) %
de análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

A figura 4.11 a) ilustra o panorama do concelho de Sabrosa, e relativamente aos dados em
questão, é importante evidenciar a descida vertiginosa até 2004 (ano a que corresponde a
percentagem de 28,24%).
Em 2005, verifica-se uma subida enorme para os 86,49%, aumentando ainda para 99,85% em
2006, 99.99% em 2007 e 99,91% em 2008.
Na imagem 4.11 b), faz sentido evidenciar os resultados a partir de 2005, que rondam os 95%,
pelo que podem ser considerados resultados aceitáveis.
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a)

b)

Figura 4.11 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Sabrosa: a) % de
análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

A figura 4.12 a) apresenta a percentagem de análises realizadas relativamente ao regulamentar
no concelho de Santa Marta de Penaguião, sendo importante salientar a descida acentuada até
2004 (ano a que corresponde a percentagem de 55,40%). Em 2005, é exibida uma subida
significativa para os 90,22%, subindo no ano seguinte para 100%, mantendo-se este valor até
2008.
A qualidade da água pode ser ilustrada pela figura 4.12 b), na qual se observam resultados
regulares entre os 98,07% (máximo, em 2003) e 94,95% (mínimo, em 2008).

a)

b)

Figura 4.12 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Santa Marta de
Penaguião: a) % de análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o
valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010
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No concelho de Valpaços, a figura 4.13 a) apresenta fracos resultados nos primeiros três anos
(2002, 2003 e 2004), tendo-se verificado uma subida importante no ano seguinte, para o valor
de 98,57%), atingindo o valor máximo de 100% em 2006 e 2007, descendo ligeiramente em
2008 para os 99,27%.
A evolução da qualidade da água para este concelho pode ser observada na figura 4.13 b),
oscilando entre 88,52% em 2003 e 95,91% em 2006.

a)

b)

Figura 4.13 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Valpaços: a) % de
análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

A figura 4.14 a) revela resultados bastante díspares (10,22% em 2002 e 99,98% em 2007)
destacando-se a enorme subida entre 2003 e 2004 no concelho de Vila Pouca de Aguiar.
No que respeita à percentagem de análises em cumprimento com o valor paramétrico, a figura
4.14 b) ilustra resultados aceitáveis, com ligeiras oscilações.

a)

b)

Figura 4.14 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Vila Pouca de Aguiar:
a) % de análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor
paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010
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No concelho de Vila Real, a figura 4.15 a) revela resultados bastante regulares, com uma
subida desde 2002, atingindo em 2004 o valor de 99,63%, e apresentando nos anos seguintes
resultados sempre acima dos 99% (99,98% em 2005, 99,65% em 2006, 100% em 2007 e
99,86% em 2008).
A evolução de resultados relativos à qualidade da água, ilustrada na figura 4.15 b), permite
verificar a enorme regularidade de bons resultados, todos acima de 97%.

a)

b)

Figura 4.15 a) e b) – Evolução dos resultados para os anos de 2002 a 2008, Concelho de Vila Real: a) % de
análises efectuadas em relação ao regulamentar; b) % de análises em cumprimento com o valor paramétrico.
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

Após a análise realizada aos dados apresentados para todos os concelhos, pode ser realizada
uma avaliação global, nas duas vertentes apresentadas (percentagem de análises efectuadas
relativamente ao regulamentar, “figuras a)”, e percentagem de cumprimento relativamente ao
valor paramétrico, “figuras b)”.
Relativamente à percentagem de análises efectuadas relativamente ao regulamentar, constatase que os concelhos obtêm piores resultados nos primeiros anos apresentados. Só a partir de
2005 é que a grande maioria das entidades gestoras adoptam comportamentos mais
adequados, no sentido de dar cumprimento ao programa de monitorização a que se
propuseram para o ano em causa, cujo reflexo é obtido nos valores de percentagens de
análises efectuadas, mais regulares e consonantes com rigor que deveria existir neste sector.
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No que respeita à percentagem de análises em cumprimento com o valor paramétrico, os
resultados podem ser considerados mais regulares, e em alguns casos permitem até afirmar,
que de um modo geral, a água possa ser considerada de boa qualidade.
No entanto, como já foi mencionado anteriormente, baixas percentagens de análises
efectuadas em relação ao regulamentar, vêm introduzir uma boa dose de subjectividade, em
anos que se encontram associados a bons resultados de qualidade.
De qualquer modo, uma visão global sobre todos estes resultados, permite afirmar, sem
sombra de dúvida, que o concelho de Vila Real se destaca dos restantes, ao obter os melhores
resultados.

Dados Gerais 2008
Para o ano de 2008, os dados existentes no sítio da ERSAR, relativos a cada um dos
concelhos do distrito de Vila Real, podem ser traduzidos no quadro 4.8. Este reflecte a origem
da percentagem apresentada anteriormente no gráfico do respectivo concelho, pois mostra o
número de análises regulamentares e o número total de análises efectuadas, bem como o
número de análises efectuadas a parâmetros que possuem valor paramétrico e o número de
análises que se encontram em cumprimento com o valor paramétrico (VP).
É necessário esclarecer que estes números de análises, dizem respeito ao número de
parâmetros analisados e não ao número de colheitas realizado por tipo de colheita. Desde
modo importa realçar que existem parâmetros sem atribuição de valor paramétrico, pelo que é
necessário distinguir no número total de análises, o número de análises que possuem valor
paramétrico.
No quadro 4.8, são ainda incluídos os dados relativos às zonas de abastecimento e população
abastecida (já apresentados no quadro 4.4). Os mesmos voltam a ser apresentados, no sentido
de possibilitar a associação entre a quantificação do número de análises com o número de
zonas de abastecimento, ou população abastecida.
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Quadro 4.8 – Resultados globais das análises de água em 2008, concelhos do Distrito de Vila Real
Concelho

ZA

População
Abastecida
(hab.)

Alijó

17

14774

Boticas

50

5949

Chaves

113

43652

Mesão Frio

12

4923

Mondim de
Basto

47

8181

Montalegre

120

12192

Murça

16

7532

Peso da Régua

51

17055

Ribeira de Pena

62

6683

Sabrosa

40

7014

Santa Marta de
Penaguião

9

8619

Valpaços

86

22335

Vila Pouca de
Aguiar

70

14990

Vila Real

58

61148

751

235047

TOTAL

n.º de análises
regulamentares

1834
3950
10243
1140
3532
9634
1503
4536
4940
3335
976
7563
5936
5801
64923

n.º total de
análises
efectuadas

1855
100%
3950
100%
9843
95.94%
928
81.40%
3532
100%
9341
96.96%
1495
99.47%
4488
98.94%
4940
100%
3332
99.91%
976
100%
7508
99.27%
5668
95.49%
5793
99.86%
63649

n.º de análises
em falta

n.º de análises
efectuadas
com VP

n.º de análises
em
cumprimento
ao VP

0

1412

1376
97.45%

0

2950

2800
94.92%

400

7541

7368
97.71%

212

679

610
89.84%

0

2571

2386
92.80%

293

6947

6264
90.17%

8

1143

1066
93.26%

48

3594

3258
90.65%

0

3690

3520
95.39%

3

2523

2400
95.12%

0

752

714
94.95%

55

5683

5301
93.28%

268

4238

4045
95.45%

8

4399

4326
98.34%

1295

48122

45434

Fonte: Adaptado de ERSAR, 2010

Uma análise aos dados existentes no quadro 4.8, permite constatar que existem vários
concelhos nos quais o número de análises em falta é zero (0), o que significa que foram
efectuadas todas as análises previstas pelos regulamentos em vigor, tendo inclusive um deles
(Alijó), ultrapassado o valor regulamentar.
Estes concelhos são Alijó, Boticas, Mondim de Basto, Ribeira de Pena e Santa Marta de
Penaguião. Destacam-se ainda os concelhos de Sabrosa (99,91%), Vila Real (99,86%), com
valores muito próximos de 100%.
O concelho de Mesão Frio, é o concelho que apresenta piores resultados, tanto em termos do
número de colheitas realizado relativamente ao regulamentar (81,40%), como em termos
percentagem de análises em cumprimento com o valor paramétrico (89,84%)
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De um modo geral, o concelho de Vila Real é o que apresenta melhores resultados, pois
aliado aos 99,86% de colheitas realizadas relativamente ao regulamentar, obtém o melhor
resultado em termos de qualidade, ao atingir 98,34%.

