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Sumário 
 

 Desde 1976 que a qualidade das águas balneares na Europa foi assegurada pela diretiva 

76/160/CEE. Em 2006 esta diretiva foi revogada e substituída pela diretiva 2006/07/CE, que 

introduziu um novo conceito de avaliação da qualidade das águas balneares. Com a sua entrada em 

vigor, passa-se de um modelo quantitativo, onde valores máximos eram especificados para uma 

serie de parâmetros, para um modelo de monitorização e gestão mais qualitativo, que obriga os 

países membros a elaborar um perfil de águas balneares para todas as zonas classificadas como tal. 

  

 O perfil de águas balneares consiste em uma descrição das características físicas, 

geográficas e hidrológicas das águas balneares, na análise das fontes de poluição fecal que possam 

contaminar a água balnear, assim como na avaliação do risco de proliferação de algas e 

cianobactérias. O objetivo final do perfil é a proposta de medidas de gestão que minimizem o risco 

para a saúde pública. 

 

 O presente trabalho decorre no âmbito do projeto “Mapa de Risco para a saúde pública de 

infecções por genótipos de Giardia lamblia nas Praias fluviais de Portugal Continental” 

(PTDC/SAU‐ESA/71609/2006), financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT), e 

pretende desenvolver a caracterização ambiental e territorial das 19 praias fluviais de Portugal 

Continental que foram selecionadas para estudo neste projeto.  

 

 A caracterização foi feita seguindo as orientações da nova diretiva para elaboração do perfil 

de águas balneares. Embora os aspectos principais que devam ser contemplados na elaboração do 

perfil estejam definidos na diretiva, cada país tem a liberdade de utilizar a metodologia que 

considere mais oportuna. Esta tese de mestrado propõe assim através da caracterização destas 19 

praias, uma metodologia para a elaboração do perfil de águas balneares para praias fluviais. 

Também propõe duas medidas de gestão que podem ser utilizadas nas praias fluviais portuguesas. 

 

Palavras chave: 

águas balneares, análise de risco, diretiva européia, saúde pública, perfil ambiental 

 
 
 
 
 

 



Abstract 
 

 Since 1976 the bathing waters quality in Europe was ensured by the 76/160/EEC directive. 

In 2006 this policy was superseded by the 2006/07/CE directive, which introduced a new concept 

for the bathing water’s quality assessment. 

 

 With its entry into force, we went from a quantitative model, where maximum values were 

specified for a set of parameters, to a more qualitative model, which requires each member state to 

draw up a profile for every bathing water area classified as such. 

 

 The bathing water profile consists of a description of the bathing water’s physical, 

geographical and hydrological characteristics, the analysis of fecal pollution sources that might 

contaminate it, as well as assessing the algae and cyanobacteria proliferation risk. The profile’s 

ultimate goal is to propose management measures that could minimize public’s health risk. 

 

 The present master thesis takes place under the project "Public’s health map risk of Giardia 

lamblia genotypes caused infections on mainland Portugal rives beaches" (PTDC/SAU-

ESA/71609/2006), funded by the Foundation for Science and Technology (FCT). It aims to develop 

environmental and spatial characterization of 19 mainland Portugal river beaches that were selected 

for study in this project. 

 

 The characterization was done following the new guidelines for bathing water profiles 

elaboration. Although the main aspects that must be assessed on the profile’s development are 

defined by the directive, each country is free to use the method that it finds the most suitable. 

 

 This master thesis proposes through 19 inland bathing waters environmental 

characterization, methods and guidelines for inland bathing water profiles development. It also 

proposes two main management measures that could be used in Portuguese inland bathing waters. 

 

Key words: 

bathing water, risk analysis, European directive, public health, environmental profile 
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1  Introdução 

 

 Portugal é há muito conhecido na Europa como um destino turístico, nomeadamente de 

turismo balnear, graças à um clima mais ameno que a maioria dos seus vizinhos europeus e uma 

linha de costa com mais de 417 praias designadas oficialmente. A partir de 1994 o país investiu 

muito em saneamento básico, melhorando assim a qualidade dos seus cursos de água. Com águas 

interiores mais limpas, surgiu outro tipo de turismo balnear que pôde ser explorado: as praias 

fluviais. 

 A manutenção da boa qualidade da água destas praias não só é necessária para potencializar 

o turismo nas zonas interiores do país, mas também por questões de saúde pública, já que uma serie 

de doenças podem ser contraídas através da prática balnear em águas contaminadas com os mais 

diversos organismos patogênicos. 

 A Giárdia lamblia (sinônimo de Giárdia intestinalis e Giárdia duodenalis) é um destes 

organismos causadores de doenças. É um dos protozoários parasitas mais comuns no intestino do 

homem e o agente etiológico da giardíase. As manifestações clínicas da infecção por este parasita 

no homem são de ordem gastrointestinal, como disenteria, cólicas abdominais e náusea. Os 

sintomas podem ser mais fortes nas populações imunodeprimidas, como crianças, idosos, 

portadores de SIDA ou pessoas que sofrem de má nutrição, e a desidratação resultante pode ter 

graves conseqüências. A distribuição da doença é mundial, com taxas de incidência de até 40% em 

países em desenvolvimento. 

 Em Portugal, de acordo com o Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde, aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2008, de 4 de Junho, verifica-se ser necessário analisar 

os “factores de risco para a saúde humana associados às águas costeiras e interiores (…)”. Foi neste 

contexto que surgiu o projeto “Mapa de Risco para a Saúde Pública de Infecções por genótipos de 

Giárdia lamblia nas Praias Fluviais de Portugal Continental” financiado pela FCT. 

 A tarefa #3 deste projeto é a caracterização das praias fluviais que foram selecionadas, e é 

onde se enquadra o tema desta tese. O objetivo proposto é a análise do perfil das águas balneares 

fluviais em Portugal Continental tendo em conta a nova Diretiva Européia para águas balneares 

(2006/7/CE) e a sua transposição em Portugal, assim como a implementação de medidas de gestão 

de forma a minimizar o risco para a saúde pública. A elaboração do perfil de água balnear é uma 

exigência da nova diretiva, que embora tenha sido aprovada em 2006, somente foi transposta para a 

legislação nacional em 2009 e os perfis de praia ainda estão em fase de publicação. 

 Ao iniciar este trabalho, não estava ainda publicado nenhum perfil das águas balneares 

portuguesas para poder ser analisado. A caracterização das praias foi feita portanto conjuntamente 

com o desenvolvimento de uma metodologia de elaboração para perfis de águas balneares de praias 
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fluviais, seguindo as linhas de orientação da diretiva em questão. Acabou-se assim por cumprir dois 

objetivos neste trabalho. Caracterizar as 19 praias fluviais integrantes do projeto “Mapa de Risco 

para a Saúde Pública de Infecções por genótipos de Giárdia lamblia nas Praias Fluviais de Portugal 

Continental” e a criação de um método para o desenvolvimento de perfis para águas balneares 

fluviais. A junção destes dois objetivos culminou na proposta de duas medidas de gestão que podem 

ser aplicadas às demais praias fluviais. 

 Este documento estrutura-se portanto em uma etapa introdutória, onde em primeiro lugar se 

demonstra a importância da valorização das praias fluviais para o turismo e a economia portuguesa, 

assim como a importância da qualidade das águas balneares para a saúde pública. Seguidamente, 

em uma abordagem teórica, se explicam as razões que fizeram com que a antiga diretiva 

1976/160/CEE fosse substituída, e quais as vantagens da sua sucessora. Uma vez que as vantagens 

da nova diretiva tenham sido expostas, explica-se como ela se articula no contexto administrativo 

português. 

 A parte prática da tese consiste em uma descrição detalhada da metodologia que foi utilizada 

para o desenvolvimento dos perfis das águas balneares, assim como uma avaliação dos resultados 

da mesma e a justificação das medidas de gestão propostas. Os resultados da caracterização das 

praias fluviais selecionadas pelo projeto da FCT constituem 19 perfis de águas balneares, onde se 

aplicam as medidas de gestão que pareceram mais relevantes. 
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 2 Importância das praias fluviais para o turismo português 

 

 2.1  Importância do turismo na economia portuguesa 

 

 O turismo é um dos principais sectores da economia portuguesa, e o seu peso na mesma vem 

crescendo nos últimos anos. Observou-se um crescimento médio anual nas receitas internacionais 

do turismo de 2,7% desde 2001, atingindo assim os 7.601 milhões de euros em 2010.1 O turismo 

gerou 8,8% do PIB português em 2009 e também é um setor importante para o emprego nacional,  

que proporcionou 7,9 % dos empregos em 2007.2,3 Em 2009 desembarcaram nos aeroportos 

portugueses cerca de 10,4 milhões de passageiros provenientes de vôos internacionais e 2,6 milhões 

de procedência de vôos domésticos. Um crescimento de 7,9% foi registrado no caso dos vôos 

domésticos frente ao ano anterior.2 

 Reconhecido como um dos sectores estratégicos da economia portuguesa, o turismo 

desempenha um papel vital para o desenvolvimento do país, tal como comprovam as receitas e 

empregos gerados. Desde os anos 60 que se assiste a um crescimento do turismo praticamente 

continuo no país, tanto nas receitas como no número de turistas, que era de apenas 1 milhão no final 

dos anos 60.4 Num tempo que privilegia o lazer e as viagens, a evolução do turismo a nível mundial 

possibilita um forte crescimento do setor em Portugal. Sendo este um dos recursos econômicos mais 

importantes de um país que atravessa neste momento uma forte crise financeira interna, torna-se 

cada vez mais importante a necessidade do país de abrir-se à novos mercados e de apostar numa 

estratégia de atuação que permita não só responder a procura turística mas também competir com as 

ofertas concorrentes. 

 

 2.2  Os contrastes espaciais do turismo em Portugal 

 

 Graças à sua linha de costa com 417 zonas balneares costeiras designadas oficialmente em 

2010, o turismo balnear é atualmente o principal produto turístico em Portugal.5 Por força das 

condições climáticas, este é principalmente um turismo sazonal de veraneio. Estes dois fatores 

constituem uma importante fragilidade do setor, pois conduzem simultaneamente a uma 

concentração espacial e temporal do fenômeno, como demonstra o Algarve. 

 Esta região é o principal destino turístico do país, e acolheu em 2009 40% das dormidas de 

estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros.2 Sendo um destino de Sol e Mar, a taxa de ocupação 

foi em 2009 de 65,5% nos meses de verão (Julho, Agosto e Setembro), com o pico a verificar-se em 

Agosto, com uma taxa de 78,9%.2 Por outro lado, os meses de Inverno (Dezembro e Janeiro) 

apresentam taxas de ocupação bastante baixas, com uma média de 18,5%.2 O  sector turístico 
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encontra-se desta forma muito concentrado em três regiões : Lisboa,  Algarve e Madeira, que em 

2009 concentraram mais de 86.4% das dormidas de estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros.2 

 O objetivo de fortalecer o turismo em Portugal passa portanto obrigatoriamente pela 

diversificação da oferta de produtos turísticos, aumentando assim a presença desta atividade nas 

demais regiões do país, e amenizando sua sazonalidade. Neste contexto, o Plano Estratégico 

Nacional do Turismo (PENT) definiu dez produtos estratégicos considerando não só os recursos 

naturais e culturais presentes no território, mas também seu potencial de crescimento futuro. Estes 

produtos são: Sol e Mar, Touring Cultural e Paisagístico, City Break, Turismo de Negócios, Turismo 

de Natureza, Turismo Náutico (incluindo Cruzeiros), Saúde e Bem-estar, Golfe, Resorts Integrados 

e Turismo Residencial, e Gastronomia e Vinhos.6 Não se espera um crescimento anual acima dos 

5% na procura do produto Sol e Mar, porém este foi selecionado devido a sua elevada importância 

atual no turismo português. 

 

 2.3  O turismo interior e o desenvolvimento das praias fluviais 

 

 Grande parte das regiões localizadas na zona interior portuguesa segue uma mesma 

dinâmica socioeconômica. Tratam-se de regiões frágeis, com problemas de emprego e de 

desenvolvimento industrial, que a população tende deixar para migrar para zonas mais atrativas, 

como a área costeira portuguesa ou outros países, procurando melhores meios de sobrevivência e 

aumento do padrão de vida. Esta situação conduz a uma diminuição da população, com todos os 

impactos negativos que isso acarreta.7 

 O turismo nestas regiões pode ser em muitos casos uma oportunidade de promover uma 

integração e dinamização local e constitui também uma possibilidade de desenvolvimento 

econômico e de inversão das tendências demográficas. Neste sentido, uma das grandes vantagens 

das regiões interiores são os seus recursos endógenos, constituídos entre outros pelo patrimônio 

natural (paisagem, recursos hídricos, áreas naturais de importância ecológica), o patrimônio cultural 

(tradições, artesanato, e gastronomia) e o patrimônio histórico e arquitetônico, que formam a sua 

identidade territorial. 

 No que diz respeito ao desenvolvimento turístico em regiões interiores, podemos destacar 

três dos dez produtos propostos pelo PENT: Touring Cultural e Paisagístico, Turismo de Natureza e 

Gastronomia e Vinhos. Associado ao desenvolvimento destes três produtos estratégicos surge a 

oportunidade de potenciar outros pequenos segmentos específicos que por si só não têm capacidade 

competitiva, nomeadamente o turismo em torno das praias fluviais.8 As praias fluviais podem assim 

ser consideradas, principalmente nas regiões interiores e áreas rurais, um segmento específico do 

mercado turístico, que alia turismo balnear aos três produtos citados anteriormente. 
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 Foi através do segundo Quadro Comunitário de Apoio (QCA II, de 1994 a 1999) que se 

iniciou a valorização turística das praias fluviais. Dado a falta de infraestruturas de saneamento 

básico na época, o Programa Operacional do Ambiente (POA) do QCA II determinou que se 

deveria proceder a um levantamento dos recursos hídricos existentes e garantir na origem a 

fiabilidade e qualidade da água para abastecimento.9 Também era necessário aumentar os níveis de 

atendimento da população no que se refere a água para consumo humano, drenagem e tratamento de 

águas residuais, promovendo assim também uma melhoria substancial da qualidade da água nos 

meios receptores.9 

 Nas medidas designadas no POA por “conservação e valorização do patrimônio natural e 

melhoria da qualidade ambiental” foi contemplado a “regularização e ordenamento de linhas de 

água e de outras áreas naturais” onde projetos de construção e valorização de praias fluviais e 

recuperação, regularização e ordenamento de margens de rios e ribeiras foram aprovados.9  Os 

investimentos feitos na proteção dos recursos hídricos melhoraram a qualidade dos cursos de água 

portugueses, permitindo assim valorizar as suas margens para uso balnear. 

 O desenvolvimento de praias fluviais foi então feito, através da criação de acessos, 

estacionamentos, estruturas de apoio como casas de banho e quiosques de venda de alimentos e 

bebidas e vigilância das praias por nadador-salvador. O resultado foi a criação ou valorização de 74 

praias fluviais tendo uma importância elevada no processo de desenvolvimento sustentado de 

regiões com um bom potencial turístico.9 Podemos assim ver no gráfico 2 um claro aumento no 

número de águas balneares interiores a partir de 1998 e que continuou ao longo dos anos. 

 Mais tarde, o QCA III (2000 – 2006) proporcionou através do Programa Operacional do 

Centro, financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para a 

valorização das praias fluviais.10 Um dos resultados foi a criação em 2006 pela Agência para o 

Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR) de um programa com o objetivo de 

executar ações integradas abrangendo praias fluviais de forma a valorizar e promover este 

patrimônio.11 Esta rede é a Rede de Praias Fluviais das Aldeias do Xisto (RPFAX) e conta com 21 

praias fluviais distribuídas por onze conselhos do Pinhal Interior. O objetivo foi criar uma rede de 

praias que possuam equipamentos de apoio à prática balnear e assim funcionar como pólos de 

atração que servissem não só os turistas mas também a população residente. 

