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INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO 

 

A Câmara Municipal de Sines informa a população do Bairro Novo da Provença que se 
tem registado na água de consumo humano valores anormais do parâmetro “Chumbo”, 
estes valores anormais têm sido detetados nas torneiras dos consumidores e não na rede 
de distribuição municipal nesta zona de abastecimento, pelo que o problema detetado 
está relacionado com o material das tubagens no interior das habitações (rede predial). 

Em várias análises realizadas em abril, maio e outubro de 2018 e abril de 2019 foram 
detetados na rede predial de cinco habitações valores de 11, 18, 19, 22 e 12 microgramas 
de chumbo por litro de água, quando o limite máximo permit ido pela legislação em vigor 
é de 10 microgramas por litro de água.  

A Autoridade de Saúde aconselha: 

1) Efetuar descargas de água antes de cada ut ilização (cerca de 1 minuto), aproveitando o 
funcionamento das máquinas de lavar louça, roupa e rega para renovar a água da rede 
interna predial, sem a desperdiçar; 

2) Para consumo, beber ou cozinhar devem utilizar sempre a torneira de água fria. 

Informa-se que o chumbo não apresenta cor nem transmite cheiro à água pelo que não é 
percetível pelo consumidor mesmo em grandes concentrações, mas a ingestão de 
chumbo pelos humanos pode ser nociva para a saúde, nomeadamente para as crianças 
que são part icularmente sensíveis.  

Em grandes quantidades, o chumbo provoca envenenamento, sendo a principal causa de 
uma doença designada de Saturnismo. 

Sines, 30/04/2019  

 

 

O/A Vereador/a 
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 01 de novembro de 2018) 
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