4.2.2 Concelho de Vila Real

Como já vimos anteriormente, o serviço de abastecimento de água em baixa é realizado por
duas entidades gestoras (EMAR e Junta de Freguesia de Constantim). Ora, se se tiver em
conta que no concelho, o abastecimento aos 61 148 habitantes é efectuado maioritariamente
pela EMAR, visto que a JF de Constantim abastece cerca de 1001 habitantes, permite calcular
que a EMAR é responsável pelo abastecimento a cerca de 98,36% da população do concelho.

Relatórios de Qualidade (2008)

EMAR, JF de Constantim e Delegação de Saúde
A informação associada à qualidade da água no concelho de Vila Real é proveniente das
entidades intervenientes no processo (EMAR, JF de Constantim e Delegação de Saúde).
Evidentemente que a grande diversidade de dados recolhidos, implica que a sua apresentação
tenha que ser realizada de um modo simples para que possa ser facilmente perceptível a sua
interpretação.
Relativamente à EMAR, foram recolhidos no seu sítio, todos os relatórios trimestrais de
qualidade relativos às Zonas de Abastecimento / Sistemas de Abastecimento, realizados no
âmbito do controlo de qualidade efectuado no ano de 2008.
Nos primeiros três trimestres, a EMAR elaborou um relatório para cada uma das 57 ZA, do
que resultaram 171 relatórios (razão pela qual não serão colocados em anexo). Devido a este
número tão elevado, a ERSAR sugeriu à EMAR que no 4.º trimestre seja revista esta situação,
pelo que foram realizados relatórios nas duas maiores ZA, Zona Sudeste (Anexo IV) e ZA Só
Sordo (Anexo V) e outro para a globalidade de todas as zonas de abastecimento (Anexo VI).
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Face ao número de análises realizadas realizadas e em função de ser um único SA, os dados
relativos à JF de Constantim, são divulgados na sua totalidade à Delegação de Saúde após a
tomada de conhecimento dos mesmos.

A compilação dos dados existentes nesses relatórios, juntamente com os dados relativos ao
abastecimento de água realizado pela JF de Constantim, resulta no quadro 4.9.

Os resultados são apresentados em termos de percentagem de cumprimento com o valor
paramétrico, por ZA. Nas ZA em que a percentagem seja inferior a 100%, é indicado qual ou
quais os parâmetros em incumprimento, bem como o respectivo número de vezes em que tal
situação se verificou. Como já foi referido, para o 4.º trimestre a situação altera-se pelo que
são apresentados os resultados relativos às duas ZA realizadas (Zona Sudeste e ZA Só Sordo),
e ainda os parâmetros nos quais foram detectados incumprimentos.

O quadro 4.9 contém também informação da Delegação de Saúde de Vila Real. Os resultados
são realizados por SA, fruto do Programa de Vigilância Sanitária de Água para Consumo
Humano 2008. Neste caso, os resultados estão expostos, não em termos de percentagem, mas
somente em termos de identificação do parâmetro em cumprimento, com o respectivo número
de vezes em que tal situação ocorreu.
Após uma primeira observação ao quadro 4.9, com o auxílio das cores utilizadas para os
diferentes parâmetros, fica-se de imediato com a ideia de que a grande maioria dos
incumprimentos ocorrem no parâmetro pH.
De facto, de todos os parâmetros em incumprimento, ao parâmetro pH correspondem
aproximadamente 74% do total dos incumprimentos.
Quadro 4.9 – Resultados das análises de qualidade da água no ano de 2008, Concelho de Vila Real
Controlo EG (EMAR; JF de Constantim)
ZA
Só Alvão

1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

Vigilância DS
4.º
Trimestre

Anual

98% (1 pH)

98% (1 pH)

100%

Arroios

100%

95% (1 pH)

100%

1 pH

Aveção do Cabo

100%

98% (1 pH)

100%

1 Fe; 1 pH

Aveçãozinho

100%

98% (1 pH)

100%

1 pH

Benagouro

100%

100%

100%

1 pH

98% (1 pH)

98% (1 pH; 1 cor)

100%

1 pH

Campeã
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Carvas

100%

95% (1 pH)

100%

2 Fe; 1 pH

Coêdo

98% (1 pH)

92% (1 pH; 1 Mn)

100%

1 Mn; 1 pH

Constantim
Cotorinho

100%
96% (1 cor)

100%

100%

3 B.C..; 1 Ent.; 1 pH

100%

95% (1 pH)

100%

2 Al; 1 pH

Cravelas

98% (1 pH)

100%

100%

1 pH

Dornelas

100%

100%

100%

1 Al; 1 pH

98% (1 pH)

100%

95% (1 pH)

1 pH

78% (1 E.C.; 1 B.C.)

98% (1 pH)

100%

3 B.C.; 1 E.C.; 1 Ent.;1 pH

98% (1 pH)

100%

95% (1 pH)

1 pH

100%

98% (1 pH)

100%

2 Al; 2 Mn; 1 pH

Galegos da Serra

100%

98% (1 pH)

100%

1 pH

Gontães

100%

98% (1 pH)

100%

2 pH

Gulpilhares

100%

100%

98% (1 pH)

1 Fe; 1 pH

Gulpilhares Zona Alta

100%

95% (1 pH)

100%

1 pH

Justes

100%

95% (1 pH)

100%

1 pH

Lagares

100%

95% (1 pH)

100%

2 pH

98% (1 pH)

100%

95% (1 pH)

1 Al; 1 pH

Covelo

Escariz
Fortunho
Gache
Galegos

Lamas de Ôlo
Leirós

100%

100%

100%

2 As; 1 pH

Ludares

100%

98% (1 pH)

100%

1 pH

Magarelos

100%

98% (1 pH)

100%

1 pH

Muas

100%

100%

100%

1 pH

Outeiro

95% (1 pH)

100%

100%

1 pH

Paredes

98% (1 pH)

100%

100%

s.i.

Quintelas

98% (1 pH)

100%

95% (1 pH)

1 pH

Rebordolongo

100%

95% (1 pH)

100%

s.i.

Relva

100%

95% (1 pH)

100%

1 pH

98% (1 pH)

100%

100%

1 pH

100%

98% (1 pH)

100%

1 pH

S. Miguel da Pena

98% (1 pH)

100%

95% (1 pH)

1 B.C.; 1 pH

S. Tomé do Castelo

95% (1 pH)

95% (1 pH)

100%

1 pH

100%

98% (1 pH)

100%

1 pH

98% (1 pH; 1 Fe)

100%

100%

1 pH

Sirarelhos

100%

100%

98% (1 pH)

Só Sordo

100%

100%

100%

Testeira

100%

95% (1 pH)

100%

Tojais

100%

100%

100%

s.a.