 De forma a criar uma imagem associada à RPFAX, que identificasse e diferenciasse as 

praias que a integram e que ficasse na memória dos visitantes, procedeu-se a criação de um web-site 

(http://www.praiasfluviais.com), a padronização dos painéis informativos, e adotou-se um mascote, 

o “Lontrinhas”, representado pela lontra (Lutra lutra), por ser um mamífero que habita os rios da 

região. 
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Gráfico 2: Número de águas balneares interiores em Portugal entre 1993 e 2010 
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Figura 1: Lontrinhas, mascote da RPFAX 

 
 

2.4 Garantir da qualidade da água nas praias fluviais 

 

 A pratica balnear é uma atividade recreativa que está sujeita a riscos de diversos tipos, sendo 

os principais:12 

• Afogamento; 

• Acidentes físicos (cortes, escorregamento, lesões); 
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• Ataque por animais aquáticos (tubarão, raias, enguias, piranhas, focas, etc.); 

• Picadas de animais peçonhentos e venenosos (águas-vivas, cobras); 

• Insolação, queimaduras solares, hipotermia; 

• Câncer de pele por exposição a longo prazo; 

• Gastrenterite, infecções respiratórias, da laringe, oculares, nasais e do canal auditivo por 

inalação ou contato com bactérias patogênicas, vírus, fungos e parasitas, que podem estar 

presentes na água como resultado de contaminação fecal; 

• Envenenamento e ingestão de água quimicamente contaminada; 

• Toxicoses por ingestão ou inalação de cianobactérias em água doce ou marinha; 

 

 Muita atenção tem se concentrado nos últimos anos nos riscos para a saúde relacionados a 

qualidade das águas balneares (contaminação fecal, envenenamento e toxicose).12 As conseqüências 

em causa não se restringem apenas a gastrenterite, mas também podem causar infecções 

respiratórias agudas, febre, infecções auditivas ou leptospirose.12 Os riscos para a saúde associados 

à contaminação das águas balneares por águas residuais e os casos de gastrenterite conseqüentes 

foram temas tanto de interesse científico como do público em geral na última década.12 Isto advém 

do fato que em termos globais, a contaminação de águas balneares por poluição fecal é muito 

comum e afeta um grande número de banhistas, a maioria dos quais exibem apenas sintomas leves 

de gastrenterite. Quanto maior o número de praias fluviais e quantidade de banhistas que as 

freqüentam, maior o risco tanto como por contaminação direta como por contaminação cruzada 

entre humanos, como pode ser o caso de alguns patógenos como a Giárdia.12 Fica portanto clara a 

responsabilidade dos agentes públicos em monitorizar e gerir as zonas balneares, mantendo o risco 

sanitário baixo nestas zonas de recreação. Também deve-se considerar as implicações que uma má 

qualidade da água e surtos de gastrenterite possam ter no turismo, principalmente no interior 

português, onde as praias fluviais são um produto cada vez mais levado em conta nas estratégias de 

desenvolvimento do turismo local. 

 No caso da Europa, já se tinha dado atenção a este fenômeno desde 1976, quando foi criada 

a primeira diretiva relativa à qualidade das águas balneares. Esta foi revogada em 2006 e substituída 

por um texto de lei mais atualizado, que segue uma abordagem mais atual, tanto em termos de 

qualidade da água como dos novos princípios de proteção integrada do meio ambiente. 
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 3  Enquadramento Legislativo: A nova Diretiva Águas Balneares 
 

 3.1  A evolução nas leis ambientais 
 

 Nos últimos 50 anos a sociedade causou alterações nos ecossistemas de forma mais rápida e 

intensa do que verificado em qualquer outro período da história da humanidade.13 Estas alterações 

ocorreram juntamente com um elevado desenvolvimento econômico e melhorias substanciais na 

qualidade de vida, porém seu custo foi a degradação de serviços ambientais de valor dificilmente 

calculável, como são por exemplo o controle do clima, a reciclagem de nutrientes ou a formação do 

solo.13 A degradação dos serviços prestados pelos ecossistemas representa uma perda de fonte de 

capitais e prejudica a qualidade de vida, sobretudo das populações mais pobres e dependentes do 

meio.13 O rápido crescimento da população tem aumentado bastante a escala e a intensidade da 

sobre-exploração dos recursos naturais e da degradação ambiental, gerando uma ampla gama de 

problemas internacionais e globais urgentes.14 

 O desafio de proteger o ambiente ao mesmo tempo em que se aumenta a demanda pelos 

serviços que este oferece somente será possível com mudanças significativas nas políticas e práticas 

adotadas pelos governos, instituições e cidadãos em geral.13 As questões ambientais surgiram então 

como um foco importante na política internacional nas três últimas décadas do século XX. A 

Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo em 1972 foi a primeira 

resposta da comunidade internacional a estas questões e contou com a participação de 131 países. 

Esta primeira conferência não deu origem a acordos vinculativos, porém estabeleceu uma série de 

princípios, instituições e programas que ajudaram a criar um quadro que promovesse o 

desenvolvimento de ações mais concretas aos problemas ambientais.14 

 A Cimeira da Terra, 20 anos depois no Rio de Janeiro, contou com a participação de 172 

países e deu origem a três convenções internacionais, que visam limitar as alterações climáticas 

(United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCC), promover a preservação da 

biodiversidade (Convention on Biological Diversity - CBD) e combater a desertificação (United 

Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD). 

 No âmbito europeu, a proteção ao meio ambiente vem sendo feita em duas vertentes 

principais: conservação da biodiversidade e prevenção de impactos ambientais. As duas principais 

diretivas européias que garantem a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas são a diretiva 

Aves (79/409/CEE) e a diretiva Habitats (92/43/CEE). A diretiva Aves foi aprovada em 1979 e 

surge como resposta à preocupação com o declínio nas populações de aves selvagens na Europa.15 

Esta diretiva cria Zonas de Especial Conservação que protegem cada um dos diferentes habitats 

utilizados pelas aves selvagens que ocorrem naturalmente na União Européia. 

 Em 1992 a Diretiva Habitats veio complementar a diretiva Aves. Visando contribuir para a 
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manutenção da biodiversidade nos Estados-membros, ela define um quadro comum para a 

conservação de habitats, flora e fauna de importância ecológica e/ou considerados ameaçados no 

território da União Européia.16,17 Cada Estado-Membro deverá designar Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC), para as quais terá de elaborar planos e regulamentos de gestão, no sentido de 

assegurar a manutenção e conservação dos valores naturais identificados.17 

 A Diretiva Habitats também cria a rede Natura 2000, constituída pelas ZEC, e pelas ZPE 

criadas ao abrigo da Diretiva Aves.16 Esta rede é a maior rede ecológica do mundo e representa 

atualmente cerca de 18% do território terrestre da UE, sendo assim a peça central na política 

comunitária de proteção da natureza e biodiversidade.16,18 

 A segunda vertente de ação da União Européia (UE) na proteção e conservação do ambiente 

é a prevenção de impactos ambientais. Ela é assegurada principalmente por três diretivas: a Diretiva 

85/337/EEC para a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), a Diretiva 2001/42/EC para a Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) e a Diretiva 2008/1/CE para a prevenção e controlo integrados da 

poluição (Diretiva IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control). 

 A diretiva IPPC define obrigações a cumprir pelas atividades industriais e agrícolas de forte 

potencial poluente, com o objetivo de evitar ou reduzir as emissões poluentes para a atmosfera, a 

água e o solo, bem como os resíduos provenientes das instalações industriais e agrícolas, de modo a 

alcançar um nível elevado de proteção do ambiente.19 

 A Avaliação ambiental é um procedimento que garante que as implicações ambientais de 

projetos públicos e privados sejam identificados e minimizados antes da execução dos mesmos.20 

As diretivas AIA e AAE regulam a avaliação ambiental para projetos isolados, como uma barragem, 

uma auto-estrada, um aeroporto ou uma fábrica (AIA) e também planos e programas públicos, 

como podem ser programas de desenvolvimento ou de planejamento regional (AAE).20 O objetivo 

das duas diretivas é integrar as considerações ambientais na preparação de projetos, planos e 

programas com vista a reduzir seu impacto ambiental.20 

 Entre estas duas frentes de ação (conservação da biodiversidade e prevenção de impactos 

ambientais), a UE conta ainda com uma série de outras diretivas ambientais, que vão sendo criadas 

a fim de sanar problemas nas mais diversas áreas, como a Diretiva Qualidade do Ar Ambiente 

(2008/50/CE) ou a Diretiva Quadro dos Resíduos (2008/98/CE), por exemplo. Estas e outras 

diretivas foram uma resposta das instituições européias aos crescentes problemas ambientais que 

vem ocorrendo. 

 
 3.2  A proteção dos recursos hídricos 

 

  A água é uma condição prévia para a vida humana, animal e vegetal e desempenha um papel 

fundamental na regulação do clima.21 Também representa um recurso indispensável para a 
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economia. Tendo um papel determinante na manutenção da qualidade ecológica e para a saúde 

pública, a proteção dos recursos hídricos, através da conservação dos ecossistemas e da manutenção 

da boa qualidade para consumo e lazer é portanto uma das estratégias chave na proteção do 

ambiente na Europa. São questões que transcendem as fronteiras, sendo necessária uma ação 

concertada a nível da UE para assegurar uma proteção eficaz deste recurso.21 Existem portanto 

várias diretivas européias que tratam da gestão de conservação dos recursos hídricos comunitários, 

sendo as principais: 

• A Diretiva Qualidade da Água potável (98/83/CE) 

• A Diretiva Águas Residuais Urbanas (Diretiva 91/271/CEE, alterada pela Diretiva 98/15/CE e 

pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003) 

• A Diretiva Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE) 

• A Diretiva Águas Balneares (Diretiva 2006/7/CE) 

• A Diretiva Gestão de riscos de inundações (Diretiva 2007/60/CE) 

• A Diretiva Quadro da Estratégia Marinha (diretiva 2008/56/CE) 

 

 Porém o grande marco legislativo no que se refere à proteção dos recursos hídricos na 

Europa foi a Diretiva Quadro da Água (DQA) 2000/60/CE. Mesmo com a aplicação da legislação 

comunitária de proteção do meio aquático antes em vigor, a poluição das águas costeiras e dos 

estuários continuava a aumentar e, em geral, a qualidade das águas interiores não melhorava.22 

 A Comissão Européia, reconhecendo a insuficiência da legislação em vigor, adotou em 2000 

a DQA, onde ao contrário da anterior legislação, estabelece uma estrutura para a proteção e 

utilização sustentável das águas de superfície e subterrâneas no espaço comunitário, através de uma 

abordagem comum e com objetivos, princípios e medidas de base comuns e coordenados entre si. 

Ela estabelece disposições relativas à qualidade ecológica das águas e à necessidade de uma maior 

integração dos aspectos qualitativos e quantitativos para uma gestão sustentável dos ecossistemas 

aquáticos.22 

 A DQA constitui hoje o principal instrumento da nova Política da Água na União Européia, 

pois enquadra-se no novo modelo da Política Comunitária para o Ambiente, com um espectro de 

ação mais amplo, que visa a prevenção, proteção e melhoria da qualidade do ambiente, a proteção 

da saúde humana e a utilização racional e prudente dos recursos naturais.23 

 

 3.3  A proteção das águas balneares: a antiga diretiva e a necessidade da sua revisão 
 
 A proteção das águas balneares é regulamentada na UE desde 76, por meio da antiga 

Diretiva Águas Balneares 76/160/CEE (DAB-76). Ao prestar informações fiáveis e claras sobre a 
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qualidade da água em praias costeiras e zonas balneares em lagos e rios, a DAB-76 criou uma 

consciência pública sem precedentes sobre um assunto ambiental e de saúde que afeta diretamente 

as pessoas no seu quotidiano.24 

 As normas de qualidade da água previstas pela diretiva foram cumpridas em cada vez mais 

zonas balneares, e os gráficos 1 e 2 revelam que houve uma melhoria constante e significativa da 

qualidade das águas balneares. Esta foi menos evidente nas águas interiores, provavelmente devido 

ao fato das águas doces serem em geral mais frágeis e muito mais afetadas por fontes de poluição 

difusas.24 A DAB-76, nos anos que decorreram desde a sua adoção, claramente melhorou a 

qualidade das águas balneares na Europa. Em Portugal isto se deu em grande parte devido às 

melhorias do sistema de saneamento básico possibilitadas pelo QCA II citado anteriormente. No 

entanto, também pode-se ver nos gráficos que nos últimos anos não houve uma melhoria adicional, 

tanto nas águas costeiras como interiores. É provável que a DAB-76 tenha atingido o seu limite e 

não produziria melhorias subseqüentes nas condições das águas balneares no futuro caso 

continuasse em vigor.24 

 

Gráfico 1: Porcentagem das águas balneares costeiras portuguesas não conformes a legislação ou 
interditadas, entre 1993 e 2009 
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Gráfico 2: Porcentagem das águas balneares interiores portuguesas não conformes a legislação ou 
interditadas, entre 1993 e 2009 
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 A DAB-76 também foi sendo cada vez mais objeto de críticas por razões de natureza 

tecnológica, científica e de gestão.24 Entre as críticas de natureza técnica e científica, contam-se:  

• Desatualização de alguns dos parâmetros previstos na atual diretiva e irrelevância de outros. 

• Monitorização das águas apenas com vista a fiscalizar o cumprimento e não com o objetivo de 

uma melhor compreensão das águas balneares. 

• Ausência de métodos de análise especificados pela diretiva, levando os laboratórios a 

empregarem métodos distintos, com resultados não totalmente comparáveis. 

• Análise microbiológica morosa, o que significa que caso a amostra de água revele não cumprir 

as normas, quaisquer (re)ações à este incumprimento serão demasiado tardias, com provável 

exposição das pessoas à poluição. 

 Quanto às criticas de natureza de gestão, temos de lembrar que a DAB-76 tinha já 30 anos 

ao ser revogada. A sua revisão completa tornou-se necessária à luz da abordagem integrada da 

DQA, a fim de remodelá-la em consonância com os novos princípios de gestão nela estabelecidos.24 

 A gestão da qualidade das águas balneares não é apenas uma questão de monitorização ou de 

“controle de produto”, mas sim de real gestão e garantia de qualidade.24 É necessária uma 

compreensão global de todo o processo que determina a qualidade da água e sua variabilidade.24 É 

também necessário empreender ações para preservar ou alcançar uma boa qualidade da água e 

minimizar o impacto da atividade humana.24 Para alcançar este objetivo, deve-se observar o que se 
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passa numa zona balnear e na sua proximidade direta, tomar em consideração o território 

envolvente no que respeita ao uso do solo, descargas a montante, etc.24 Por isso, a nova Diretiva 

Águas Balneares 2006/7/CE (DAB-06) compreende não só a monitorização da qualidade da água 

em zonas balneares mas também as fontes de poluição presentes na sua bacia drenante, 

especialmente as descargas de águas residuais e agrícolas.24 

 A entrada em vigor da DQA, onde toda a legislação relativa qualidade ambiental e ecológica 

dos recursos hídricos foi unificada, abriu espaço para que o modelo de gestão da DAB-06 pudesse 

ser elaborado com o intuito exclusivo de proteger o público dos riscos associados à prática 

balnear.25 O maior objetivo da DAB-06 é portanto reduzir o risco de gastrenterite e outras doenças 

que possam ser contraídas nas águas balneares, descritas anteriormente.25, 26 Seguindo os princípios 

estabelecidos pela Agenda 21 e convenção Aarhus, outra mudança na DAB-06 é o reforço da 

participação e informação pública. Mais informação está agora disponível ao público e a sociedade 

tem a oportunidade de se expressar em relação ao assunto em sessões de consulta pública. 

