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Características hidrogeológicas da Origem:
Os aluviões que servem de suporte às captações da Boavista 
inserem-se no sistema aquífero designado por "Aluviões do 
Mondego", da unidade hidrogeológica Orla Ocidental.
Estes aluviões encontram-se representados por areias com 
níveis de cascalheira e com poucas lentículas lodosas de 
extensão e espessura reduzidas.
O Sistema Aquífero com grande variabilidade de 
produtividade, sendo que na zona da Boavista encontram-se 
as captações mais produtivas e com maiores rendimentos.

Características específicas dos vários tipos de PE´s / Redes de 
distribuição:
- gravíticos ou com sistema de bombagem;
- em reservatórios da EG Alta;
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- a reservatórios da EG Baixa;
- diretamente na rede de distribuição;
- dimensões das redes a jusante muito diferentes originando 

assim tempos de permanência da água no sistema muito 
dispares;

- com ou sem pontos de recloragem.

Grande Utilizador
- Aquele que apresentou no ano transato um consumo 

médio anual superior a 1000 m3, exceto situações pontuais 
devidamente analisadas e justificadas (ex: perdas na rede 
predial)

Utilizadores Sensíveis
- Aquele que pela natureza da sua atividade, bem como pelas 

características da sua população exposta apresenta maior 
risco de ser afetado por um incidente. As seguintes 
atividades devem ser consideradas na identificação de 
utilizadores sensíveis: Hospitais, Centros de Saúde, Clínicas 
de Hemodiálise, Clínicas Particulares, Lares e Centros de Dia 
(Idosos, Crianças, Jovens, Doentes e Pessoas com 
deficiência), Estabelecimentos de Ensino, Indústrias 
Alimentares, Estabelecimentos Prisionais.
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Características hidrogeológicas da Origem:
Cársico da Bairrada - A zona da captação é caracterizada por 
uma formação de areias finas com siltes e argilas, assentes 
numa banca calcária (calcários liásicos).

Características específicas dos vários tipos de PE´s / Redes de 
distribuição:
- a reservatório da EG Baixa;
- diretamente na rede de distribuição;
- Zona rural, baixo consumo, existência de captações 

próprias.
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Características hidrogeológicas da Origem:
Captação de Boavista - AdCL

Características específicas dos vários tipos de PE´s / Redes de 
distribuição:
- Em reservatório da EG Alta;
- diretamente na rede de distribuição;
- Zona rural, baixo consumo, poucos habitantes e já idosos.
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Nível elevado de desinfetante residual 
- Reclamações de aceitabilidade dos clientes ocorrem mesmo não ultrapassando o 

máximo recomendado pela legislação em vigor, dependendo da maior ou menor 
sensibilidade dos clientes;

- Dadas as diferentes características dos PE´s e das redes a jusante destes já referidas 
anteriormente, nem sempre é fácil garantir que não se ultrapassa o valor 
recomendado, pois de forma a assegurar um teor de cloro aceitável em pontos 
extremos da rede, as zonas mais próximas dos sistemas de cloragem/recloragem 
podem apresentar valores mais elevados (ex: sistema inferior norte);

- É importante garantir que em cada ponto de fornecimento a água não foi alvo de 
demasiados processos de recloragem em série (para além do tratamento efetuado na 
ETA), prevenindo assim o desenvolvimento de subprodutos da desinfeção como os 
trihalometanos (substâncias com potencial cancerígeno). A AC não possui histórico de 
ocorrência de valores assinaláveis destes parâmetros, no entanto é muito importante 
que todas as EG´s responsáveis pela rede de abastecimento, mantenham um controlo 
rigoroso destes parâmetros para análise de tendências.

Nível reduzido de desinfetante residual
- Por oposição, também não é desejável que o teor de cloro residual livre seja 
demasiado reduzido, de modo a prevenir a propagação de uma eventual contaminação 
que ocorra na rede.
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A AC monitoriza:
- Pontos de Entrega (controlo da água fornecida pelas EG´s em Alta junto aos diversos 

pontos de entrega existentes, e caso se verifiquem desvios com origem na rede de 
distribuição em alta, estes serão alvo de análise e atuação), 

- Reservatório (pontos críticos do sistema)
- Rede de distribuição
- Torneiras de clientes de acordo com o definido na legislação em vigor.
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A alteração de processos de tratamento, por exemplo mineralização pode ser notado 
por clientes originando reclamações de aceitabilidade, apesar de não originar qualquer 
incumprimento de qualidade da água.
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