Vale de Nogueiras

98% (1 pH)

100%

95% (1 pH)

1 pH

Vila Cova

Samardã
Sanguinhedo

Sapiões
Seixo

1 pH
100%

1 Fe; 1 pH
1 pH

95% (1 pH)

100%

95% (1 pH)

1 pH

Vila Marim

100%

95% (1 pH)

100%

1 pH

Vila Nova

100%

100%

100%

1 pH

Vilarinho da Samardã

100%

98% (1 pH)

100%

1 pH

Reservatório de Arnal

100%

100%

100%

1 B.C.; 1 pH

Reservatório de Castedo

95% (1 pH)

100%

100%

s.a.

Reservatório de Currais

100%

100%

100%

1 Fe; 1 pH
1 pH

Reservatório de Mascoselo

91% (1 pH; 1 Turv.)

100%

100%

Reservatório de Montes

100%

100%

100%

1 pH

Reservatório de Vilarinho

100%

100%

98% (1 Fe)

1 Fe; 1 pH
s.a.

Zona Alta

100%

100%

100%

Zona Araucária

100%

100%

100%

Zona Sudeste

100%

100%

100%

Bairro São Vicente Paula

100%

100%

98% (1 Fe)

Parâmetros

pH

s.a.
100%

s.i.
s.a.

84%

Fe
89%
Legenda dos Parâmetros: E.C. – Escherichia coli; Ent. – Enterococos; As – Arsénio; Al – Alumínio; Cor – Cor; pH – pH; Fe – Ferro; Mn –
Manganês; B.C. – Bactérias Coliformes; Turv. – Turvação
Legenda das abreviaturas: s.a. – sem avaliação; s.i. – sem incumprimentos
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2.2.2 Parâmetros Estudados

Nesta parte serão analisados os resultados relativos aos parâmetros que apresentaram
incumprimentos, relativamente às causas do incumprimento e medidas correctivas adoptadas
(informação avançada pelas entidades gestoras nos incumprimentos).

Parâmetros Microbiológicos (Escherichia Coli, Enterococos)

Escherichia Coli
A Escherichia Coli (E. Coli), está presente no tracto intestinal e fezes de seres humanos de
sangue quente, pelo que a sua presença em água de consumo indica habitualmente
contaminação oriunda de águas residuais (a título de exemplo, infiltrações provenientes de
fossas sépticas).
O assegurar de uma desinfecção eficaz pode contribuir para a eliminação de contaminação
bacteriana.
Nos casos em que se verificou incumprimento neste parâmetro, na ZA Fortunho, as causas
dos incumprimentos avançadas pela EMAR, prendem-se com a deficiência na estação de
tratamento de água (ETA) devido à flutuação excessiva do caudal afluente, o que fez com que
a concentração de desinfectante residual se revelasse insuficiente.
Como medidas correctivas, foi realizada uma alteração no funcionamento do sistema de
tratamento e verificada a sua eficácia através de duas análises de verificação, cujos resultados
comprovaram a reposição da normalidade.

Enterococos
A maioria das espécies pertencentes a este grupo é geralmente indicadora da poluição fecal
humana. Este parâmetro pode também ser servir como indicador da eficiência do tratamento.
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A EMAR associa os incumprimentos deste parâmetro (ocorridos nas ZA Fortunho e ZA
Cotorinho), à ineficiência do sistema de desinfecção, pelo que foram realizadas análises de
verificação, em que os resultados vieram confirmar a restituição da normalidade.

Parâmetros Químicos (Arsénio)

Arsénio
A presença de Arsénio na água pode ser associada a causas naturais de origem geológica (é
um elemento constituinte de alguns solos), ou por contaminações de origem agrícola ou
industrial.
Relativamente a este parâmetro, torna-se necessário mencionar que o Decreto-Lei n.º
243/2001, de 5 de Setembro (revogado pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, mas manteve o já
previsto no diploma anterior nesta matéria) alterou o valor paramétrico de 50µg/L, para um
valor bem mais exigente, 10µg/L.
Apesar de tal situação ter ocorrido, muitas das origens podem possuir Arsénio em quantidades
superiores, pois o valor paramétrico para a água bruta ainda é o mesmo desde 1998 (DecretoLei n.º 236/98, de 1 de Agosto, Valor Máximo Admissível para Arsénio, 0,05 mg/L = 50
µg/L), o que implica que nestes casos tenha de existir um tratamento adicional para a sua
diminuição ou redução.
Resumindo, qualquer resultado analítico no consumidor entre 11 µg/L e 50 µg/L de Arsénio,
é desde 2001 considerado um incumprimento, mas não o era até então.
Os incumprimentos de Arsénio detectados no ZA Leirós enquadram-se perfeitamente na
afirmação anterior. A EMAR associou os mesmos a causas naturais, passando essa ZA a ser
abastecida por outra origem. Após várias análises de verificação, todas com resultados em
conformidade, foi novamente retomada a origem anterior.
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Pelas razões já descritas anteriormente, entre outras, a entidade reguladora, à data IRAR,
formula a Recomendação IRAR n.º 4/2005, com o nome “Controlo do Arsénio na Água para
Consumo Humano”.

Parâmetros Indicadores (Alumínio, Cor, pH, Ferro, Manganês, Bactérias Coliformes,
Turvação)

Alumínio
O Alumínio é um metal abundante na superfície terrestre, mas a maior parte da água natural
contém entre 0,1 µg/L e 9,0 µg/L. Sendo o valor paramétrico 200 µg/L, à partida a situação
não seria preocupante, não fosse o sulfato de alumínio usado com frequência como coagulante
nas ETA’s, o que pode por vezes provocar situações indesejáveis.
Nos SA em que é realizado tratamento na ETA com produtos que contêm Alumínio, é
realizada uma monitorização diferente do que nos outros SA, inclusive superior ao que a lei
prevê (casos do SA Alvão e SA Sordo).
No caso do SA Alvão, este procedimento deve-se não só a este factor, mas também visto que
este sistema abastece o serviço de Hemodiálise de Urgência do Hospital, pelo que o controlo
realizado pela EMAR e vigilância realizada pela DS são manifestamente mais apertados.
Os incumprimentos de Alumínio observados nas quatro ZA (ZA Covelo, ZA Dornelas, ZA
Galegos e ZA Lamas de Ôlo) foram atribuídos a causas naturais, visto que as ETA’s
associadas a essas ZA não operam com adição de qualquer composto que contenha Alumínio.
Importa ainda evidenciar que todos os incumprimentos se situaram ligeiramente acima do
valor paramétrico, e todos os resultados das análises de verificação se situaram abaixo do
mesmo, o que veio comprovar a reposição da normalidade.
A diversidade de valores apresentados, embora todos próximos do valor paramétrico fez com
que a EMAR e a Delegação de Saúde entendessem realizar um estudo, mas sobre o qual os
resultados não foram muito conclusivos.
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Resumidamente, importa esclarecer que os incumprimentos neste parâmetro podem ser
considerados como ocorrências pontuais, visto que a monitorização efectuada desde então a
essas ZA não detectou resultados anormais.