 A DAB-06 deslocou o enfoque da detecção (abordagem reativa), onde a atividade chave é a 

monitorização, para a prevenção e gestão (abordagem pró-ativa), com objetivo de garantia de 

qualidade.27 Com base na experiência e nos resultados da aplicação da antiga legislação, pôde-se 

incluir instrumentos mais sofisticados e reforçar a necessidade de recorrer à informação e à 

participação pública.24 Acredita-se que esta abordagem é mais efetiva e irá proporcionar melhorias 

contínuas na qualidade das águas balneares nos anos a seguir.24 

 
 3.4  A nova Diretiva Águas Balneares 

 
 A antiga diretiva se apresentava apenas como um sistema de monitorização das águas 

balneares, fiscalizando uma série de parâmetros físicos, químicos e biológicos a fim de saber se 

estes estavam de acordo com as exigências para uma utilização balnear. Informava ao público os 

resultados e classificava as praias. A DAB-06 aborda a questão da qualidade das águas balneares de 

uma maneira diferente, com ênfase não só na monitorização, mas também na prevenção e na gestão, 

buscando assim garantir a qualidade das águas balneares. A monitorização na DAB-06 é feita 

apenas através de dois indicadores de qualidade da água: Escherichia coli (E. Coli) e enterococos 

intestinais. A gestão e prevenção serão fundamentadas no perfil de praia, que deve ser elaborado 

para cada zona balnear. É uma exigência da nova diretiva que todas as águas balneares estejam 

classificadas com qualidade “suficiente” até 2015. 

 

 3.4.1  Monitorização 

 

 O sistema de monitorização da qualidade das águas balneares foi completamente modificado 
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pela nova diretiva, a fim de otimizar os esforços e se atualizar frente aos novos conhecimentos 

científicos. O número de parâmetros monitorados foi reduzido de 19 para apenas 2 na nova diretiva, 

dado que com a implementação da DQA, foi considerado que não havia necessidade de continuar a 

monitorar parâmetros que não influenciassem diretamente sobre a saúde pública, mas somente dos 

que indicassem presença de poluição de origem fecal nas águas.24 Os coliformes fecais que eram 

monitorados na DAB-76 foram substituídos pela medida da concentração de E. coli. Os coliformes 

fecais englobam bactérias que não são necessariamente de origem fecal, enquanto que E. coli é um 

indicador específico de poluição fecal humana e de animais endotérmicos, sendo assim mais 

representativo.28 A medida dos estreptococos fecais, que era monitorada mas não era considerada 

para a classificação das praias na DAB-76, foi substituída pela dos enterococos intestinais, que são 

mais específicos a humanos do que o grupo dos estreptococos, além de serem tolerantes ao sal, 

sendo portanto um bom indicador de contaminação fecal de origem humana, tanto em água doce 

como salgada.28 

 Estes dois novos parâmetros seguem as últimas recomendações feitas pela OMS em 2001, 

que consideram que estes dois grupos de bactérias não são causadores de doenças por si só, mas sim 

bons indicadores da presença de outros agentes patogênicos como bactérias, vírus e protozoários 

que também vivem no sistema digestivo humano e animal.29 Altas concentrações destes dois 

indicadores significa um maior risco de contração de doenças por salmonela, giárdia, ou ascaris por 

exemplo.29 Uma vez que é trabalhoso, demorado e oneroso testar diretamente a presença de uma 

grande variedade de patógenos, a água será somente testada para E. coli e enterococos intestinais. A 

DAB-06 se baseia assim em menos indicadores, sendo estes mais pertinentes que os anteriores, 

mantendo o risco sanitário baixo e reduzindo custos. 

 Outro avanço da DAB-06 é a especificação do método de análise que deve ser utilizado nas 

medições. A DAB-76 não especificava rigorosamente qual método deveria ser empregue, e portanto 

os resultados nem sempre eram comparáveis, principalmente em termos de exatidão e incerteza dos 

valores obtidos.24 Os métodos de análise que devem ser utilizados estão agora especificados na 

nova diretiva e seguem os padrões de estandardização ISO, para que os resultados possam ser 

comparáveis em toda UE. 

 

 3.4.2  Sistema de classificação 

 

 No que diz respeito à classificação das praias, ela agora não é mais feita somente com base 

nos dados recolhidos no último ano, mas sim com dados dos últimos 3 a 5 anos. Isso permite 

atenuar o impacto de picos de boa ou má qualidade que a água possa ter tido, classificando-a de 

maneira mais condizente com seu estado a longo prazo. Se estabeleceram 4 categorias (Excelente, 
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Boa, Aceitável e Má) em vez de 3 na DAB-76 (Boa, Aceitável e Má), e os valores limites 

microbiológicos são mais restritivos na nova diretiva. Outra grande mudança está na forma como se 

calcula o valor final para classificação da praia. Antes este era determinado pela porcentagem de 

amostras que superassem um determinado valor, com um mínimo de 4 amostras. Agora se recorre a 

um percentil determinado das amostras para atribuir-lhe uma classificação. O cálculo deste valor é 

feito da seguinte forma: 

1. Calcular o valor em logaritmo base 10 de todos os resultados das amostras a serem 

avaliadas. (Se um valor zero é obtido, considerar o valor log10 do limite mínimo de deteção 

do método analítico utilizado) 

2. Calcular a média aritmética dos valores obtidos em 1 (μ) 

3. Calcular o desvio padrão dos valores obtidos em 1 (σ) 

4. Os percentis das amostras se calculam com a seguinte fórmula: 

 

  Percentil 90 =  10 (μ + 1,282 σ) 

  Percentil 95 =  10 (μ + 1,65 σ) 

 Com este novo método de cálculo se considera que as variações nos valores medidos na 

água seguem uma distribuição normal, e trabalhando com uma série estatística de dados recolhidos 

durante 4 épocas balneares, o resultado obtido é mais fiel ao estado real da água a longo prazo. As 

tabelas 1, 2 e 3 resumem as características e mudanças na monitorização e classificação das águas 

balneares entre as duas diretivas. 

 

Tabela 1: Diferenças na amostragem para classificação das águas balneares entre a DAB-76 e a 

DAB-06 

 DAB-76 DAB-06 

Parâmetros 
obrigatórios 

para 
classificação 

Coliformes fecais 
Coliformes totais 
Fenóis 
Óleos Minerais 
Substâncias tensoativas 

Escherichia coli 
Enterococos intestinais 

Categoriais de 
Classificação 3 4 

Épocas 
balneares 

consideradas 
1 4 

Número mínimo 
de amostras 4 16 

Freqüência de 
amostragem Quinzenal Quinzenal 
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Tabela 2: Parâmetros de classificação das águas balneares na DAB-76 

 Classificação 

Parâmetro Boa Aceitável Má 

Coliformes totais NMP/100 ml < 500 em 80% 
das amostras 

NMP/100 ml < 10000 em 
95% das amostras 

NMP/100 ml > 10000 em 
95% das amostras 

Coliformes fecais NMP/100 ml < 100 em 80% 
das amostras 

NMP/100 ml < 2000 em 
95% das amostras 

NMP/100 ml > 2000 em 
95% das amostras 

Fenóis mg/l de C6H5OH < 0,005 em 
90% das amostras 

mg/l de C6H5OH < 0,05 em 
95% das amostras 

mg/l de C6H5OH > 0,05 em 
95% das amostras 

Óleos Minerais mg/l < 0,3 em 90% das 
amostras 

Ausência de manchas 
visíveis à superfície da água 
e de cheiro 

Presença de manchas 
visíveis à superfície da água 
e de cheiro 

Substâncias 
tensoativas 

mg/l de sulfato de laurilo e 
sódio < 0,3 em 90% das 
amostras 

Ausência de espuma 
persistente 

Presença de espuma 
persistente 

 

Tabela 3: Parâmetros de classificação das águas balneares na DAB-06 

 Classificação 

Parâmetro Excelente Boa Aceitável Má 

Águas 
Costeiras 

percentil 95 das 
amostras < 250 

percentil 95 das 
amostras < 500 

percentil 90 das 
amostras < 500 

percentil 90 das 
amostras > 500 Escherichia coli 

em UFC/100 ml Águas 
interiores 

percentil 95 das 
amostras < 500 

percentil 95 das 
amostras < 1000 

percentil 90 das 
amostras < 900 

percentil 90 das 
amostras > 900 

Águas 
costeiras 

percentil 95 das 
amostras < 100 

percentil 95 das 
amostras < 200 

percentil 90 das 
amostras < 185 

percentil 90 das 
amostras > 185 Enterococos 

intestinais em 
UFC/100 ml Águas 

interiores 
percentil 95 das 
amostras < 200 

percentil 95 das 
amostras < 400 

percentil 90 das 
amostras < 330 

percentil 90 das 
amostras > 330 

 

 

 A monitorização das praias é fundamental para poder classificá-las, e mais importante, 

interditá-las caso não cumpram com as exigências e suponham um risco sanitário elevado. Porém 

esta abordagem não oferece qualquer informação adicional que permita dar uma interpretação dos 

resultados das amostras. Nem o gestor da praia nem o público detêm os instrumentos necessários 

para um melhor entendimento do comportamento da água ou da zona balnear. Para corrigir este 

déficit de informação, a diretiva revista pretende que a autoridade responsável pela gestão elabore 

um perfil da praia que descreva, quantifique, interprete e assinale todas as potenciais fontes de 

poluição ou contaminação na zona balnear e na sua proximidade. Este perfil presta uma quantidade 

considerável de informações que podem ser usadas no planejamento a longo prazo de programas de 

preservação ou melhoria. 
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 3.4.3  Gestão: o perfil de águas balneares 

 

 O perfil de águas balneares é o principal aporte da nova diretiva frente à antiga. É um 

documento obrigatório que todos os países membros deveriam ter publicado até março de 2011 para 

cada uma de suas águas balneares designadas.  

 Em primeiro lugar o perfil é composto por uma descrição das características físicas, 

geográficas e hidrológicas da água balnear e de outras águas de superfície existentes na sua bacia 

drenante, que possam ser fonte de poluição. As características específicas de cada água balnear 

(água corrente ou lacustre por exemplo) desempenham um papel decisivo sobre como estas irão 

reagir a contaminação.25 

 Seguindo a linha de ação da nova DAB de reduzir o risco sanitário e de gastrenterite, o perfil 

de águas balneares é destinado principalmente a obter uma compreensão das fontes de poluição 

fecal, definir o tipo de emissão que se trata (contínua ou esporádica, de fonte específica ou difusa) e 

buscar as rotas de dispersão que estas tomam até encontrarem com a água balnear para saber em 

que medida estão afetando a qualidade da água.25 Importância especial deve ser dada aos dois 

indicadores de classificação que foram determinados na diretiva (E. coli e enterococos intestinais).25 

 Outro ponto do perfil é aferir o risco de eutrofização devido aos fluxos e contenção de 

nutrientes (nitrogênio e fósforo) em rios e albufeiras. Altas concentrações de nutrientes favorecem o 

crescimento excessivo de cianobactérias, fitoplâncton, algas verdes e macrófitas. O risco para a 

saúde associado a estes surtos é a toxicose por cianobactérias, que além de problemas 

gastrointestinais, pode causar fortes reações alérgicas dermatológicas. A degradação das macroalgas 

causa eutrofização do meio, eliminando uma série de organismos dependentes do oxigênio, como os 

peixes por exemplo. A camada vegetal que se forma na superfície da água pelas algas impede a ação 

dos raios UV contra bactérias, piorando assim ainda mais a qualidade da água.25, 30 

 O conhecimento de todos estes aspectos relativos a água balnear convergem para um perfil 

com base no qual o gestor pode tomar medidas a fim de reduzir o risco mais rapidamente e utilizar 

os fundos de forma mais  eficaz. 

 

 3.4.4  Participação pública 

 

 Na DAB-76 a única informação da qual o público dispunha era o resultado das 

monitorizações e a classificação das praias. Na DAB-06, além destes dados, é dado acesso aos 

perfis de praia, onde mais do que valores físicos, químicos e biológicos que pouco significam para a 

maioria, haverá uma ficha de resumo concisa que explique de forma clara quais os eventuais 

 21



problemas e riscos de determinada zona balnear. O público ganha assim melhor compreensão sobre 

a praia que freqüenta. A DAB-06 também inclui o público no processo de identificação, revisão e 

atualização da lista de águas balneares, podendo assim expressar suas opiniões e queixas em sessões 

de participação pública que ocorrem no início de cada ano, antes da época balnear. 

 

 A DAB-06 foi transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 135/2009 (DL-135) 

de 3 de Junho, adotando suas diretrizes e incorporando-as na legislação nacional de maneira a que 

ela possa se articular com as demais leis e órgãos responsáveis pela qualidade das águas balneares 

portuguesas. 
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 4  Enquadramento administrativo da aplicação da DAB-06 em Portugal 

 

 O DL-135 é o resultado da transposição da DAB-06 para a legislação portuguesa. 

Estabelecendo o regime de identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade das 

águas balneares e de prestação de informação ao público sobre as mesmas, o DL-135 vem 

completar o disposto na Lei 58/2005, também conhecida como Lei da Água, que prevê na alínea h 

do seu 30º artigo “Medidas destinadas à proteção e melhoria da qualidade das águas balneares”. 

 O Instituto da Água (INAG) é a autoridade competente para a coordenação e fiscalização do 

DL-135. Junto do INAG funciona uma comissão técnica destinada a acompanhar a aplicação do 

decreto-lei. Esta é composta por um representante do INAG, que coordena: 

• Um representante de cada uma das administrações de região hidrográfica (ARH) 
• Um representante da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
• Um representante da Direcção-Geral da Saúde 
• Um representante da Autoridade Marítima; 
• Um representante de cada uma das Regiões Autônomas; 
• Um representante dos municípios, a designar pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. 
 

 Entretanto, outras partes para além da comissão técnica também se vêem envolvidas ao 

longo do processo de aplicação do DL-135. Algumas delas são: 

• As autarquias locais 
• As Administrações Regionais Hidrográficas (ARH) 
• O Instituto da Água (INAG) 
• A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
• A Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
• O Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território 
• Laboratórios do Estado ou privados 
• A Comissão Européia 
• As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) 
• O delegado de saúde regional 

 

 Os organogramas que seguem possibilitam uma melhor compreensão da articulação entre 

estas entidades na aplicação do DL-135. 
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Aprovação final

da identificação das águas balneares e 
duração da época balnear publicada na 2ª

serie do Diário da República pelo Ministério do 
Ambiente e do Ordenamento do Território até

01/03. A lista deve ser públicada no site 
www.snirh.pt com links à partir das páginas 

das páginas do INAG, ARH e CCDR

Autarquia
ARH Comissão 

técnicaPropõe duração 
da época balnear Repassa propostas de duração da época balnear até 30/11

Propõe lista das águas balneares até 30/11

Abre consulta 
pública para 

identificação das 
águas balneares 

entre 02/01 e 02/02 
através do site 
www.snirh.pt

Elabora proposta final com base 
nas sugestões, comentários ou 

queixas recebidos pelos 
interessados

Identificação das águas balneares e da época balnear

Monitorização

INAG
Estabelece um calendário de 
amostragem para cada água 

balnear

ARH

Estabelece programas de 
monitorização, de acordo com o 

calendário de amostragem

APA

Coordena os procedimentos de 
colheita, transporte e análise do 
programa de monitorização, quer 
sejam realizados por laboratórios 
do Estado quer por laboratórios 

privados acreditados pelo 
Instituto Português de 

Acreditação (IPAC)
Resultados das análises

DGS

Divulgação dos resultados ao 
público Classificação

INAG Classificação das praias 
para a época balnear

Divulgação dos resultados 
ao público

Até 31 de Dezembro de cada ano 
fornece à Comissão Europeia os 
resultados da monitorização e a 

avaliação da qualidade de todas as 
águas balneares, bem como uma 
descrição das principais medidas 

de gestão tomadas.

Fonte: Decreto-Lei 135/2009 – Autor: Stephane Goldstein 
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ARH
Elabora os perfis de água 
balnear onde constam as 

medidas de gestão em caso 
de ocorrência

Gestão de ocorrências nas águas balneares

Perfil de água balnear

Fonte: Decreto-Lei 135/2009 – Autor: Stephane Goldstein 

Ocorrência detectada
situações inesperadas que tenham, ou que 
venham eventualmente a ter, um impacto 
negativo na qualidade das águas balneares 

ou na saúde dos banhistas

Ocorrência contemplada no 
perfil com medidas de 
gestão associadas ?

SIM

Seguir medidas de gestão 
propostas pelo perfil

NÃO

Episódio de poluição de curta duração 
(contaminação microbiológica de fonte 
identificada que não afete a qualidade 

da água por mais de 72 horas) ?

SIM
Estabelecimento de 

medidas de gestão pela 
ARH e autarquia local

NÃO, situação anormal, um 
acontecimento ou 
combinação de 

acontecimentos com 
repercussões na qualidade 
da água balnear, que não 
se prevê que ocorra, em 
média, mais do que uma 
vez de quatro em quatro 

anos.

Adoção de medidas de gestão por 
parte da ARH, do delegado de 
saúde regional, da autoridade

municipal de proteção civil, com a 
colaboração das autarquias locais 
e das entidades responsáveis por 
descargas no meio hídrico e no 

solo.

 



 5  Metodologia 

 

 5.1  Escolha do modelo proposto pela DAB-06 

 

 Sendo esta tese de mestrado parte integrante do projeto “Mapa de Risco para a Saúde 

Pública de Infecções por genótipos de Giárdia lamblia nas Praias Fluviais de Portugal Continental”, 

ela tem como principal objetivo a realização da tarefa #3 do projeto, designada por “Caracterização 

ambiental de praias fluviais de Portugal Continental”. 

 Considerando os aportes da DAB-06 para a gestão das águas balneares, e mais 

especificamente a exigência da elaboração dos perfis de águas balneares, a metodologia proposta 

pela diretiva surgiu como a melhor opção para adotar-se como base na caracterização das praias 

fluviais. Embora os aspectos principais que devam ser contemplados na elaboração do perfil 

estejam definidos na diretiva, cada país tem a liberdade de utilizar a metodologia que considere 

mais oportuna. A Comissão Européia também publicou em dezembro de 2009 um guia não 

vinculativo para a elaboração dos perfis de praia (“Bathing Water Profiles: Best practice and 

guidance”), indicando mais detalhadamente os aspectos que podem constar no perfil de água 

balnear. Este serviu como principal linha de orientação para o desenvolvimento da metodologia aqui 

proposta. 

 A DAB-06 foi transposta para a legislação nacional em 2009, e a data limite de conclusão 

dos perfis de praia era Março de 2009. Entretanto nem todas as ARHs portuguesas publicaram até a 

presente data todos ou algum dos seus respectivos perfis. A utilização desta metodologia de 

caracterização tem assim a vantagem do seu resultado poder ser comparado com os perfis que estão 

atualmente sendo publicados, completando assim a informação que surge ao redor deste novo 

sistema de gestão. Os perfis deverão ser revistos a cada 2, 3 ou 4 anos dependendo do caso, fazendo 

com que o modelo proposto também possa servir futuramente. Por este trabalho tratar apenas de 

praias fluviais, alguns aspectos previstos na diretiva e no guia da Comissão Européia não foram 

contemplados por se aplicarem somente a praias costeiras. 

 

 5.2  Seleção das Praias 

 

 Ao fazer parte do projeto de investigação acima referido, as praias fluviais selecionadas para 

caracterização são as mesmas que foram definidas na tarefa #1 do projeto: “Seleção de praias 

fluviais a serem analisadas, permitindo a comparação significativa estatística entre vários grupos”. 

Uma vez que a amostragem de todas as praias fluviais oficialmente designadas seria incomportável 

tanto em termos financeiros como de recursos humanos, elaborou-se uma estratégia de amostragem, 
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adequada à correta caracterização das praias fluviais à escala nacional, que previu uma amostra de 

20% das praias existentes em cada região. Foi recolhida no site do Sistema Nacional de Informação 

de Recursos Hídricos (SNIRH) a listagem de todas as zonas balneares identificadas para o ano 

2008. Desta lista excluíram-se todas as águas balneares costeiras obtendo assim uma lista de 92 

zonas balneares interiores. 

 Com o intuito de execução dos objetivos propostos pelo projeto, desenvolveu-se a seleção 

no sentido de evidenciar a comparação estatística de praias com maior probabilidade de ocorrência 

de Giardia sp. vs. praias com menor probabilidade da ocorrência deste protozoário. Assim, foram 

considerados relevantes os seguintes critérios: 

• Uso do solo 

• Uso balnear 

• Pontos de descarga de águas residuais 

• Pontos de captação de água para abastecimento 

• Concentração de coliformes 

• Qualidade global da água 

• Certificado “Bandeira Azul” 

 

 A seleção das praias teve em conta a distribuição da amostragem de forma a abranger todas 

as regiões e principais bacias hidrográficas de Portugal Continental. Das 92 zonas balneares 

existentes, apenas uma pertence à área da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

(CCDR) do Algarve, sete à área da CCDR do Alentejo, sete à área da CCDR de Lisboa e Vale do 

Tejo, quarenta e sete à área da CCDR do Centro e trinta à área da CCDR do Norte. Considerando-se 

uma amostragem de cerca de 15 ou 16 praias, procedeu-se de forma a obter uma distribuição 

representativa do número de praias por região, conforme mostra a tabela 4: 

 

 Tabela 4 - Proporção de amostragem em Portugal Continental, por CCDR. 

CCDR Praias % Praias Considerando a 
amostragem de 15 praias 

Amostragem 
teórica 

Amostragem 
efetiva 

LVT 7 7,608696 1,14 1 2 

Algarve 1 1,086957 0,16 1 1 

Alentejo 7 7,608696 1,14 1 2 

Norte 30 32,6087 4,89 5 6 

Centro 47 51,08696 7,66 8 8 

TOTAL 92 100 15 16 19 
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 Dado que, para o Algarve apenas existe uma zona balnear identificada, esta é à partida uma 

zona balnear selecionada para amostragem, sem ser necessário aplicar outro critério. 

 A partir das coordenadas das zonas balneares recolhidas no site do SNIRH, recorreu-se ao 

software ARCGIS 9.2 para definir um buffer de 1,5 km em torno destas, por ser uma forma de 

minimizar o erro decorrente da escala do Atlas do Ambiente, onde figura uma medida mínima de 

representação gráfica que varia ente 1,5 mm e 6 mm. Foram assim identificadas 61 zonas balneares 

cuja envolvente se caracteriza por apresentar uso agrícola. 

 Foi ainda recolhida informação georreferenciada dos pontos de descarga de águas residuais e 

dos pontos de captação de água, disponíveis na época no site do Inventário Nacional de Sistemas de 

Abastecimento de Água e Águas Residuais (INSAAR). Considerou-se que os pontos de descarga de 

águas residuais ou de captação de águas se encontram próximos quando localizados até uma 

distância de 3 km. Utilizando novamente o ARCGIS 9.2, determinou-se que de todas as zonas 

balneares, 38 situam-se próximas de um ponto de descarga e 51 próximas de um ponto de captação 

de água. 

 Dado que a designação da qualidade da água para cada período de amostragem depende de 

diferentes parâmetros, foi analisada a classificação atribuída para o ano 2008 de cada zona balnear. 

Atribuiu-se uma classificação de 0 a 3, variando o seu valor de acordo com a classificação obtida 

durante a época balnear (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Escala atribuída referente à qualidade da água para zonas balneares. 

Classificação Qualidade da água 

3 Boa em todos os períodos de amostragem 

2 Aceitável em qualquer dos períodos de amostragem 

1 Má em qualquer dos períodos de amostragem 

0 Interditada em qualquer dos períodos de amostragem 

  

 Elaborou-se uma tabela na qual se resume toda a informação recolhida de forma a facilitar a 

seleção das zonas balneares a amostrar e considerando os resultados obtidos selecionaram-se as 

praias de acordo com a sua predisposição para a ocorrência de Giardia sp. vs. praias com 

características que não favoreçam a sua ocorrência, considerando-se estas os “brancos”. 

 Toda a metodologia de seleção utilizada na tarefa #1 do projeto consta mais detalhadamente 

no anexo II: “Mapa de Risco para a Saúde Pública de infecções por genótipos de Giardia lamblia 

nas Praias Fluviais de Portugal Continental” - Tarefa 1: Seleção das praias fluviais – 

(PTDC/SAU‐ESA/71609/2006). 
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 5.3  Caracterização Geral da água balnear 

 

 O resultado final do perfil de águas balneares deve ser uma ficha concisa e sintética de toda 

informação que possa ser relevante sobre a mesma. A primeira parte da ficha é constituída pelas 

informações básicas da água balnear: 

• Código de identificação segundo a DAB-76 

• Código de identificação segundo a DAB-06 

• Tipo de água balnear. Esta pode ser de 4 tipos: ribeira de curso d'água, ribeira de albufeira, 

ribeira de águas de transição ou costeira 

• Bacia hidrográfica a qual pertence a água balnear 

• Região, distrito e conselho ao qual pertence a água balnear 

• ARH responsável pela gestão da água balnear 

• Localização geográfica em latitude e longitude segundo projeção WGS 84 

• Mapa com a localização da água balnear em Portugal 

• Descrição da água balnear. Além de uma breve descrição da praia, neste espaço pode-se 

adicionar qualquer informação que pareça relevante para esta parte inicial do perfil 

 

 5.4  Delimitação da bacia drenante 

 

 Além de ser uma exigência da DAB-06, delimitar a bacia drenante é um passo essencial para 

a elaboração do perfil de águas balneares. Cada praia fluvial é um ponto de vazão da água de uma 

área que é delimitada pela topografia do terreno. Apenas os elementos que ocorram no interior da 

bacia drenante podem ter algum impacto na qualidade da água do ponto de vazão. Uma análise 

correta deve portanto considerar como zona envolvente da água balnear somente a área no interior 

da bacia drenante, e excluir qualquer outra área, por mais próxima que esta esteja da água balnear. 

 O primeiro passo da delimitação da bacia drenante foi obter os modelos digitais de elevação 

do terreno (MDT) de Portugal. O MDT utilizado foi o Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model (ASTER GDEM), desenvolvido em 

conjunto pelo Ministério da Economia Japonês e pela Agencia Espacial Norte-Americana (NASA) e 

disponível gratuitamente. Este MDT é constituído por arquivos de tipo raster GeoTIFF, cada um 

mapeando uma superfície de um por um grau em coordenadas WGS 84, com uma resolução de 30 

metros por pixel. Os arquivos necessários foram descarregados a partir do serviço Land Processes 

Distributed Active Archive Center da NASA. 

 Antes de poder executar qualquer operação de modelização hidrológica é preciso preencher 

as depressões do MDT. Estas depressões são áreas de drenagem interna, isto é, áreas que não vazam 
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por nenhum ponto do seu perímetro. A razão pela qual precisam ser preenchidas é porque as 

operações de modelização hidrológica são construídas criando uma rede de drenagem, ou seja, 

encontrando o caminho do fluxo da água entre cada pixel. Quando as células não drenam para fora 

do perímetro da depressão, um círculo de processamento infinito ocorre ao executar o algoritmo de 

modelização hidrológica. O preenchimento das depressões do MDT foi feito utilizando a ferramenta 

r.fill.dir do GRASS GIS 6.4.2, conforme exemplifica a figura 2: 

 

 Uma vez o MDT reescrito com as depressões preenchidas, o segundo passo na delimitação 

da bacia drenante é criar um mapa da drenagem, onde os valores de cada pixel do MDT (que 

correspondem à altura) serão substituídos por valores que correspondem a direção para onde a água 

irá fluir. Isto foi feito utilizando a ferramenta r.watershed do GRASS GIS 6.4.2. Esta ferramenta 

analisa os oito pixeis circundantes de cada pixel, detectando qual destes é o que tem uma elevação 

mais baixa. O pixel circundante ao pixel analisado com elevação mais baixa, é para onde a água irá 

fluir. A este pixel se associa um valor de 1 a 8, que multiplicado por 45 nos dá a direção em graus 

do fluxo da água. A figura 3 simplifica e exemplifica esta operação para um determinado pixel: 

  
Figura 3: 
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 O MDT se torna assim no que é chamado um mapa de drenagem, com pixeis com valores de 

1 a 8 que indicam a direção do fluxo da água a partir destes. O terceiro e último passo do processo 

foi executar o comando r.water.outlet do GRASS GIS 6.4.2, onde informamos as coordenadas do 

ponto de vazão, e a partir do mapa de drenagem, o algoritmo cria um mapa raster com a bacia 

drenante delimitada. As três etapas do processo podem ser vistas na figura 4 abaixo, onde se 

procedeu a determinação da bacia drenante da água balnear de Olhos de Água. Os mapas raster 

contendo as bacias drenantes foram em seguida vetorizados utilizando o GRASS, para poderem 

servir como base para o restante das análises. Na figura 5 na próxima página pode-se ver o mapa de 

Portugal continental com as praias selecionadas e suas respectivas bacias drenantes. 

 
Figura 4: 

 

 5.5  Fontes de poluição fecal na bacia 

 

 Como foi explicado anteriormente, a DAB-06 monitora apenas dois parâmetros para a 

classificação das águas balneares. Estes parâmetros medem apenas a contaminação de origem fecal, 

porem são bons indicadores de uma série de outros agentes patogênicos, incluindo a giárdia. O 

perfil das águas balneares busca portanto obter um compreensão da origem e importância destas 

contaminações. 

 A principal fonte de poluição de origem fecal que pode prejudicar a qualidade das águas 

balneares são os pontos de rejeição de águas residuais. Este risco é reduzido no caso de águas 

residuais previamente tratadas por ETARs, porém existem lugares onde as águas residuais ainda são 

despejadas sem qualquer tipo de tratamento. As pecuárias também podem ter um efeito negativo nas 

águas balneares, principalmente associadas à precipitação, porém ainda não existe um inventário
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Figura 05: 
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nacional georreferenciado das explorações animais, para poder ser explorado neste trabalho. 

 No caso dos pontos de rejeição, foi utilizado como base para a análise os dados do INSAAR 

de 2007, que listam todos os pontos de descarga de águas residuais em Portugal, suas coordenadas, 

assim como o volume descarregado, a população servida e entidade gestora de cada um. A partir 

desta base de dados, e utilizando o software Quantum GIS 1.7, foi feito um inventário dos pontos de 

rejeição que se encontram no interior da bacia drenante de cada praia. Consta assim no perfil de 

água balnear uma tabela com todos estes dados, que informam a intensidade das descargas de 

origem humana na bacia drenante. Estes dados podem eventualmente ser utilizados para avaliar se 

os pontos de rejeição trazem ou não conseqüências na qualidade da água e ajudam na identificação 

do problema no caso de uma deterioração na qualidade da água balnear relacionada com alguma 

inconformidade nestes pontos de descarga. 

 

 5.6  Uso do solo na bacia com base na classificação CORINE 

 

 Saber qual o uso do solo na bacia drenante é de fundamental importância para conhecer o 

tipo de pressões a qual a água balnear está exposta. Também é necessário para atender a uma das 

exigências da DAB-06, que é a avaliação do potencial de proliferação de cianobactérias e 

macroalgas. As cianobactérias são tóxicas para os seres humanos, e um surto de proliferação de 

algas pode tornar a água balnear inutilizável, além de eutrofizar o meio. Estes dois tipos de 

organismos só tendem a se desenvolver a ponto de causar problemas quando as condições 

ambientais lhes são favoráveis. Para estes organismos, isto se traduz em altas concentrações de 

nutrientes na água, além de sol, temperaturas acima dos 20ºC e ausência de vento.30 O fósforo e o 

nitrogênio são em geral os fatores limitantes para estas espécies. Principalmente o fósforo para as 

cianobactérias e o nitrogênio para as macroalgas.25 

 A principal causa antrópica de enriquecimento das águas em nutrientes é a utilização de 

fertilizantes.25 Para o fósforo também pode-se considerar as águas residuais urbanas não ou mal 

tratadas, por conta da utilização de detergentes contendo essa substancia.25 Como uma parte dos 

fertilizantes utilizados na agricultura não são absorvidos pelas plantas, e acabam escoando para os 

cursos d'água, a presença de agricultura na bacia drenante da água balnear é um fator que aumenta a 

possibilidade de ocorrer proliferação de cianobactérias e macroalgas, principalmente no caso da 

agricultura intensiva, onde o uso de fertilizantes costuma ser excessivo. 

 Para mapear o uso do solo recorreu-se aos mapas CORINE Land Cover 2006, à escala de 

1:100000, proporcionados gratuitamente pela Agencia Européia do Ambiente. Com os dados para 

todo o Portugal Continental, foi utilizado novamente o Quantum GIS 1.7 para calcular as áreas de 

cada categoria do uso do solo para cada água balnear. Isso permitiu inserir nos perfis uma tabela 
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com a porcentagem da área de cada categoria de uso do solo na bacia drenante. 