Cor
A Cor é muitas das vezes originada pela matéria orgânica resultante de vegetação caída
(alterações de cor, vulgares em águas superficiais), ou proveniente da presença de iões
metálicos (Ferro e Manganês).
Nos incumprimentos detectados pela EMAR neste parâmetro, as informações existentes nos
relatórios trimestrais são as seguintes:
a) ZA Campeã, as causas consideradas foram a falta de manutenção e/ou limpeza da rede
predial. Os resultados das três análises de verificação efectuadas permitem observar a
reposição da normalidade.
b) ZA Cotorinho, não foram identificadas causas, pelo que não foram tomadas medidas,
se bem que os resultados das duas análises de verificação efectuadas possibilitam
constatar a restituição da normalidade.

pH
O parâmetro deve compreender o intervalo seguinte, 6,5 ≥ pH ≤ 9,0. As águas naturais
apresentam normalmente valores de pH entre 6,5 e 8,5. São desconhecidos potenciais efeitos
na saúde para incumprimentos com valores próximos dos valores limite deste intervalo, pelo
que a informação existente diz respeito aos efeitos na saúde decorrentes da exposição a
valores extremos (WHO, 2003).
Apesar do pH não ter normalmente um impacto directo nos consumidores, é um dos
parâmetros operacionais mais importantes da qualidade da água, pois pode estar associado à
corrosão de metais, bem como à eficiência do processo de desinfecção (WHO, 2003).
Quanto menor o pH, maior é o nível potencial de corrosão das condutas e tubagens (WHO,
2003).
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No caso do concelho de Vila Real, todos os incumprimentos existentes, se situam abaixo de
6,5, valor mínimo do intervalo permitido por lei.
Deste modo, apesar de não serem conhecidos efeitos directos na saúde dos consumidores
(excepto no caso de valores extremos), os efeitos indirectos que possam decorrer, implicam
que exista um acompanhamento de perto de toda situação, no sentido da procura de uma
solução adequada, embora esta situação não seja de todo alarmante.
O parâmetro pH, é efectivamente o maior impulsionador de incumprimentos verificados no
concelho de Vila Real, como já referido, a ele estão associados cerca de 74 % do total de
incumprimentos.
Ora, a EMAR, atribui uma única causa para todos estes incumprimentos: as características da
qualidade da água bruta, factor este que poderá estar associado às características geológicas
da região.
Os incumprimentos neste parâmetro, como facilmente se observa, são detectados em
praticamente todas as zonas de abastecimento e de acordo com a informação avançada pela
EMAR, poucos são os SA onde existe possibilidade de correcção do mesmo. Deste modo,
como medidas correctivas, a EMAR informa em todos os casos que não foram tomadas
medidas correctivas de imediato, visto que se aguarda um estudo de viabilidade técnicoeconómica.
Dado que os valores de pH no concelho de Vila Real, são caracterizados por valores baixos,
importa referir alguns dos métodos que podem ser utilizados para correcção de pH,
nomeadamente para a subida do seu valor: adição de cal, hidróxido de sódio, carbonato de
sódio, bicarbonato de sódio, ou hidróxido de potássio, métodos estes que já são utilizados por
algumas das soluções apresentadas por várias empresas existentes no mercado.
Evidentemente que este caso carece de uma solução, que poderia passar pela implementação
de processos de correcção deste parâmetro nos SA, o que logicamente está associado a custos
algo significativos, dado o grande número de SA existentes.
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Ferro
O Ferro pode estar presente em águas subterrâneas sob três formas: Ferro ferroso, Ferro
férrico e Ferro heme. Cada uma destas formas pode aparecer isoladamente ou em combinação
com as outras, mas normalmente os incumprimentos de Ferro estão associados não ao Ferro
presente na água bruta, mas sim às canalizações ou redes prediais.
Nos incumprimentos detectados neste parâmetro, a EMAR atribui como causas do
incumprimento a qualidade dos materiais utilizados na rede predial, pelo que a contaminação
ocorreu devido à falta de manutenção e/ou limpeza da rede predial. Como medidas
correctivas, foi comunicada esta situação aos responsáveis pela rede predial.
Nestes casos, são sempre realizadas várias análises de verificação, que comprovam a
inexistência de Ferro acima do valor paramétrico noutros pontos da ZA, o que vem reforçar a
ideia de que o incumprimento pode ser imputado às características da rede predial.

Manganês
O Manganês é um dos metais mais abundantes na crosta terrestre, ocorrendo normalmente
associado ao Ferro. É um elemento essencial à vida humana e animal e está ainda presente em
vários alimentos. Encontra-se muitas vezes presente nas águas superficiais, mas também nas
águas subterrâneas. No entanto, a associação ao Ferro, permite que na ausência de Manganês
na água bruta, a sua ocorrência no consumidor possa ser atribuída à rede predial.
Em 2008, no concelho de Vila Real, foram detectados somente quatro incumprimentos, nas
ZA Coêdo e ZA Galegos. A EMAR justificou estes incumprimentos com as características da
água bruta, visto que a água na sua origem, bem como as análises realizadas a este parâmetro
noutros pontos da ZA não revelaram teores de Manganês acima do valor paramétrico.
Será pertinente nesta fase referir que, sobre os dois últimos parâmetros mencionados, a
entidade reguladora entendeu formular a Recomendação n.º 3/2005, com o título “Controlo do
Ferro e do Manganês na Água para Consumo Humano, dirigida às Entidades Gestoras.
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Bactérias Coliformes
A existência de Bactérias Coliformes constitui uma indicação de que poderão estar também
presentes bactérias patogénicas com origem no tracto intestinal. As bactérias coliformes
surgem tanto nos esgotos, como nas águas naturais, sendo algumas delas excretadas pelas
fezes de origem humana ou animal, tendo a capacidade de se multiplicar na água e no solo.
Como já foi referido para o caso da E. Coli, o assegurar de uma desinfecção eficaz pode
contribuir para a inexistência de contaminação bacteriana.
Nos casos em que se verificou incumprimento neste parâmetro, como por exemplo já foi
avançado para a ZA Fortunho, as causas dos incumprimentos prendem-se com a deficiência
na estação de tratamento de água devido à flutuação excessiva do caudal efluente, o que fez
com que a concentração de desinfectante residual se revelasse insuficiente.
Partindo para os incumprimentos registados nas restantes ZA, os mesmos são também
associados a processos de desinfecção ineficazes.
Como medidas correctivas, foram realizadas correcções do funcionamento dos processos de
desinfecção e verificada a sua eficácia através de análises de verificação, cujos resultados
comprovaram a reposição da normalidade.

Turvação
A Turvação resulta da presença de partículas coloidais na água. Esta situação pode ser
verificada na maioria das águas superficiais e normalmente não acontece nas águas
subterrâneas (excepto em poços e nascentes após chuvas intensas). Materiais não dissolvidos
como areia, argila ou Ferro em suspensão contribuem para a Turvação, que confere à água um
aspecto nebuloso e de sujidade.
A turvação não tem efeitos directos na saúde, mas pode ser indicativa da presença de
microrganismos patogénicos, incluindo bactérias, vírus e parasitas.
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O incumprimento detectado neste parâmetro, na ZA Mascoselo, foi considerado pela EMAR
uma alteração pontual da qualidade da água bruta.
As análises de verificação realizadas após o conhecimento do incumprimento vieram
certificar a restituição da normalidade.