 

 5.7  Caracterização pluviométrica 

 

 Apesar de não ser exigido pela DAB-06, a caracterização pluviométrica da zona é de suma 

importância para a qualidade das águas balneares. O escoamento da água da chuva drena esta para 

os cursos d'água, e seguidamente para a água balnear, arrastando consigo uma série de detritos, 

tanto solúveis como sólidos, fertilizantes inutilizados e alojados no solo, e possivelmente macro 

detritos de origem natural ou humana, no caso de fortes precipitações. 

 Levar em conta este fator é ainda mais importante no caso de Portugal, onde o clima durante 

a época balnear é caracterizado por um tempo quente e seco, e pela ausência de chuva. Isto faz com 

que os detritos se acumulem no solo durante mais tempo, e sejam arrastados de uma só vez no caso 

de um episódio de precipitação, fazendo com que uma grande quantidade de matéria possa ser 

levada até a água balnear em curto espaço de tempo. 

 Para caracterizar a pluviometria de cada água balnear recorreu-se aos dados do Atlas do 

Ambiente, descarregado gratuitamente no site do SNIRH, onde constam georreferenciadas todas as 

estações meteorológicas do país. Selecionaram-se os dados da estação mais próxima de cada água 

balnear para obter uma média da precipitação mensal nos 4 meses da época balnear (de Junho a 

Setembro) com dados registrados entre 1979 e 2009. 

 

 5.8  Revisão dos relatórios anuais de qualidade das águas balneares do INAG 

 

 Em aplicação tanto da DAB-76 como da DAB-06, o INAG publica anualmente um relatório 

anual de qualidade das águas balneares. Neste relatório constam dados sintetizados relativos à 

qualidade das águas balneares a nível nacional. Mas para além disso, o relatório contém uma 

listagem de todas as amostras analisadas que  não cumpriram com os valores exigidos. No relatório, 

são explicadas na medida do possível as causas que originaram tais inconformidades. Foi portanto 

feita a revisão dos relatórios entre os anos de 2006 e 2009, a partir dos quais se colheu informação 

sobre os principais fatores que geram degradação da qualidade das águas balneares.  

 Em primeiro lugar estão as fortes precipitações em curto espaço de tempo. Cada vez que 

estas precipitações se traduzem em inconformidades nas amostras de água, o INAG solicita ao 

Instituto de Meteorologia certificados que atestem que as precipitações ocorridas foram 

excepcionais. Isto permite ao INAG desconsiderar as amostras relativas aos períodos de chuva na 

classificação final da água balnear. 

 O segundo fator identificado foi o mal funcionamento de ETARs, estações elevatórias ou 
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pontos de rejeição, fazendo com que águas residuais não tratadas ou mal tratadas acabem por chegar 

à água balnear, causando episódios de contaminação até que o problema a montante seja resolvido. 
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 6  Resultados e discussão 

 

 O objetivo do presente trabalho foi a caracterização ambiental das praias fluviais de Portugal 

Continental selecionadas no âmbito do projeto PTDC/SAU‐ESA/71609/2006 do FCT: “Mapa de 

Risco para a Saúde Pública de infecções por genótipos de Giardia lamblia nas Praias Fluviais de 

Portugal Continental”. O modelo que serviu de base para esta caracterização foi o proposto pelo 

artigo 6º da nova Diretiva 2006/7/CE (DAB-06) relativa à gestão das águas balneares, que obriga a 

elaboração de um perfil de águas balneares. As principais informações que devem constar neste 

perfil se encontram no anexo III da referida diretiva. Com base nestas orientações, o presente 

trabalho caracterizou as praias fluviais selecionadas, desenvolvendo sua própria metodologia de 

aplicação da DAB-06. O resultado final foi um perfil modelo que foi aplicado a todas as praias, 

assim como a proposta de duas medidas de gestão que permitem prever degradações na qualidade 

da água antecipadamente, reduzindo assim o risco para a saúde pública dos banhistas.  

 

 6.1  Ficha modelo 

 

 A ficha modelo proposta traz ao gestor da água balnear, além de informações básicas sobre a 

praia, três elementos chaves para a compreensão da água balnear e as pressões a qual esta está 

sujeita. O primeiro é a delimitação da bacia drenante, uma área onde qualquer elemento que ocorra 

pode ter impacto direto na qualidade da água. O segundo é a listagem de todos os pontos de rejeição 

de águas residuais que se encontram na bacia drenante. Esta informação permite ao gestor da praia 

saber o grau de exposição da água balnear a contaminações de origem humana, e principalmente 

contaminações de origem fecal, que são as mais nocivas para os utentes da praia. Por último temos 

a classificação do uso do solo no interior da bacia drenante. Esta informação poder ser útil na 

identificação da origem de problemas de fonte desconhecida, como a proliferação de cianobactérias 

e algas na água balnear por exemplo. 

 

 6.2  Medidas de gestão 

  

 Ainda seguindo as orientações da DAB-06 para a elaboração dos perfis de águas balneares, 

este trabalho identificou duas medidas de gestão que podem ser aplicadas a todas as águas balneares 

fluviais, de maneira a prever uma possível degradação da água antecipadamente. 

 A primeira medida de gestão é o estabelecimento de um canal de comunicação entre a ARH 

responsável pela água balnear e as entidades gestoras dos pontos de rejeição de águas residuais que 

se encontrem no interior da bacia drenante da água balnear. Os relatórios do INAG indicam vários 
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casos de deterioração da qualidade de águas balneares por avarias ou mal funcionamento de ETARs 

ligadas a pontos de rejeição. O objetivo deste canal de comunicação é portanto fazer com que a 

entidade gestora do ponto de rejeição informe imediatamente a ARH correspondente caso haja 

degradação da qualidade da água despejada por algum ponto de rejeição de sua responsabilidade. A 

ARH tem assim a possibilidade de verificar em que medida esta avaria está prejudicando a 

qualidade da água, e interditar a praia caso seja necessário. 

 A segunda medida de gestão também surgiu a partir da revisão dos relatórios do INAG, que 

associam muitas inconformidades na qualidade das águas balneares a episódios de forte 

precipitação em um curto espaço de tempo. Recorreu-se portanto aos dados das normais 

climatológicas do Instituto de Meteorologia para estabelecer um limite a partir do qual as 

precipitações podem ter conseqüências na qualidade da água. O limite escolhido para cada praia foi 

a normal climatológica da precipitação máxima diária. Este dado é a média dos valores da 

precipitação diária mais alta de cada mês, entre 1979 e 2001. O Instituto de Meteorologia fornece 

este dado para sete localidades em Portugal Continental (Beja, Bragança, Coimbra, Lisboa, 

Portalegre, Porto e Vila Real do Santo Antonio). Escolheu-se o valor da localidade mais próxima a 

cada água balnear como limite a partir do qual as ARHs devem manter-se em estado de alerta caso 

haja previsão ou ocorrência de precipitações iguais ou superiores a esta amplitude. Este valor é 

bastante seguro, pois em todos os casos em que fortes chuvas se traduziram em uma piora da 

qualidade da água, os valores da normal climatológica foram ultrapassados. 

 

 

 6.3  Risco de proliferação de cianobactérias e macroalgas 

 

 De acordo com a bibliografia consultada, partiu-se do princípio que uma água balnear com 

forte ocupação agrícola em sua bacia drenante teria uma predisposição maior à proliferação de 

cianobactérias e macroalgas. Porém ao revisar o histórico da ocorrência deste fenômeno desde 2006 

nas praias selecionadas, apenas se identificou uma praia onde ocorreu um episódio destes. Em 2009, 

a água balnear de Pego Fundo sofreu um surto de proliferação de cianobactérias que levou a 

interdição da prática balnear pelo delegado regional de saúde. Entretanto apenas 13,1% da bacia 

drenante desta praia é ocupada por agricultura, sendo esta não intensiva. Os espaços naturais ou 

semi-naturais constituem mais de 80% da área da bacia. A partir dos dados disponíveis não foi 

portanto possível aferir o risco de proliferação de cianobactérias e macroalgas relacionado com a 

ocupação agrícola do solo.  

 Independentemente deste fato, no caso de alguma água balnear vir a sofrer tal proliferação, 

conhecer a ocupação do solo na bacia drenante é uma informação que pode servir ao gestor da praia 
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para identificar as possíveis fontes de nutrientes que estejam na origem do fenômeno, chegando 

assim mais rapidamente à raiz do problema. 

 

 6.4  Exemplo de perfil modelo 

 

 Abaixo segue como exemplo do resultado final da caracterização das praias fluviais, o perfil 

da água balnear de Alverangel. Os perfis das outras 18 águas balneares se encontram no anexo I do 

presente documento. 
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Perfil de água balnear: Alverangel 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C13400008141806 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCN7Q 
Tipo de água balnear Ribeira de albufeira 

Bacia hidrográfica: RH 7 - Tejo 
Região: Centro 
Distrito: Santarém 
Conselho: Tomar 
ARH: Lisboa e Vale do Tejo 
Coordenadas (Projeção WGS 84): 39,5486 N ; 
8,30167 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 395 999 
ha 

Foto da água balnear de Alverangel 
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Localização em Portugal Bacia drenante 

 

 

 
escrição da água balnear: 

Alverangel é uma praia de difícil acesso, inserindo-se numa zona com 
ract

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 

D
 
 
ca erísticas residenciais. Encontra-se nas margens da albufeira de Castelo 
de Bode. Por esta albufeira constituir a principal origem de abastecimento 
público de água para Lisboa, é expectável que a qualidade da sua água seja 
elevada. 
 

Classificação 
Aceitáv l ExMá Boa Boa  Boa e celente 

* Segu  
 

aracterização meteorológica 

recipitação mensal média entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 segundo a 

ocalidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial de 1979 a 

ndo diretiva 2006/7/CE 

C
 
P
estação meteorológica de Ferreiroa do Zêrere (15H/02UG): 41,8 mm. 
 
L
2001: Coimbra 
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Média da normal climatológica máxima diária oficial entre os meses de Junho e 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 

Setembro: 53,6 mm 
 

Cód
Uso do solo 

a 

 

igo de Área (% da áre
uso do 
solo 

da bacia 
drenante)

111 Tecido urbano contínuo 0,01 
112 Tecido urbano descontínuo 0,72 
121 Indústria comércio e equipamentos gerais 0,18 
124 Aeroportos e aeródromos 0,01 
131 Áreas de extração de inertes 0,03 
132 Áreas de deposição de resíduos 0,02 

142 ais e de lazer e 0,01 Equipamentos desportivos cultur
zonas históricas 

211 rias de sequeiro 3,08 Culturas temporá
212 Culturas temporárias de regadio 0,87 
221 Vinhas 0,37 
222 Pomares 0,82 
223 Olivais 0,52 
231 Pastagens permanentes 0,10 

241 u pastagens associadas 1,93 Culturas temporárias e/o
a culturas permanentes 

242 elares complexos 7,18 Sistemas culturais e parc
243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 5,50 
244 Sistemas agro florestais 0,06 
311 Florestas de folhosas 5,21 
312 Florestas de resinosas  16,81
313 Florestas mistas 6,46 
321 Vegetação herbácea natural 2,18 
322 Matos 3,46 
323 Vegetação esclerofila 0,20 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações  40,19
332 Rocha nua 0,06 
333 Vegetação esparsa 2,31 
334 Áreas ardidas 0,45 
511 Cursos de água 0,05 
512 Planos de água 1,20 
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Fontes de P

erangel conta com 235 fontes 

poluição fecal:  

erangel descumpriu desde 2006 apenas uma vez 

 % da área da bacia 

e gestão: 

a balnear sempre que se prevejam 
veis

nomalia 

7052201 

 

18382052 18394845 

o o geri uni

 

oluição fecal: 
 

A bacia drenante da água balnear de Alv 
pontuais de contaminação fecal, correspondentes à pontos de descarga de 
águas residuais que verteram em 2007 7.057.437 m3 de águas residuais 
tratadas. 
 

isco de R
 

A água balnear de Alv 
com os níveis de qualidade da água exigidos por lei. O INAG atribuiu esta 
contaminação “a fenômenos naturais que não são fáceis de entender.” 
 Em todo caso, o elevado volume de águas residuais descarregadas na 
bacia drenante desta praia não parece influenciar muito na qualidade da água, 
que esteve classificada como Boa entre 2007 e 2009, passando em seguida 
para Aceitável 
 Devemos também considerar que este volume é despejado em uma 
bacia de quase 400 mil hectares, fazendo com que eventuais contaminações 
possam ser dissipadas ou eliminadas por processos naturais antes de se 
encontrarem com a água balnear. 
 

isco de proliferação de algas e cianobactérias: R
 

A agricultura constitui aproximadamente 20 
drenante. Como desde 2006 nunca ocorreram surtos de proliferação de 
cianobactérias ou macroalgas, a possibilidade de que este fenômeno ocorra no 
futuro é baixa desde que se mantenha o mesmo uso do solo na bacia 
drenante. 
 

edidas dM
 

Desaconselhar / interditar a prátic 
ní  de precipitação superiores a 54 mm por dia. 
 

Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma a 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela Águas 
da Serra S.A. com código: 
 
033135 7033141 7052028 7

7033136 
7033137 
7033138 
7033139 
7033140 

7033142 
7033143 
7033144 
7033146 
7051210 

7052195 
7052197 
7052198 
7052199 
7052200 

7052203 
7052206 
7052213 
18381529
18381990 

18382102 
18383385 
18383407 
18389424 
18393804 

18395196

 
ssim comA s pontos dos pelo m cípio de Águas do Centro com código: 

 
033099 7033165 7052403 7052909 7053318 18692857

7033163 7033167 7052906 7053314 18692229
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Também os p dos s do Zêzere e Coa S.A. com código: 

033078 7033081 7053130 7053146 7053412

s pontos geridos pela Câmara Municipal de Abrantes com código: 

053932 7053933 18693003

s pontos geridos pela Câmara Municipal de Belmonte com código: 

033079 7053134 18377643 18377703 18379052 

s pontos geridos pela Câmara Municipal de Castanheira da Peira com código: 

033123 7053530 
 

18282533 18282728 18283807 18283989 

s pontos geridos pela Câmara Municipal de Fundão com código: 

033091 7052251 7052255 18315578 18369896

s pontos geridos pela Câmara Municipal de Mação com código: 

052278 7052448 7052456 7052464 

s pontos geridos pela Câmara Municipal de Oleiros com código: 

052894 7052902 7052922 

 

20496734 20939432

s pontos geridos pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra com código: 

051243 7051249 7053485 18627574 18627650 

s pontos geridos pela Câmara Municipal de Penamacor com código: 

053409 7053415 7053418 18396918 18398266

s pontos geridos pela Câmara Municipal de Serta com código: 

052405 7052408 7052412 18723314 
 
 

18723340 
 

18723419

ontos geri  pela Água
 
7
 
O
 
7
 
O
 
7
7033080 
7053128 

7053138 
7053142 

18377652 
18377693 

18377765 
18378649 

18379057 
18393004

 
O
 
7
7053529 18282482 18282607 18283334 18283871 18284145
 
O
 
7
7052135 7052252 7052256 18322324 
 
O
 
7
7052447 7052450 7052457 18724401
 
O
 
7
7052900 
7052901 

7052907 
7052917 

7052923 
20496698

20496900 
20515978 

 
O
 
7
7051247 7053481 7054151 18627623 18627702
 
O
 
7
 
O
 
7
7052406 
7052407 

7052409 
7052411 

7052416 
7052417 

18723316
18723333

18723392
18723398 
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Os pontos ge â ip e Rei com código: 

033095 7053212 7053214 7053571 7053594 

s pontos geridos por Santa Maria da Covilhã com código: 

033145 7052027 7052030 7052202 7052207 7052209

s pontos geridos pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento da 

053152 7053160 7053166 7053180 
 

18292198 

 ainda,  

s pontos com código 7052086 e 7052087 geridos pela Câmara Municipal de 

 ponto com código 18290429 gerido pela Câmara Municipal de Góis 

 ponto com código 7053307 gerido pela Câmara Municipal de Pedrogão 

 ponto com código 7051971 gerido pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova 

Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro 

Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 

Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 

evisão do perfil: 

O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de três anos 

ridos pela C mara Munic al de Vila d
 
7
7051254 7053213 7053215 7053593 18442138
 
O
 
7
 
O
Guarda com código: 
 
7
7053156 
7053158 

7053162 
7053164 

7053168 
7053174 

18292175
18292188 

18306391 
18307163

 
E
 
O
Proença-a-Nova 
 
O
 
O
Grande 
 
O
 
 
 
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 
cianobactérias. 
 