Desinfectante Residual
O Desinfectante Residual pode ser definido como a quantidade de desinfectante que
permanece na água após tratamento, de modo a combater possíveis contaminações futuras.
O Desinfectante Residual é considerado um dos parâmetros mais importantes à qualidade da
água de consumo humano, dado que pode contribuir para a inexistência de incumprimentos
em outros parâmetros, impedindo deste modo a contaminação, sobretudo microbiana.
Os efeitos adversos para a saúde humana podem ser causados essencialmente por duas
situações: deficiência de desinfectante residual e excesso de desinfectante residual.
Os problemas causados pela deficiência de desinfectante residual, são idênticos aos que
poderiam ocorrer na ausência de desinfecção, como sendo contaminação por bactérias e
outros microrganismos.
Na segunda situação, os valores elevados de desinfectante residual, poderão originar a
formação de subprodutos tóxicos, nomeadamente trihalometanos (THM).
Existem vários tipos de agentes desinfectantes, mas os mais utilizados são os produtos à base
de cloro. Devido a esta situação, torna-se frequente a utilização da designação de cloro
residual, em substituição à designação de desinfectante residual.
Enormes quantidades de cloro são utilizadas na produção de desinfectantes, amplamente
utilizados na desinfecção de água destinada ao consumo humano, mas também em águas de
piscinas, ou outros usos domésticos e industriais (WHO, 2003).
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Esta situação ocorre dado que o cloro é um produto químico relativamente barato, facilmente
disponível, e quando dissolvido em água nas quantidades suficientes, tem uma enorme
capacidade de destruir os microrganismos sem causar qualquer perigo para a saúde humana
(WHO, 2005).
No entanto, segundo o previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, as EG devem
assegurar que as substâncias e os produtos químicos utilizados no tratamento da água
destinada ao consumo humano não possam originar, directa ou indirectamente, riscos para a
saúde humana. Assim sendo, a autoridade competente deve promover a criação de um
esquema de aprovação nacional para as substâncias e produtos químicos utilizados no
tratamento da água.
Devido à complexidade inerente a esta matéria, é formulada a Recomendação IRAR n.º
2/2006, com o título “Boas Práticas na Aquisição de Produtos Utilizados no Tratamento da
Água para Consumo Humano”.
O Decreto-Lei n.º 306/2007 recomenda que o valor para este parâmetro se situe entre 0,20
mg/L e 0,60 mg/L. Deste facto, resulta que os valores situados fora deste intervalo não
possam ser considerados incumprimentos, pelo que os dados das EG existentes nos relatórios
trimestrais não incluam a totalidade dos resultados relativos a este parâmetro.
No entanto, os resultados do Programa de Vigilância de Água para Consumo Humano da
Delegação de Saúde de Vila Real, são suficientemente representativos para ilustrar a
globalidade dos resultados deste parâmetro no concelho.
Para tal foram recolhidos os resultados deste parâmetro em todos os SA, relativos à realização
de 496 verificações dos valores de desinfectante residual. Das 496 análises efectuadas, 147
resultados não se encontravam dentro dos valores recomendados pelo decreto-lei, o que
corresponde a cerca de 30%.
Esta significativa percentagem de valores em desacordo com os valores recomendáveis, é de
facto, um sinal de que este tipo de procedimentos não está a ser assegurado da forma mais
adequada.
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Uma das possíveis explicações para estes resultados pode ser justificada pelas diferentes
características das infra-estruturas e equipamentos dos SA, utilizados no tratamento da água.
De acordo com a classificação atribuída pelo INSAAR, para os diferentes tipos de instalação
de tratamento, estes são divididos em Estações de Tratamento e Pontos de Cloragem (PC).
Os grandes SA, como por exemplo SA Alvão e SA Sordo, compostos por ETA’s, apresentam
excelentes resultados neste parâmetro. Nestes dois SA, foram realizadas no total, 36 análises a
este parâmetro, em que existiu somente 1 resultado fora do intervalo recomendado, o que
demonstra grande rigor nestes procedimentos.
Deste modo, resulta que a grande maioria dos restantes SA, são responsáveis por todos os
outros resultados desfavoráveis neste parâmetro, o que permite constatar que nos SA
equipados com PC, a capacidade de manter este parâmetro dentro dos valores recomendados é
manifestamente inferior, o que poderá provocar alguns dos problemas já enunciados.
Para auxiliar as entidades gestoras neste tipo de práticas, a entidade reguladora publicou a
Recomendação n.º 5/2007, com o título “Desinfecção da Água destinada ao Consumo
Humano”.
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5. Conclusões
Um dos objectivos operacionais do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de
Saneamento de Águas Residuais PEAASAR II (2007-2013) é servir cerca de 95% da
população do país, com sistemas públicos de abastecimento de água. Transpondo esse
objectivo para o concelho de Vila Real, verifica-se que o mesmo é largamente atingido, pois
segundo a informação existente no INSAAR (dados de 2008), o índice de abastecimento
público de água no concelho é de 100%.
Nos restantes concelhos do distrito para os quais existem dados disponíveis (todos, excepto
Mondim de Basto, Murça e Peso da Régua), somente o concelho de Chaves se encontra muito
longe deste objectivo, visto apresentar um índice de abastecimento público de água de 70%.
O abastecimento público de água existente no distrito, considerando os factores ZA,
População Abastecida e Volume de Água Distribuído, é caracterizado pela sua diversificação.
Se quanto à relação População Abastecida / Volume de Água Distribuído existe uma clara
relação directa (quanto maior o n.º de população, maior é o número de volume distribuído), o
mesmo já não se passa quando se introduz a o factor ZA.
Relativamente às ZA, não se consegue estabelecer uma ligação entre a sua quantidade e a
População Abastecida e/ou Volume de Água Distribuído. No entanto, existe uma ligeira
tendência quando se associa o número de ZA à área do concelho. Os concelhos que possuem
maiores áreas geográficas são os concelhos que possuem maior número de ZA (Montalegre e
Chaves), e vice-versa (Mesão Frio e Santa Marta de Penaguião).
Atendendo à evolução de 2008 e 2009 sobre o número de ZA nos concelhos, verifica-se que
existiu uma redução de 5%. Esta diminuição encontra-se normalmente aliada à diminuição
dos SA.
A entrada em funcionamento de um novo SA, é normalmente associada à diminuição de SA
e/ou ZA. Esta optimização de recursos, provoca a substituição de origens locais pela nova
origem, o que faz com que seja reduzida a quantidade de SA/ZA. A globalização existente no
sector fará com que esta diminuição se continue a verificar nos próximos anos.
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Os “grandes” SA existentes no concelho de Vila Real, (SA Alvão e “SA Sordo), são
responsáveis pelo abastecimento de água em várias ZA, o que corresponde a
aproximadamente 80% da população do concelho abastecida pela rede pública de
abastecimento.
No que respeita aos resultados de qualidade, a caracterização do distrito é feita segundo a
evolução temporal (2002-2008) de dois indicadores: número de análises efectuadas
relativamente ao regulamentar e número de análises em cumprimento com o valor
paramétrico.
Relativamente ao primeiro indicador, conclui-se só a partir de 2005 é que passa a existir mais
rigor no cumprimento dos PCQA na maioria das EG, resultando numa significativa melhoria
dos valores apresentados nos anos seguintes.
Quanto ao outro indicador em estudo, os resultados são mais regulares, existindo
percentagens bastante elevadas de valores em cumprimento com o valor paramétrico nos
concelhos, pelo que se pode concluir que globalmente a água no distrito é de boa qualidade.
De facto, entre os concelhos do distrito, o concelho de Vila Real apresenta resultados mais
regulares e melhores resultados nos dois indicadores em estudo.
No concelho de Vila Real, segundo os resultados de controlo e vigilância obtidos no ano de
2008, conclui-se que o principal problema prende-se com o parâmetro pH, responsável por
cerca de 74% dos incumprimentos.
Nos restantes 26%, os incumprimentos em alguns parâmetros podem ser imputados às redes
prediais (Ferro, Manganês, Cor), pelo que sobram muito poucos casos, que podem ser
considerados situações pontuais, prontamente resolvidas pela EG.
Relativamente aos processos de desinfecção a que a água é submetida no concelho de Vila
Real, verifica-se que os grandes SA, que possuem ETA’s, apresentam melhores resultados no
parâmetro desinfectante residual que os Pontos de Cloragem. Esta situação está ainda ligada
aos excelentes resultados obtidos em parâmetros passíveis de provocar contaminação de
origem microbiológica, o que vem comprovar a eficácia do tratamento realizado.
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Anexo I
Pesticidas a pesquisar em 2008, em Águas para Consumo Humano
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PESTICIDAS A PESQUISAR EM 2008 EM ÁGUAS PARA CONSUMO
HUMANO
1. DIRECÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE
1.1 - Alto Minho
Concelhos:
Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima,
Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira
Substâncias activas:
cimoxanil, 2,4-D, alacloro, atrazina*, bentazona, diurão, linurão, S-metolacloro e terbutilazina*

1.2 - Baixo Minho
Concelhos:
Amares, Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Esposende, Fafe, Guimarães, Mondim
de Basto, Póvoa de Lanhoso, Ribeira de Pena, Santo Tirso, Terras de Bouro, Trofa, Vieira do Minho, Vila
Nova de Famalicão, Vila Verde, Vizela
Substâncias activas:
alacloro, atrazina*, bentazona, diurão, linurão, EPTC, S-metolacloro, terbutilazina*
1.3 - Área Metropolitana do Porto e Baixo Douro
Concelhos:
Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria
da Feira, S. João da Madeira, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia
Substâncias activas:
2,4-D, alacloro, atrazina*, bentazona, diurão, linurão, EPTC, S-metolacloro, terbutilazina*
1.4 - Sousa e Ribadouro
Concelhos:
Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de
Ferreira, Paredes, Penafiel, Resende
_________________________
1/7
*Sempre que sejam pesquisadas as substâncias activas atrazina e terbutilazina devem ser igualmente
pesquisados os metabolitos correspondentes desetilatrazina e desetilterbutilazina.
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Substâncias activas:
dimetoato, 2,4-D, alacloro, atrazina*, bentazona, diurão, linurão, EPTC, S-metolacloro, terbutilazina*

1.5 - Nordeste
Concelhos:
Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vimioso,
Vinhais
Substâncias activas:
Atrazina* e terbutilazina*

1.6 - Alto Trás-os Montes
Concelhos:
Boticas, Chaves, Montalegre, Murça, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar
Substâncias activas:
dimetoato, alacloro, linurão, EPTC

1.7 - Douro e Távora
Concelhos:
Alijó, Armamar, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de
Penaguião, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Vila Real
Substâncias activas:
cimoxanil, dimetoato, atrazina*, captana, diurão, linurão, mancozebe

1.8 - Douro Superior
Concelhos:
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Penedono, São João da Pesqueira, Torre de Moncorvo,
Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa
Substâncias activas:
dimetoato, atrazina*, diurão, linurão, mancozebe

_________________________
2/7
*Sempre que sejam pesquisadas as substâncias activas atrazina e terbutilazina devem ser igualmente
pesquisados os metabolitos correspondentes desetilatrazina e desetilterbutilazina.
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Anexo II
Épocas de Aplicação de Pesticidas
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Épocas de aplicação de Fungicidas, Insecticidas e Herbicidas cujas substâncias activas são de pesquisar em águas superficiais/
subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano
Época de Amostragem
Substância activa
2,4-D

Alacloro

Amitrol

Cultura
Centeio, trigo, prados
gramíneas
Batateira
Feijoeiro
Milho
Soja
Amendoeira, arroz
(marachas), canal e
valas, cerejeira,
citrinos, damasqueiro,
macieira, pereira,
oliveira, pessegueiro
Zonas não cultivadas

Atrazina

Data de Aplicação

Águas Subterrâneas Águas superficiais

Janeiro-Fevereiro

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Depende da Região
Dezembro, Janeiro
Abril, Maio
Março, Abril

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Primavera

Não é necessária a
pesquisa

Primavera, após
aplicação

Quando necessário

Não é necessária a
pesquisa

Todo o ano

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Milho

Abril, Maio

Arroz

Maio, Junho

Bentazona
Cevada

Novembro, Dezembro

Ervilheira
Videira, ameixeira,
damasqueiro,
amendoeira,
pessegueiro,
pimenteiro, tomateiro,
batateira, meloeiro,
feijoeiro
Macieira, pereira,
cenoura

Dezembro- Janeiro

Pessegueiro

Fevereiro-Março

Carbofurão

Tratamento do solo

Primavera, Outono

Todo o ano

Cimoxanil

Vinha, tomateiro
Batateira

Não é necessária a
pesquisa

Clorpirifos

Vários

Clortalonil

Batateira
Tomateiro

Primavera
Primavera, Outono
Todo o ano, maior
incidência Primavera
e Verão
Primavera, Outono
Primavera

Clortolurão

Cevada, Trigo

Outono- Dezembro

Todo o ano

Diazinão

Várias

Primavera, Outono

Todo o ano

Primavera, Verão

Captana

Primavera

Inverno, Primavera

Não é necessária a
pesquisa
Não é necessária a
pesquisa

Não é necessária a
pesquisa
Primavera
Primavera, Outono
Primavera, Verão
Primavera, Outono
Primavera
Não é necessária a
pesquisa
Não é necessária a
pesquisa

Dimetoato

Várias

Primavera, Verão

Não é necessária a
pesquisa

Diurão

Citrinos
Espargos
Macieira
Oliveira
Pereira
Vinha
Zonas não cultivadas

Setembro-Dezembro
Setembro-Março
Janeiro-Fevereiro
Outubro-Fevereiro
Janeiro-Fevereiro
Novembro-Maio
Quando justifica

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

EPTC

Batateira

Depende da Região

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Épocas de aplicação de Fungicidas, Insecticidas e Herbicidas cujas substâncias activas são de pesquisar em águas superficiais/
subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano
Época de Amostragem
Substância activa

Glufosinato de
amónio

Isoproturão

Linurão

Mancozebe

MCPA

Cultura

Data de Aplicação

Alface, ameixeira,
amendoeira,
bananeira, batateira,
cerejeira, citrinos,
couve brócolos, couve
bruxelas, couve
galega, couve
lombrada, couve
portuguesa, couve
repolho, couve roxa,
couve flor, kiwi,
macieira, ornamentais,
pereira, pessegueiro,
pousios, viveiros
florestas, zonas não
cultivadas

Quando justifica

Cebola
Cevada
Damasqueiro
Ervilheira, feijoeiro
Trigo, triticale
Vinha

Outubro-Fev.-Março
Outubro-Novembro
Primavera-Verão
Dezembro-Janeiro
Outubro-Novembro
Novembro-Março

Metalaxil

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Não é necessária a
pesquisa

Promavera,Verão
Outono, Inverno
Inverno

Primavera

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Inverno, Primavera
Primavera, Outono
Primavera/Verão,
Outono/Inverno

Não é necessária a
pesquisa

Março-Junho

Todo o ano

Trigo

Inverno

Cevada

Outono, Inverno

Cebola
Cenoura
Faveira
Gladíolos, jacintos
Milho

Março
Jan-Fev.-Março
Dezembro-Janeiro
Novembro-Janeiro
Abril-Maio

Ornamentais/arbustos

Depende da espécie

Sorgo
Vinha
Vinha, alface, cebola,
cenoura, couve
Macieira, pereira,
pimenteiro, tomateiro,
ervilheira, feijoeiro
melancia, meloeiro,
tabaco, trigo
Ameixeira,
amendoeira,
damasqueiro,
pessegueiro, cerejeira
Batateira
Arroz
Centeio, cevada, linho
Trigo

Março-Maio
Outubro-Março

Vinha
Meloeiro, tomateiro,
pepino, tabaco
Alface
Batateira, couve

Metribuzina

Batata

Molinato

Arroz

Águas Subterrâneas Águas superficiais

Inverno, Primavera

Primavera

Fevereiro-Março
Primavera, Outono
Primavera, Verão
Outono, Inverno
Inverno
Inverno, Primavera