 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
R
 
 
caso a água balnear de Alverangel continue a ser classificada com qualidade 
aceitável e não ocorram surtos de cianobactérias. 
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 7  Considerações finais 
 
 Esta tese de mestrado iniciou-se assumindo que seria possível estabelecer uma relação entre 

tipos ou categorias de perfis semelhantes e a qualidade da água, assim como potenciais episódios de 

poluição. Este não foi o caso. Não se pôde relacionar a qualidade das águas balneares com a 

quantidade pontos de rejeição na bacia drenante, nem com o volume de água descarregado nestas. 

Tampouco foi possível relacionar o uso agrícola do solo com a proliferação de cianobactérias e 

macroalgas. 

 Entretanto, os dados recompilados ao longo do trabalho com vista a tentar estabelecer estas 

relações se mostraram de extrema importância ao analisar os relatórios anuais do INAG relativos à 

qualidade das águas balneares. A junção destas duas informações permitiu estabelecer duas medidas 

de gestão que podem antecipar os episódios de poluição causados pelas duas razões mais comuns 

nas praias (precipitações fortes e avarias de ETARs), impedindo assim que se comprometa a saúde 

pública dos banhistas. 

 Os relatórios anuais do INAG em muitos casos não conseguem explicar a razão da 

ocorrência de inconformidades na qualidade das águas analisadas. O perfil de águas balneares aqui 

proposto traz portanto para o gestor da praia uma relação da maioria das pressões às quais a água 

balnear está exposta, facilitando assim a identificação e resolução de eventuais problemas de causa 

desconhecida. 

 Cada praia fluvial parece ter um comportamento ao longo do tempo que lhe é próprio, e 

dificilmente se estabelecem padrões de comportamento entre distintas águas balneares. Ainda 

estamos em um período de transição entre a antiga e nova diretiva, e estes são os primeiro perfis de 

praia que estão sendo publicados. Considerando que os perfis devem ser revistos a cada 2, 3 ou 4 

anos dependendo da qualidade da água balnear, ao longo do tempo espera-se que a cada revisão do 

perfil se possa compreender melhor os fatores intrínsecos a cada praia. 

 A aproximação que foi feita neste trabalho parece assim ser um bom ponto de partida para a 

uma melhor compreensão da praia, permitindo uma melhoria gradual dos perfis e uma gestão cada 

vez mais rápida, econômica e eficaz destas zonas. 
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Anexo I: Perfis das águas balneares selecionadas 
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Perfil de água balnear: Albufeira do Caia 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C14200014120201 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: Não aplicável 
Tipo de água balnear Ribeira de albufeira 

Bacia hidrográfica: RH7 - Guadiana 
Região: Alentejo 
Distrito: Portalegre 
Conselho: Arronches 
ARH: Alentejo 
Coordenadas (projeção WGS 84): 39,0072 N ; 7,1406 E  

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 22 248 ha 
Foto da água balnear de Albufeira do Caia 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 
 

 
 
Descrição da água balnear: 
 
 A Albufeira do Caia encontra-se abrangida pelo Sítio PTCON0030, 
classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de 
Agosto. Esta forma-se com a Barragem, no Rio Caia, pertencendo à bacia 
hidrográfica do Guadiana.  
 De acordo com a ficha referente à “Important Bird Area Caia” o uso do 
solo predominante é agricultura, silvicultura e turismo. Assim, é previsto que 
existam elevados níveis de contaminantes provenientes deste tipo de 
atividades. Esta praia deixou de ser considerada oficialmente uma água 
balnear desde 2010. Não foi encontrada explicação para esta mudança. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Aceitável Boa Boa Aceitável Não balnear 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
 

 48



Caracterização meteorológica 
 
 Precipitação mensal média entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 
segundo as estações meteorológicas de Albufeira do Caia (19O/02F), Barragem 
do  Caia (19O/02C), Degolados (19O/03UG) e Santa Eulália (19N/02UG ): 
12,6 mm. 
 
 Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: 
Portalegre 
  
 Média da normal climatológica máxima diária oficial nos meses de Junho 
a Setembro: 36,1 mm 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

112 Tecido urbano descontínuo 0,32 
131 Áreas de extração de inertes 0,15 
211 Culturas temporárias de sequeiro 37,67 
212 Culturas temporárias de regadio 1,50 
221 Vinhas 0,34 
222 Pomares 0,82 
223 Olivais 3,68 
231 Pastagens permanentes 9,08 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 0,61 

242 Sistemas culturais e parcelares complexos 1,05 

243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 0,19 
244 Sistemas agro-florestais 31,08 
311 Florestas de folhosas 4,82 
321 Vegetação herbácea natural 1,95 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 1,85 
512 Planos de água 4,88 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Albufeira do Caia conta com duas 
fontes pontuais de contaminação fecal, correspondentes a pontos de descarga 
de águas residuais que verteram em 2007 99.119 m3 de águas residuais 
tratadas. 
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Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Albufeira do Caia cumpriu com todos os parâmetros 
mínimos de qualidade da água exigidos por lei em todas as amostragens entre 
2006 e 2009. 
 Pode-se portanto considerar que as águas residuais descarregadas na 
bacia drenante não tem impacto na qualidade da água balnear. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Embora haja forte ocupação agrícola da bacia drenante, não foram 
registrados entre 2006 e 2009 episódios de proliferação de macroalgas e 
cianobactérias. O risco de ocorrência deste fenômeno é portanto reduzido. 
 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 36 mm por dia. 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição com código: 
  
8033952 gerida pela Águas do Norte Alentejano S.A. 
8040122 gerida pela Câmara Municipal de Campo Maior 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro 
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 Não há necessidade de revisão do perfil pois esta água deixou de ser 

classificada como balnear. 
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Perfil de água balnear: Albufeira da Tapada Grande 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C14100009020901 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCQ3F 
Tipo de água balnear Ribeira de albufeira 

Bacia hidrográfica: RH 7 - Guadiana 
Região: Alentejo 
Distrito: Beja 
Conselho: Mértola 
ARH: Alentejo 
Coordenadas (projeção WGS 84): 37,6717 N ; 7,50611 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 3 157 ha 
Foto da água balnear de Albufeira da Tapada Grande 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
 
Descrição da água balnear: 
 
 Inserida no Parque Natural do Vale do Guadiana, esta albufeira localiza-
se junto à Mina de São Domingos, ocupando uma área que ronda os 84 ha 
(Plano de Ordenamento da Albufeira da Tapada Grande - POATG). A elaboração 
do POATG teve enquanto objetivo primário a melhoria da qualidade da água, 
atendendo ainda à possibilidade desta se constituir como reserva estratégica 
de água para o abastecimento público, existindo uma zona de proteção com 
uma largura de 500 m medidos a partir das margens da albufeira. Esta praia 
apresenta apoios de praia, sendo intensamente utilizada. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Boa Boa Boa Boa Boa Excelente 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
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Caracterização meteorológica 
 
 Precipitação mensal média mensal entre Junho e Setembro de 1979 a 
2009 segundo a estação meteorológica de Mértola (28L/01UG): 12,6 mm. 
 
 Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: 
Portalegre 
  
 Média da normal climatológica máxima diária oficial entre os meses de 
Junho e Setembro: 37,7 mm 
 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

112 Tecido urbano descontínuo 0,21 
211 Culturas temporárias de sequeiro 49,85 
222 Pomares 0,07 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 1,09 

243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 2,35 
244 Sistemas agro-florestais 35,05 
311 Florestas de folhosas 2,64 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 6,76 
512 Planos de água 1,98 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear da Albufeira da Tapada Grande não 
conta com nenhuma fonte pontual de contaminação fecal. 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A bacia drenante desta água balnear não contem pontos de rejeição de 
águas residuais, e não apresenta nenhuma inconformidade na qualidade da 
sua água desde 2006, sendo o risco de contaminação de origem fecal baixo. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 A ocupação do solo na bacia drenante é constituída quase 90 % por 
atividades agrícolas. Entretanto desde 2006 nunca ocorreu nenhum surto 
proliferação de cianobactérias ou macroalgas. A possibilidade de que este 
fenômeno ocorra no futuro é portanto baixa, desde que se mantenha o mesmo 
uso do solo na bacia drenante da água balnear. 
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Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 38 mm por dia. 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de 4 anos 
caso a água balnear de Albufeira da Tapada Grande continue a ser classificada 
com qualidade Boa ou Excelente e não ocorram surtos de cianobactérias. 
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Perfil de água balnear: Alqueirão 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C11200005031001  
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCE7L 
Tipo de água balnear Ribeira de albufeira 

Bacia hidrográfica: RH2 - Cavado, Ave e Leca 
Região: Norte 
Distrito: Braga 
Conselho: Terras de Bouro 
ARH: Norte 
Coordenadas (Projeção WGS 84): 41,6791 N ; 8,17846 E  

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 73 642 ha 
Foto da água balnear de Alqueirão 
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Localização em Portugal Bacia drenante 

 

 

 
Descrição da água balnear: 
 
 A água balnear encontra-se localizada na Albufeira da Caniçada, que 
estende-se 15 km ao longo do Rio Cávado, ainda que abranja os rios Gerês e 
Caldo na sua confluência. Inclui-se no Parque Nacional de Peneda-Gerês pelo 
que apresenta estatuto especial de proteção, encontrando-se integrado no Sítio 
Rede Natura 2000 “Serras da Peneda-Gerês”. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Boa Boa Boa Boa Boa Excelente 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
 Precipitação mensal média entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 
segundo a estação meteorológica de São Bento da Porta Aberta (03H/03UG): 
125,2 mm. 
 Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: 
Porto 
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 Média da normal climatológica máxima diária oficial entre os meses de 
Junho e Setembro: 52 mm 
 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do solo Uso do solo Área (% da área 

da bacia drenante) 
112 Tecido urbano descontínuo 0,33 
131 Áreas de extração de inertes 0,11 

142 Equipamentos desportivos culturais e de lazer e 
zonas históricas 0,05 

211 Culturas temporárias de sequeiro 6,57 
231 Pastagens permanentes 2,09 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a 
culturas permanentes 2,82 

242 Sistemas culturais e parcelares complexos 1,88 
243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 8,14 
244 Sistemas agro-florestais 0,16 
311 Florestas de folhosas 3,64 
312 Florestas de resinosas 4,04 
313 Florestas mistas 5,11 
321 Vegetação herbácea natural 11,14 
322 Matos 14,71 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 11,04 
332 Rocha nua 19,29 
333 Vegetação esparsa 4,48 
334 Áreas ardidas 0,31 
512 Planos de água 4,08 

 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Alqueirão conta com 39 fontes 
pontuais de contaminação fecal, correspondentes à pontos de descarga de 
águas residuais que verteram em 2007 180.059 m3 de águas residuais 
tratadas. 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Alqueirão cumpriu com todos os parâmetros mínimos 
de qualidade da água exigidos por lei em todas as amostragens entre 2006 e 
2009. Também foi classificada com qualidade Boa para todas as épocas 
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balneares desde 2006. 
 Pode-se portanto considerar que apesar dos 37 pontos de rejeição 
presentes na bacia, as águas residuais que estes descarregam não tem 
impacto na qualidade da água balnear. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Embora haja forte ocupação agrícola na bacia drenante, não foram 
registrados entre 2006 e 2009 episódios de proliferação de macroalgas e 
cianobactérias. O risco de ocorrência deste fenômeno é portanto reduzido. 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 52 mm por dia. 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela Câmara 
Municipal de Montalegre com código: 
 
2033277  
2033280  
2033283  
2033284  

2033287  
2033288  
18391780  
18391873  

18392352  
18392397  
18392434  
18396609  

18408196  
18408565  
18408601  
18410074  

18410810  
18410834  
18411048  
18412107  

18412445  
18412758  
18412783  
18412792

 
Também os pontos geridos pelo município de Terras do Bouro com código: 
 
2033503  
18205201  

18205294  
18205327  

18205371  
18205384  

18593544  
18593594  

18593617

 
Assim como os pontos geridos pela Águas do Ave S.A. de código 18093410, 
18093439, 18093462, e o ponto de código 2033282 gerido pela Águas de Trás-
os-Montes S.A.  
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro 
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de 4 anos 
caso a água balnear de Alqueirão continue a ser classificada com qualidade 
Boa ou Excelente e não ocorram surtos de cianobactérias. 
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Perfil de água balnear: Ana de Aviz 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C12400005100801 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCU9E 
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH5 - Tejo 
Região: Centro 
Distrito: Leiria 
Conselho: Figueiró dos vinhos 
ARH: Lisboa e Vale do Tejo 
Coordenadas (projeção WGS 84): 39,9185 N ; 8,28457 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 299 ha 
Foto da água balnear de Ana de Aviz 
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Localização em Portugal Bacia drenante 

 

 

 
Descrição da água balnear: 
 
A água balnear encontra-se na Ribeira da Aldeia e apresenta bons apoios de 
praia e acessibilidade. No ano de 2009, por cumprir com todos os requisitos, 
foi-lhe atribuído o galardão de bandeira azul. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Boa Boa Boa Aceitável Aceitável Aceitável 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação mensal média entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 segundo a 
estação meteorológica de Figueiró dos Vinhos (14H/01UG): 49,4 mm. 
 
 Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: 
Coimbra 
  Média da normal climatológica máxima diária oficial entre os meses 
de Junho e Setembro: 53,6 mm 
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Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

121 Industria comércio e equipamentos gerais 0,19 
243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 9,12 
311 Florestas de folhosas 41,78 
312 Florestas de resinosas 1,20 
313 Florestas mistas 47,72 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Ana de Aviz conta com uma fonte 
pontual de contaminação fecal, correspondente a um ponto de descarga de 
águas residuais que verteu em 2007 9.875 m3 de águas residuais tratadas. 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Ana de Aviz não apresentou nenhuma inconformidade 
na qualidade da sua água desde 2006, sendo o risco de contaminação de 
origem fecal baixo. O único ponto de rejeição presente na sua bacia drenante 
não parece ter influencia negativa sobre a qualidade da água. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Apenas 9,12 % da bacia drenante é ocupada por atividades agrícolas. 
Como desde 2006 nunca ocorreram surtos de proliferação de cianobactérias ou 
macroalgas, a possibilidade de que este fenômeno ocorra no futuro é baixa 
desde que se mantenha o mesmo uso do solo na bacia drenante. 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 54 mm por dia. 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelo ponto de rejeição com código 7033084 
gerida pela câmara municipal de Figueiró dos Vinhos 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro 
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
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Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de dois anos 
caso a água balnear de Pego Fundo continue a ser classificada com qualidade 
aceitável e não ocorram surtos de cianobactérias. 
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Perfil de água balnear: Fragas da pegada 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C11800005040501  
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCE3K 
Tipo de água balnear Ribeira de albufeira 

Bacia hidrográfica: RH 3 - Douro 
Região: Norte 
Distrito: Bragança 
Conselho: Macedo de Cavaleiros 
ARH: Norte 
Coordenadas (projeção WGS 84): 41,5817 N ; 6,90056 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 4 827 ha 
Foto da água balnear de Fragas da Pegada 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
Descrição da água balnear: 
 
 A água balnear se situa na margem na Albufeira do Azibo, que insere-se 
na Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo, criada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 13/99, de 3 de Agosto. Esta área foi também integrada no 
sítio Morais (PTCON0023). No ano de 2009, por cumprir com todos os 
requisitos, foi-lhe atribuído o galardão de bandeira azul. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Boa Boa Boa Boa Boa Excelente 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação mensal média nos meses de Junho a Setembro entre 1979 e 2009 
segundo a estação meteorológica de Lamas de Podence com código 
(04P/05UG): 17,5 mm 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Bragança 
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 Média da normal climatológica máxima diária oficial nos meses entre 
Junho e Setembro: 42,3 mm 
 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