Primavera/Verão,
Outono/Inverno
Não é necessária a
pesquisa

Épocas de aplicação de Fungicidas, Insecticidas e Herbicidas cujas substâncias activas são de pesquisar em águas superficiais/
subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano
Época de Amostragem
Substância activa

Cultura

Data de Aplicação

Vinha

Maio, Julho, Agosto

Morangueiro, tomateiro

Primavera, Verão

Propanil

Arroz

Junho

Propinebe

Vinha, macieira,
pereira, tomateiro
Batateira

Primavera, Outono

Rinsulfurão

Milho

Primavera

Pirimetanil

S-metolacloro

Tebuconazol

Terbutilazina

Tirame
Triclopir

Primavera

Milho
Beterraba sacarina,
chicória
Vinha
Macieira, pereira,
cereais
Citrinos, macieira,
pereira
Milho
Olival
Vinha
Zonas não cultivadas

Março-Abril
Dezembro-Abril
Dezembro-Março
Outubro-Dezembro

Várias
Pastagens degradadas
Zonas cultivadas

Águas Subterrâneas Águas superficiais
Não é necessária a
pesquisa

Primavera, Outono
Primavera

Primavera, Verão

Não é necessária a
pesquisa

Junho

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Março-Maio
Outubro ou Março

Maio, Julho, Agosto

Não é necessária a
pesquisa

Primavera, Outono
Primavera

Quando justifica
Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa

Primavera

Não é necessária a
pesquisa

Primavera

Quando necessário

Todo o ano

Não é necessária a
pesquisa
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Anexo III
Rede de Água da EMAR, INSAAR 2008

Hugo Miguel Martins Monteiro

COVELO

SAMARDÃ

DORNELAS
VILARINHO DA SAMARDÃ

LAMAS DE OLO

BENAGOURO

ÁGUAS SANTAS

PAREDES

LINHARES

VILA MEÃ

ESCARIZ
FORTUNHO

CRAVELAS

OUTEIRO

BORBELA

GALEGOS DA SERRA

JORJAIS (MOUÇÓS)

VILA SÊCA

LAMARES / LAGARES

ABOBELEIRA

FERREIROS

CARREIRA DE TIRO

SIRARELHOS

SANGUINHEDO

SIGARROSA

FRAGA DA ALMOTOLIA
BAIRRO DA CARVALHA

AGAREZ

FLORES

LORDELO

VILA COVA

GRAVELOS

ADOUFE

BORBELINHA

RELVA
RAMADAS
CALES

S. COSME

COÊDO
REBORDINHO
COUTO (ADOUFE)

MUAS

LEIRÓS

S. TOMÉ DO CASTELO

TESTEIRA

VARGE/FEITAIS

PISCAIS PONTE

BOUÇA DA RAPOSA

QUINTELAS

BOUÇA

COMPRA

MEROUÇOS

ALVITES

ALFARVES
PENA D'AMIGO

MAGARELOS

GACHE

SEQUEIROS

LAGE
LAVERQUEIRA
AVEÇÃOZINHO
SEIXO/PEREIRA AVEÇÃO DO MEIO

VILA MARIM

SAPIÕES

PÊPE

VILA REAL

QUINTÃ

PENA

VILA NOVA/CAMPEÃ

FOZ

VIARIZ DA POÇA

SARDOEIRA
VIARIZ DA SANTA/POUSADA/BOAVISTA

BARRO VERMELHO

TORNEIROSCOUTO (ARROIOS)
PARADA DE CUNHOS

ARRABÃES

SILVELA
GRANJA

VILA NOVA (FOLHADELA)
FOLHADELA

MENESES

CONSTANTIM (JUNTA DE FREGUESIA)

PAÚLOS

BUSTELO

COTORINHO
TUIZENDES

GALEGOS

ZONA INDUSTRIAL

RELVAS

TORGUEDA
MOÇÃES

S. CIBRÃO

PORTELA

ANDRÃES

ARNADELO

PÓVOA
VESSADIOS

POMARELHOS

SABROSO
MOSTEIRÔ

FONTEITA
PASSAGEM

PENELAS

MAGALHÃ

JORJAIS (ANDRÃES)

CARRAZEDO

PAI CORRÃO
VALE DE ERMIDA

TANHA

NOGUEIRA

ABAÇAS

POVOAÇÃO
ALFOLÕES

FONTELO

VILARINHO DE TANHA
VALE DO AÇOR

ALTO DA COMENDA
BUJÕES

Legenda:
!

reserv_emarvr
rede_agua

LUDARES

VALE DE NOGUEIRAS

ARROIOS

BISALHÃES

PARADA
FARELÃES

CABRIL/ QUINTA F. RAINHA

MONDRÕES

CARRO QUEIMADO

BAIRRO DO MARRÃO

AVEÇÃO DO CABO
CHÃO GRANDE

TOJAIS

MATEUS

QUINTELA

GULPILHARES

GONTÃES

CARVAS

RAIA

Rede de Água
- insaar 2008 -

GUIÃES

JUSTES
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Anexo IV
Relatório de Qualidade 4.º Trimestre 2008, Zona Sudeste EMAR

Hugo Miguel Martins Monteiro

Zona de Abastecimento de "Zona Sudeste"
Relatório de Qualidade da Água para Consumo Humano
4º Trimestre do Ano 2008

Controlo de Inspecção

Controlo de Rotina

PARÂMETROS exigidos
pelo DL nº. 306/2007
R1
E.coli.
Bactérias coliformes
Cloro residual
R2
Alumínio
Amónio
Cheiro
Clostridium perfringens
Condutividade
Cor
Manganês
Nitratos
Núm. de colónias a 22ºC
Núm. de colónias a 37ºC
Oxidabilidade
pH
Sabor
Turvação
1,2-dicloroetano
Antimónio
Arsénio
Benzeno
Benzo(α)pireno
Boro
Bromatos
Cádmio
Cálcio
Chumbo
Cianetos
Cloretos
Cobre
Crómio
Dureza total
Enterococos
Ferro
Fluoretos
HAP
Magnésio
Mercúrio
Níquel
Nitritos
Selénio
Sódio
Sulfatos
Tricloroeteno
Tetracloroeteno
Tri-halometanos

Unidades

nº análises
obrigatórias realizadas
no ano
trimestre

nº/100 ml

36

9

nº/100 ml

36

9

mg/l

36

9

Valor
paramétrico

máximo

mínimo

> Val Param

0
0
-

0
0
0,49

0
0
0,06

0
0
-

46
<0,10
0
0
78,2
<5
45
<4
0
0
<1,9
7,6
0
<0,5
<0,3
<1
<1
<0,2
<0,008
<0,05
<5
<0,5
9,9
<1
<10
6,0
<0,002
<5
26,0
0
80
0,7
<0,016
<2,0
<0,1
<2
<0,04
<1
4,7
17
<2,9
<1,6
<20

<40
<0,10
0
0
<14,6
<5
<30
<4
0
0
<1,9
7,1
0
<0,5
<0,3
<1
<1
<0,2
<0,008
<0,05
<5
<0,5
9,9
<1
<10
6,0
<0,002
<5
26,0
0
80
0,7
<0,016
<2,0
<0,1
<2
<0,04
<1
4,7
17
<2,9
<1,6
<20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mg/l PtCo
µg/l

13

3

13

3

mg/l NO3

13

3

200
0,50
3
0
2500
20
50
50

nº /ml

13

3

sem alt anorm

nº /ml

13

3

sem alt anorm

mg/l O2

13

3

unid pH

13

3

factor dil

13

3

UNT

13

3

5
6,5 a 9,0
3
4
3,0
5,0
10
1,0
0,010
1,0
25
5,0
25
50
250
2,0
50
0
200
1,5
0,10
1
20
0,5
10
200
250
10
10
150