211 Culturas temporárias de sequeiro 18,19 
221 Vinhas 0,75 
222 Pomares 4,52 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 8,60 

242 Sistemas culturais e parcelares complexos 14,25 
243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 18,79 
311 Florestas de folhosas 6,52 
312 Florestas de resinosas 0,50 
313 Florestas mistas 2,76 
321 Vegetação herbácea natural 2,58 
322 Matos 6,83 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 12,81 
512 Planos de água 2,91 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear da Albufeira da Tapada Grande não 
conta com nenhuma fonte pontual de contaminação fecal. 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A bacia drenante desta água balnear não contem pontos de rejeição de 
águas residuais, e não apresenta nenhuma inconformidade na qualidade da 
sua água desde 2006, sendo o risco de contaminação de origem fecal baixo. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 O solo na bacia drenante se caracteriza por uma ocupação agrícola de 
65%. Entretanto desde 2006 nunca ocorreu nenhum surto de proliferação de 
cianobactérias ou macro algas. A possibilidade de que este fenômeno ocorra no 
futuro é portanto baixa desde que se mantenha o mesmo uso do solo na bacia 
drenante. 
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Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 42 mm por dia. 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro 
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de quatro 
anos caso a água balnear de Pego Fundo continue a ser classificada com 
qualidade aceitável e não ocorram surtos de cianobactérias. 
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Perfil de água balnear: Lenta 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C11100010161001  
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCF7N 
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água em zona de transição intertidal 

Bacia hidrográfica: RH 1 - Minho e Lima 
Região: Norte 
Distrito: Viana do castelo 
Conselho: Vila nova de Cerveira 
ARH: Norte 
Coordenadas (projeção WGS 84): 41,955 N ; 8,74674 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 251 693 ha 
Foto da água balnear de Lenta 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
Descrição da água balnear: 
 
 Esta praia possui apoios de praia e localiza-se no Rio Minho, na margem 
oposta à Espanha. Encontra-se abrangida pelo Plano de Bacia Hidrográfica do 
Minho, publicado em Decreto Regulamentar n.º 17/2001, de 5 de Dezembro. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Aceitável Aceitável Aceitável Aceitável Boa Excelente 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação mensal média nos meses de Junho a Setembro entre 1979 e 2009 
segundo a estação meteorológica de Valença com código (01F/02UG): 
48,0 mm 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Porto  
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Média da normal climatológica máxima diária oficial nos meses entre Junho e 
Setembro: 51,9 mm 
 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

111 Tecido urbano contínuo 0,18 
121 Industria comércio e equipamentos gerais 4,20 
122 Redes viárias e ferroviárias e espaços associados 0,11 
131 Áreas de extração de inertes 0,24 

142 Equipamentos desportivos culturais e de lazer e 
zonas históricas 0,06 

211 Culturas temporárias de sequeiro 0,23 
212 Culturas temporárias de regadio 1,24 
221 Vinhas 1,46 
222 Pomares 0,12 
231 Pastagens permanentes 1,31 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 16,71 

242 Sistemas culturais e parcelares complexos 5,28 
243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 2,98 
311 Florestas de folhosas 2,71 
312 Florestas de resinosas 16,43 
313 Florestas mistas 6,27 
321 Vegetação herbácea natural 2,78 
322 Matos 12,04 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 15,67 
332 Rocha nua 0,85 
333 Vegetação esparsa 7,20 
334 Áreas ardidas 0,47 
511 Cursos de água 1,47 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante desta água balnear conta com nove fontes pontuais de 
contaminação fecal, correspondentes a pontos de descarga de águas residuais 
que verteram em 2007 1.454.721 m3 de águas residuais tratadas. 
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Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Lenta apresentou inconformidades na qualidade da 
água nos anos de 2006, 2007 e 2008, porém em 2009 todas as amostras 
estavam conformes.  Desde então a qualidade desta praia tem vindo a 
melhorar gradualmente, passando de Aceitável para Boa em 2010. É possível 
que isto tenha ocorrido por melhorias no tratamento das águas despejadas na 
sua bacia drenante. Essa melhora na qualidade da água indica que atualmente 
existe um baixo risco de contaminação de origem fecal. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Um terço da bacia drenante está ocupada por atividades agrícolas e 
desde 2006 nunca ocorreu nenhum surto de proliferação de cianobactérias ou 
macro algas. A possibilidade de que este fenômeno ocorra no futuro é portanto 
baixa desde que se mantenha o mesmo uso do solo na bacia drenante. 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 52 mm por dia. 
 
Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia na 
qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela Águas do 
Minho e Lima S.A. com código: 
 
18566031 20424069 20424087 20441253
 
Assim como os pontos geridos pela Câmara Municipal de Melgaço com códigos 
18181351 e 18185513 
Assim como os pontos geridos pela Câmara Municipal de Valença com códigos 
18567193 e 18567908 
Assim como o ponto gerido pela Câmara Municipal de Monção com código 
18128716 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro 
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de quatro 
anos caso a água balnear de Lenta continue a ser classificada com qualidade 
Boa e não ocorram surtos de cianobactérias. 
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Perfil de água balnear: Louçainha 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C12400012061401 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCN2C 
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH4 - Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras 
do Oeste 
Região: Centro 
Distrito: Coimbra 
Conselho: Penela 
ARH: Centro 
Coordenadas (projeção WGS 84): 40,0261 N ; 8,30389 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 446 ha 
Foto da água balnear de Louçainha 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
 
Descrição da água balnear: 
 
 Esta praia encontra-se na Ribeira da Azenha, inserida na floresta da serra 
do Espinhal. A praia apresenta excelentes acessos, estando munida de 
infraestruturas que permitem a sua utilização para fins balneares e lazer. Foi 
atribuído à esta praia o galardão de bandeira azul para 2008 e 2009. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Boa Boa  Boa Boa Aceitável Excelente 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
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Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal entre Junho e Setembro de 1979 à 2009 segundo a 
estação meteorológica de Louçainha – Outeiro (13H/06C): 58,6 mm. 
 
 Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: 
Coimbra 
  
 Média da normal climatológica máxima diária oficial nos meses entre 
Junho e Setembro: 53,6 mm 
 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

311 Florestas de folhosas 2,58 
312 Florestas de resinosas 19,39 
313 Florestas mistas 15,26 
322 Matos 20,50 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 42,27 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Louçainha não conta com nenhuma 
fonte pontual de contaminação fecal. 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Louçainha não teve nenhum episodio de 
inconformidade na qualidade da sua água desde 2006. Não existem pontos de 
rejeição na bacia drenante e o histórico de qualidade da água indica um risco 
baixo de contaminação de origem fecal. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Não existe atividade agrícola na bacia drenante da praia de Louçainha, 
tampouco se registraram episódios de cianobactérias ou macro algas desde 
2006. Pode-se concluir que o risco de ocorrência de tal fenômeno é portanto 
baixo. 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 54 mm por dia. 
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 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro 
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de três anos 
caso a água balnear de Louçainha continue a ser classificada com qualidade 
aceitável e não ocorram surtos de cianobactérias. 
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Perfil de água balnear: Mação 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C12600001141302 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCV8N 
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH 5 - Tejo 
Região: Centro 
Distrito: Santarem 
Conselho: Mação 
ARH: Lisboa e Vale do Tejo 
Coordenadas (projeção WGS 84): 39,6305 N ; 7,92315 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 1 298 ha 
Foto da água balnear da Mação 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
Descrição da água balnear: 
 
 Situada na ribeira do curso de água Carvoeiro, a presente zona balnear 
foi pelo terceiro ano consecutivo uma das nove praias fluviais do país, a ter 
bandeira azul hasteada. Sendo munida de bons apoios de praia e tendo 
enchimento com areia todos os anos, é uma praia fortemente utilizada durante 
a época balnear. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Boa Boa Boa Boa Boa Aceitável 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 segundo a 
estação meteorológica de Carvoeiro (16J/02UG): 41,9 mm. 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Portalegre 
 
Média da normal climatológica máxima diária oficial entre Junho e Setembro: 
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36 mm 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 10,36 

311 Florestas de folhosas 4,94 
312 Florestas de resinosas 44,78 
313 Florestas mistas 0,02 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 39,89 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Mação não conta com nenhuma 
fonte pontual de contaminação fecal. 
 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Mação não teve nenhum episodio de inconformidade 
na qualidade da água desde 2006. Não existem pontos de rejeição na bacia 
drenante e o histórico de qualidade da água indica um risco baixo de 
contaminação de origem fecal. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 A ocupação agrícola do solo na bacia drenante é de apenas 10,36 % e 
nunca se registraram episódios de proliferação de cianobactérias ou 
macroalgas desde 2006. Pode-se concluir que o risco de ocorrência de tal 
fenômeno é portanto baixo. 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 36 mm por dia. 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
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Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de quatro 
anos caso a água balnear de Mação continue a ser classificada com qualidade 
aceitável e não ocorram surtos de cianobactérias. 
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Perfil de água balnear: Maçãs de Dona Maria 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C12400001100201 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID:  
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH 5 - Tejo 
Região: Centro 
Distrito: Leiria 
Conselho: Alvaiázere 
ARH: Centro 
Coordenadas (projeção WGS 84): 39,8783 N ; 8,315 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 13 702 ha 
Foto da água balnear de Maçãs de Dona Maria 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
 
Descrição da água balnear: 
 
 Localizada na Ribeira do curso de água de Alge, a praia é caracterizada 
pela sua localização recôndita e de difícil acesso. Através de observação direta 
pode-se constatar que a praia se localiza numa zona natural. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Aceitável Aceitável Aceitável Aceitável Não Balnear 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal entre Junho e Setembro de 1979 à 2009 segundo a 
estação meteorológica de Chão de Couce (14G/05UG): 45,8 mm. 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Coimbra 
 
Média da normal climatológica máxima diária oficial entre Junho e Setembro: 
53,6 mm 

 80



Fontes de Poluição fecal: 
 
 Como pode ver-se no mapa acima, a bacia drenante da água balnear de 
Maçãs de Dona Maria conta com uma fonte de poluição fecal, porem esta foi 
desativada em 2008. 
 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

112 Tecido urbano descontínuo 1,84 
221 Vinhas 1,53 
223 Olivais 1,02 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 0,25 

242 Sistemas culturais e parcelares complexos 7,75 
243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 6,33 
311 Florestas de folhosas 20,11 
312 Florestas de rasinosas 9,75 
313 Florestas mistas 10,26 
321 Vegetação herbácea natural 0,01 
322 Matos 8,85 
323 Vegetação esclerófila 2,85 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 26,5 
334 Áreas ardidas 2,95 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 Apesar de não ter havido nenhuma inconformidade com a qualidade da 
água de Maçãs de Dona Maria desde 2006, esta nunca teve uma classificação 
superior à Aceitável. Esta praia foi portanto retirada da lista oficial de águas 
balneares em 2010. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Aproximadamente 15 % do solo da bacia drenante é ocupado por 
atividades agrícolas. Dado este baixo valor e o fato de não terem ocorrido 
episódios de proliferação de cianobactérias e macroalgas desde 2006, pode-se 
considerar que o risco que se dê um episodio destes é baixo. 
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Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 54 mm por dia. 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 A praia de Maçãs de Dona Maria deixou de ser designada como água 
balnear em 2010. Não há portanto necessidade de revisar este perfil. 
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Perfil de água balnear: Mosteiro 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C12400011101301  
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCX9N 
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH 5 - Tejo 
Região: Centro 
Distrito: Leiria 
Conselho: Pedrogão Grande 
ARH: Lisboa e Vale do Tejo 
Coordenadas (projeção WGS 84): 39,9359 N ; 8,18608 
E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 6 736 ha 
Foto da água balnear 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 
 
 
 
 

 
Descrição da água balnear: 
 
 A praia localiza-se na ribeira de Pera, apresentando uma pequena 
cascata com riacho. Encontra-se rodeada de terrenos com uso agrícola que se 
tratam fundamentalmente de hortas que são exploradas por habitantes da 
aldeia. 
 
Classificação 2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
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Não 
Balnear Aceitável Aceitável Aceitável Boa Má 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 segundo a 
estação meteorológica de Castanheira da Pêra (13H/05UG): 76,9 mm. 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Coimbra 
  
Média da normal climatológica máxima diária oficial nos meses entre Junho e 
Setembro: 53,6 mm 
 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

112 Tecido urbano descontínuo 1,68 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 4,41 

243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 6,37 
311 Florestas de folhosas 14,80 
312 Florestas de rasinosas 26,10 
313 Florestas mistas 14,44 
322 Matos 13,62 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 18,58 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Mosteiro conta com 12 fontes 
pontuais de contaminação fecal, correspondente à pontos de descarga de 
águas residuais que verteram em 2007 187.362 m3 de águas residuais 
tratadas. 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Mosteiro cumpriu com todos os parâmetros mínimos 
de qualidade da água exigidos por lei em todas as amostragens entre 2006 e 
2009. 
 Pode-se portanto considerar que as águas residuais descarregadas na 
bacia drenante não tem impacto na qualidade da água balnear. 
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Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Aproximadamente 10 % do solo da bacia drenante é ocupado por 
atividades agrícolas. Dado este baixo valor e o fato de não terem ocorrido 
episódios de proliferação de cianobactérias e macroalgas desde 2006, pode-se 
considerar que o risco que se dê um episodio destes é baixo. 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 54 mm por dia. 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela câmara 
municipal de Castanheira da Pêra com código: 
 
7033123 
7053529 

7053530 
18282482 

18282533 
18282607 

18282728 
18283334 

18283807 
18283871 

18283989 
18284145

 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de quatro 
anos caso a água balnear de Pego Fundo continue a ser classificada com 
qualidade Boa e não ocorram surtos de cianobactérias. 
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Perfil de água balnear: Olhos de água 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C13000004140201  
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: Não aplicável 
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH 5 - Tejo 
Região: Centro 
Distrito: Santarém 
Conselho: Alcanena 
ARH: Lisboa e Vale do Tejo 
Coordenadas (projeção WGS 84): 39,4453 N ; 8,7117 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 5 835 ha 
Foto da água balnear de Olhos de Água 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
Descrição da água balnear: 
 
 Localizada nas margens do rio Alviela, é uma zona de fácil acesso, com 
infra-estruturas adequadas à prática balnear e amplamente utilizada para fins 
balneares e lazer. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Má Interditada Aceitável Má Boa Não 
classificada 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal entre Junho e Setembro de 1979 à 2009 segundo a 
estação meteorológica de Cortiçal (17E/04G): 25,9 mm. 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Coimbra 
 
Média do normal climatológico máximo diário oficial nos meses entre Junho e 
Setembro: 53,6 mm 
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Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do solo Uso do solo Área (% da área 

da bacia drenante) 
112 Tecido urbano descontínuo 2,95 
131 Áreas de extração de inertes 0,39 
223 Olivais 24,04 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a 
culturas permanentes 0,89 

242 Sistemas culturais e parcelares complexos 15,97 
243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 11,29 
313 Florestas mistas 5,54 
321 Vegetação herbácea natural 3,55 
323 Vegetação esclerófila 22,51 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 4,89 
333 Vegetação esparsa 0,80 
334 Áreas ardidas 7,18 