µg/l

13

3

mg/l

13

3

factor dil

13

3

nº/100 ml
µS/cm

13

3

13

3

µg/l

2

1

µg/l

2

1

µg/l

2

1

µg/l

2

1
1

µg/l

2

mg/l
µg/l

2

1

2

1

µg/l

2

1

mg/l
µg/l

2

1

2

1

µg/l

2

1

mg/l

2

1

mg/l
µg/l

2

1

2

1

mg/l

2

1

nº /100ml
µg/l

2

1

2

1

mg/l
µg/l

2

1

2

1

mg/l
µg/l

2

1

2

1

µg/l

2

1

mg/l
µg/l

2

1

2

1

mg/l

2

1

mg/l
µg/l

2

1

2

1

µg/l

2

1

µg/l

2

1

HAP - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos
sem alt anorm - sem alteração anormal

% de valores em cumprimento

100%

Valores Determinados
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Anexo V
Relatório de Qualidade 4.º Trimestre 2008, ZA “Só Sordo” EMAR

Hugo Miguel Martins Monteiro

Relatório de Qualidade da Água para Consumo Humano
Zona de Abastecimento Só Sordo - 4º trimestre de 2008
PARÂMETROS
estipulados pelo
Decreto-Lei nº. 306/2007

nº análises
obrigatórias
no trimestre

% análises
realizadas
4 º trimestre

Valor
paramétrico

10
10
10

100%
100%
100%

0
0
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

200
0,50
3
0
2500
20
50

Resultado
obtido

obtido

% resultados
em
cumprimento

nº/100 ml
nº/100 ml
mg/l

0
0
0,67

0
0
0,15

100%
100%
-

µg/l
mg/l
factor dil
nº/100 ml
µS/cm
mg/l PtCo
µg/l
nº /ml
nº /ml
mg/l O2
unid pH
factor dil
UNT
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
nº /100ml
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<40
<0,1
0
0
91,9
<5
33
0
0
<1,9
7,4
0
0,7

<40
<0,1
0
0
83,5
<5
<30
0
0
<1,9
6,8
0
<0,5

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Unidades máximo mínimo

Controlo de Inspecção

Controlo de Rotina

R1
E.coli.
Bactérias coliformes
Cloro residual
R2
Alumínio
Amónio
Cheiro
Clostridium perfringens
Condutividade
Cor
Manganês
Núm. de colónias a 22ºC
Núm. de colónias a 37ºC
Oxidabilidade
pH
Sabor
Turvação
1,2-dicloroetano
Antimónio
Arsénio
Benzeno
Benzo(α)pireno
Boro
Bromatos
Cádmio
Cálcio
Chumbo
Cianetos
Cloretos
Cobre
Crómio
Dureza total
Enterococos
Ferro
Fluoretos
HAP
Magnésio
Mercúrio
Níquel
Nitritos
Selénio
Sódio
Sulfatos
Tricloroeteno
Tetracloroeteno
Tri-halometanos

HAP - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos
sem alt anorm - sem alteração anormal

% Geral de resultados em cumprimento:

100%

sem alt anorm
sem alt anorm

5
6,5 a 9,0
3
4
3,0
5,0
10
1,0
0,010
1,0
0
5,0
25
50
250
2,0
50
0
200
1,5
0,1
1,0
20
0,5
10
200
250
10
10
100
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Anexo VI
Relatório de Qualidade 4.º Trimestre 2008 EMAR
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Relatório de Qualidade da Água para Consumo Humano
Concelho de Vila Real - 4º trimestre de 2008

Pesticidas

Controlo de Inspecção

Controlo de Rotina

PARÂMETROS
estipulados pelo
Decreto-Lei nº. 306/2007

R1
E.coli.
Bactérias coliformes
Cloro residual
R2
Amónio
Cheiro
Condutividade
Cor
Manganês
Nitratos
Núm. de colónias a 22ºC
Núm. de colónias a 37ºC
Oxidabilidade
pH
Sabor
Turvação
1,2-dicloroetano
Alumínio
Antimónio
Arsénio
Benzeno
Benzo(α)pireno
Boro
Bromatos
Cádmio
Cálcio
Chumbo
Cianetos
Cloretos
Clostridium perfringens
Cobre
Crómio
Dureza total
Enterococos
Ferro
Fluoretos
HAP
Magnésio
Mercúrio
Níquel
Nitritos
Selénio
Sódio
Sulfatos
Tricloroeteno
Tetracloroeteno
Tri-halometanos
diurão
linurão
captana
atrazina
desetilatrazina
mancozebe
PESTICIDAS - TOTAIS

nº análises
obrigatórias
no trimestre

% análises
realizadas
4 º trimestre

Valor
paramétrico

114
114
114

100%
100%
100%

0
0
-

45
45
45
45
45
42
45
45
45
45
45
45
18
31
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
31
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
5
5
5
5
5
5
5

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0,50
3
2500
20
50
50
sem alt anorm
sem alt anorm

5
6,5 a 9,0
3
4
3,0
200
5,0
10
1,0
0,010
1,0
25
5,0
25
50
250
0
2,0
50
0
200
1,5
0,1
1,0
20
0,5
10
200
250
10
10
150
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,50

Resultado
obtido

obtido

% resultados
em
cumprimento

nº/100 ml
nº/100 ml
mg/l

0
0
0,73

0
0
<0,03

100%
100%
-

mg/l
factor dil
µS/cm
mg/l PtCo
µg/l
mg/l NO3
nº /ml
nº /ml
mg/l O2
unid pH
factor dil
UNT
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
nº/100 ml
mg/l
mg/l
mg/l
nº /100ml
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,10
0
144
10
45
23
126
136
3,6
8,7
0
3,90
<0,3
126
<1
7
<0,2
<0,008
<0,05
<5
<0,5
13,9
<1
<10
14,4
0
0,46
<5
57,6
0
342
0,8
<0,016
12,1
0,1
14
<0,04
1
8,4
23
<2,9
<1,6
<20
<0,05
<0,05
<0,1
<0,05
<0,05
<0,1
<0,1

<0,10
0
<14,6
<5
<30
<4
0
0
<1,9
5,5
0
<0,5
<0,3
<40
<1
<1
<0,2
<0,008
<0,05
<5
<0,5
2,1
<1
<10
3,3
0
<0,002
<2
5,3
0
<40
<0,4
<0,016
<2
<0,1
<2
<0,04
<1
2,7
<10
<2,9
<1,6
<20
<0,05
<0,05
<0,1
<0,05
<0,05
<0,1
<0,1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
84%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
89%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Unidades máximo mínimo

HAP - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos
sem alt anorm - sem alteração anormal

Causas dos incumprimentos e medidas correctivas implementadas:

Os incumprimentos do parâmetro pH advêm das características naturais da qualidade da água da região. Estão a
ser equacionadas soluções para estas situações pontuais aguardando-se apenas viabilidade tecnico-financeira.
Um dos incumprimentos em Ferro deveu-se à qualidade dos materiais utilizados na rede predial do consumidor
privado, que foi alertado para a necessidade de substitui-la.
O outro incumprimento de Ferro prendeu-se com a qualidade dos materiais em contacto com a água, tendo-se
entretanto adquirido um meio de transporte próprio.

Este boletim encontra-se afixado no átrio da sede da EMAR, onde também poderá
ser solicitada informação sobre cada Zona de Abastecimento individual.
Os resultados em incumprimento são sempre enviados à Delegação de Saúde de
Vila Real até ao dia útil seguinte à tomada de conhecimento. O presente relatório foi
enviado a 17-02-2009.