 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Olhos de Água conta com uma 
fonte pontual de contaminação fecal, correspondente a um ponto de descarga 
de águas residuais que verteu em 2007 87.783 m3 de águas residuais 
tratadas. 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 Apesar de ter somente um ponto de rejeição em sua bacia, a água 
balnear de Olhos de Água não cumpriu com os níveis de qualidade da água 
exigidos em 14 amostras desde 2006. É uma praia que sofre problemas 
crônicos de qualidade da água, pelo fato que a ribeira de Amiais que alimenta 
esta água balnear apresentar níveis de contaminação não compatíveis com a 
prática balnear. Foi construída uma grelha que desvia esta ribeira da praia, 
mas esta solução é ineficaz em situações de maior caudal. 
 Em 2009 a qualidade da água foi ainda mais comprometida na seqüência 
da ruptura de uma conduta do sistema de saneamento. O risco de 
contaminação de origem fecal nesta praia é portanto elevado, motivo pelo qual 
deixou de ser classificada como balnear a partir de 2011. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Aproximadamente 50 % do solo da bacia drenante é ocupado por 
atividades agrícolas. Apesar deste valor, não ocorreram episódios de 
proliferação de cianobactérias e macroalgas desde 2006. Pode-se portanto 
considerar que o risco de que ocorra um episodio destes é baixo. 
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Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 54 mm por dia. 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelo ponto de rejeição com código 7034331 
gerido pela câmara municipal de Santarém. 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 Não há necessidade de revisar este perfil já que a praia de Olhos de 
Água deixou de ser designada como água balnear em 2011. 
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Perfil de água balnear: Pego das cancelas 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C12600005051001  
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCE2Q 
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH 5 - Tejo 
Região: Centro 
Distrito: Castelo Branco 
Conselho: Vila de Rei 
ARH: Lisboa e Vale do Tejo 
Coordenadas (projeção WGS 84): 39,7351 N ; 8,05751 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 10 328 ha 
Foto da água balnear de Pego das Cancelas 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
Descrição da água balnear: 
 
 Localiza-se na ribeira do Isna, na fronteira entre os conselhos de Vila de 
Rei, Sertã e Mação. É adjacente ao imóvel de interesse público designado por 
Ponte dos Três Conselhos. Apresenta apoios de praia, bem como 
infraestruturas adequadas à prática balnear. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Boa Aceitável Boa Boa Boa Excelente 
* Segundo diretiva 2006/7/CE 

Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal entre Junho e Setembro de 1979 à 2009 segundo a 
estação meteorológica de Isna (14J/02UG ): 57,0 mm. 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Coimbra 
  
Média da normal climatológica máxima diária oficial entre Junho e Setembro: 
53,6 mm 
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Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

121 Industria comércio e equipamentos gerais 0,19 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 3,04 

242 Sistemas culturais e parcelares complexos 1,38 
243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 1,64 
311 Florestas de folhosas 3,63 
312 Florestas de rasinosas 18,51 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 71,62 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Pego das Cancelas conta com três 
fontes pontuais de contaminação fecal, correspondentes a pontos de descarga 
de águas residuais que verteram em 2007 13.804 m3 de águas residuais 
tratadas. 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Pego das Cancelas cumpriu com todos os parâmetros 
mínimos de qualidade da água exigidos por lei em todas as amostragens entre 
2006 e 2009. 
 Pode-se portanto considerar que as águas residuais descarregadas na 
bacia drenante não tem impacto na qualidade da água balnear. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Aproximadamente 90 % do solo da bacia drenante é ocupado por 
espaços naturais e somente cerca de 6 % por agricultura. Dado estes valores e 
o fato de não terem ocorrido episódios de proliferação de cianobactérias e 
macroaalgas desde 2006, pode-se considerar que o risco que se dê um 
episodio destes é baixo. 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 54 mm por dia. 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela câmara 
municipal de Oleiros com códigos 7052922 e 7052923 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
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na qualidade da água despejada pelo ponto de rejeição gerido pela câmara 
municipal de Proença-a-Nova com código 7051971  
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de quatro 
anos caso a água balnear de Pego das Cancelas continue a ser classificada com 
qualidade aceitável e não ocorram surtos de cianobactérias. 
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Perfil de água balnear: Pego Fundo 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C15100002080201 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCF8M 
Tipo de água balnear Ribeira de curso de água 

Bacia hidrográfica: RH7 - Guadiana 
Região: Algarve 
Distrito: Faro 
Conselho: Alcoutim 
ARH: Algarve 
Coordenadas (projeção WGS 84): 37,4719 N ; 7,47722 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 6 594 ha 

Foto da água balnear de Pego Fundo 
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Localização em Portugal Bacia drenante 

 

 
 
Descrição da água balnear: 
 
 A praia de Pego fundo localiza-se na ribeira de Cadavais, no concelho de 
Alcoutim. Foi necessária a construção de um açude/ponte para a sua 
implantação. A água é proveniente não apenas da ribeira mas também de uma 
barragem. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Boa Aceitável Aceitável Aceitável Aceitável Excelente 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 segundo a 
estação meteorológica de Cortes Pereiras com código (29L/02U): 17,5 mm. 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Vila Real 
de Santo Antônio 
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Média da normal climatológica máxima diária oficial entre Junho e Setembro: 
23,1 mm 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

112 Tecido urbano descontínuo 0,02 
211 Culturas temporárias de sequeiro 0,04 
223 Olivais 0,18 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 6,30 

243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 6,62 
311 Florestas de folhosas 0,01 
321 Vegetação herbácea natural 1,86 
323 Vegetação esclerófila 29,22 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 55,36 
512 Planos de água 0,39 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Pego Fundo conta com uma fonte 
pontual de contaminação fecal, correspondente a um ponto de descarga de 
águas residuais que verteu em 2007 5300 m3 de águas residuais tratadas. 
 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 Desde 2006, a água balnear de Pego Fundo não cumpriu com os níveis 
exigidos em duas ocasiões. Nas duas se registraram fortes precipitações em 
um curto intervalo de tempo, concentrando assim toda a poluição difusa pela 
bacia drenante na água balnear. Nenhum outro incidente de poluição fecal foi 
registrado nos últimos 4 anos, o que indica que as fontes de poluição fecal 
pontuais (pontos de rejeição) não influenciam negativamente na qualidade da 
água. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 A ocupação do solo na bacia drenante é constituída 80% por espaços 
seminaturais e apenas 13,1% por espaços agrícolas. Isto deveria indicar um 
baixo risco de proliferação de algas e cianobactérias, nomeadamente por não 
haver agricultura intensiva na bacia.  
 Entretanto em 2009 ocorreu um surto de cianobactérias que levou a 
interdição da prática balnear. O mecanismo que foi gerou o surto foi 
considerado de origem natural. 
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Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 23 mm por dia. 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelo ponto de rejeição com código 18474236 
do INSAAR e gerido pela Câmara Municipal de Alcoutim. 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de três anos 
caso a água balnear de Pego Fundo continue a ser classificada com qualidade 
aceitável e não ocorram surtos de cianobactérias. 
 
 Caso ocorra outro surto de cianobactérias, o perfil deverá se revisto de 
maneira a identificar as fontes de nutrientes que estejam na origem do 
fenômeno, nomeadamente recorrendo aos dados disponíveis a través da 
Diretiva Quadro da Água e da Diretiva Nitratos. 
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Perfil de água balnear: Ponte da barca 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C11100006160601  
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID:  
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH 1 - Minho e Lima 
Região: Norte 
Distrito: Viana do Castelo 
Conselho: Ponte da Barca 
ARH: Norte 
Coordenadas (projeção WGS 84): 41,8100 N ; 8,4172 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 70 516 ha 
Foto da água balnear de Ponte da Barca 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 
 
 

 
 
Descrição da água balnear: 
 
 A praia localiza-se nas margens do Rio Lima, apresentando apoios de 
praia e tendo uma área extensa de utilização. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Má Aceitável Aceitável Aceitável Não balnear 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 segundo a 
estação meteorológica de Cabana Maior 1 (02G/10U): 121,3 mm. 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Porto 
  
Média da normal climatológica máxima diária oficial nos meses entre Junho e 
Setembro: 51,9 mm 
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Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 

Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

323 Vegetação esclerófila 97,47 
511 Cursos de água 0,38 
512 Planos de água 2,14 
 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Ponte da Barca conta com 11 fontes 
pontuais de contaminação fecal, correspondente à pontos de descarga de 
águas residuais que verteram em 2007 33.150 m3 de águas residuais tratadas. 
 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Ponte da Barca não cumpriu com os níveis de 
qualidade da água exigidos em 2 amostras desde 2006 e em 2009 foi 
detectada a presença de salmonela na água. É uma praia que sofre problemas 
crônicos de qualidade da água de origem desconhecida. 
 O risco de contaminação fecal é alto e esta praia foi desclassificada como 
balnear desde 2010. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Praticamente toda a bacia drenante desta água balnear é ocupada por 
espaços naturais. Não ocorreram episódios de proliferação de cianobactérias e 
macroalgas desde 2006. Pode-se portanto considerar que o risco que se dê um 
episodio destes é baixo 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 52 mm por dia. 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela câmara 
municipal de Melgaço com códigos 3033329, 18182654, 18182658 e 
18182665. 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela câmara 
municipal de Ponte de Barca com códigos: 18198688, 18198733, 18198764, 
18198791, 18198821, 18198880 e 18198923. 
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 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 Não há necessidade de revisar este perfil já que a praia de Ponte da 
Barca deixou de ser designada como água balnear desde 2010. 
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Perfil de água balnear: Gadanha 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C11100004160401  
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: Não aplicável 
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH 1 - Minho e Lima 
Região: Norte 
Distrito: Viana do castelo 
Conselho: Monção 
ARH: Norte 
Coordenadas (projeção WGS 84): 42,0375 N ; 8,5019 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 6 379 ha 
Foto da água balnear de Gadanha 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
 
Descrição da água balnear: 
 
 A Praia de Gadanha localiza-se na ribeira do rio de mesmo nome, que 
constitui juntamente com o Rio Mouro um dos principais afluentes do Rio 
Minho. O Plano da Bacia Hidrográfica do Minho, onde se insere esta praia, 
considera que existe um risco médio de poluição. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Interditada Não balnear 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal nos meses de Junho a Setembro entre 1979 e 2009 
segundo a estação meteorológica de Parada com código (01G/02UG): 41,5 mm 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Porto 
Média da normal climatológica máxima diária oficial de Junho a Setembro: 
42,3 mm 
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Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

112 Tecido urbano descontínuo 1,70 
131 Áreas de extração de inertes 0,45 
212 Culturas temporárias de regadio 1,29 
231 Pastagens permanentes 2,67 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 13,41 

242 Sistemas culturais e parcelares complexos 6,09 
243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 1,01 
311 Florestas de folhosas 6,43 
312 Florestas de resinosas 18,39 
313 Florestas mistas 8,21 
322 Matos 15,94 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 14,28 
333 Vegetação esparsa 7,51 
334 Áreas ardidas 2,62 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear Gadanha não conta com nenhuma 
fonte pontual de contaminação fecal. 
 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Gadanha sofre problemas crônicos de qualidade. Em 
todas as épocas balneares desde 2006 as amostragens da água não cumpriram 
com os requisitos de qualidade microbiológica. Em 2009 foi detectada na água 
a presença de salmonela. Estes fatores fizeram com que a praia estivesse 
interditada para uso balnear entre 2006 e 2009. Isto parece dever-se ao fato 
de que não existem ETARs suficientes para tratar as águas das freguesias de 
Pías e Mazedo, localizadas no interior da bacia drenante. 
 Considerando o baixo nível de saneamento básico da zona, grande parte 
das águas residuais domésticas é despejada diretamente ao meio, 
prejudicando assim a qualidade da água balnear. 
 A câmara municipal de Monção pretende que no âmbito da aplicação da 
DAB-06, estas águas não sejam identificadas com águas balneares. 
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Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 O solo na bacia drenante se caracteriza por uma ocupação agrícola de 
24%. Entretanto desde 2006 nunca ocorreu nenhum surto de proliferação de 
cianobactérias ou macro algas. A possibilidade de que este fenômeno ocorra no 
futuro é portanto baixa desde que se mantenha o mesmo uso do solo na bacia 
drenante da água balnear. 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 42 mm por dia. 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro 
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 Não há necessidade de revisão do perfil pois esta água deixou de ser 
classificada como balnear desde 2010. 
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Perfil de água balnear: Santo Antão 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C11800003040101 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE – BWID: Não aplicável 
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH 3 - Douro 
Região: Norte 
Distrito: Bragança 
Conselho: Alfândega da fé 
ARH: Norte 
Coordenadas (projeção WGS 84): 41,2653 N ; 6,8814 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 303 011 ha 
Foto da água balnear de Santo Antão 

 
 
 
 
 
 
 

 107



Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
 
Descrição da água balnear: 
 
 Esta praia, sem ter uso balnear, encontra-se nas margens do rio Sabor. 
Localiza-se numa zona de difícil acesso, sendo parcamente não utilizada para 
fins balneares. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Boa Boa Má Má Não balnear 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 segundo a 
estação meteorológica de Cabana Maior 1 (02G/10U): 13,7 mm. 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Bragança 
  
Média da normal climatológica máxima diária oficial nos meses entre Junho e 
Setembro: 42,4 mm 
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Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

111 Tecido urbano contínuo 0,03 
112 Tecido urbano descontínuo 0,35 
121 Industria comércio e equipamentos gerais 0,04 
124 Aeroportos e aeródromos 0,02 
131 Áreas de extração de inertes 0,03 

142 Equipamentos desportivos culturais e de lazer e 
zonas históricas 0,03 

211 Culturas temporárias de sequeiro 21,84 
212 Culturas temporárias de regadio 0,02 
221 Vinhas 0,51 
222 Pomares 0,61 
223 Olivais 3,84 
231 Pastagens permanentes 0,43 

241 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas 
a culturas permanentes 5,21 

242 Sistemas culturais e parcelares complexos 11,32 
243 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 15,49 
244 Sistemas agro-florestais 0,62 
311 Florestas de folhosas 3,92 
312 Florestas de rasinosas 2,44 
313 Florestas mistas 2,67 
321 Vegetação herbácea natural 5,64 
322 Matos 9,49 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 14,56 
333 Vegetação esparsa 0,70 
334 Áreas ardidas 0,02 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Santo Antão conta com 110 fontes 
pontuais de contaminação fecal, correspondente à pontos de descarga de 
águas residuais que verteram em 2007 2,473.437 m3 de águas residuais 
tratadas. 
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Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Pego Fundo não cumpriu com os níveis exigidos em 8 
ocasiões. É uma praia que sofre problemas crônicos de qualidade da água de 
origem desconhecida, que são agravados pelo baixo caudal do rio. O risco de 
contaminação fecal é alto e esta praia já foi desclassificada como balnear 
desde 2010. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 Aproximadamente metade da bacia drenante desta água balnear é 
ocupada por espaços agrícolas. Entretanto desde 2006 não ocorreram 
episódios de proliferação de cianobactérias e macroalgas. Pode-se portanto 
considerar que o risco que se dê um episodio destes é baixo. 
 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 42 mm por dia. 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela Águas 
de Trás-os-Montes e Alto Douro S.A. com códigos 21049378 e 21049429 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela câmara 
municipal de Alfandega da Fé com códigos 6080459, 6080467 e 18452992 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela câmara 
municipal de Bragança com códigos: 
 
6003378 
6033472 
6033473 
6033475 
6033477 
6033478 
6033480 

6033481 
6033482 
6033483 
6033484 
6033485 
6033488 
6033489 

6033490 
6033491 
6033497 
6083801 
6083804 
6083811 
6083813 

6083815 
6083818 
18635834 
18636163 
18636292 
18636711 
18637619 

18637767 
18637784 
18637794 
18638498 
18638509 
18639778 
18640410 

18641121 
18642000

 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela câmara 
municipal de Miranda do Douro com códigos: 
 
6002791 
6002795 

6033368 
6082456 

18412365 
18413188 

18413263 
18414762 

18415296 
18415720
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 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela câmara 
municipal de Mogadouro com códigos: 
 
6003300 
6003311 
6033334 
6033335 
6033340 

6033342 
6033345 
6033346 
6033350 
6033353 

6033354 
6033357 
6082185 
6082196 
6082200 

6082204 
6082208 
6082212 
6082216 
6082228 

6082232 
18569725 
18569848 
18575318 
18575810

 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pela câmara 
municipal de Vimioso com códigos: 
 
6003160 
6033593 
6033594 
6033595 
6033596 

6033597 
6033598 
6033599 
6033600 
6033601 

6033603 
6033604 
6033605 
6033606 
6033607 

6033609 
6082348 
6082352 
6082364 
6086566 

18558161 
18561858 
18561871 
18562381 
18562406 

18562434 
18562441

 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear caso haja alguma anomalia 
na qualidade da água despejada pelos pontos de rejeição geridos pelo 
Municipio de Macedo de Cavaleiros com códigos: 
 
6033265 6082313 6082324 6082327 18480006 18480202
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
Revisão do perfil: 
 
 Não há necessidade de revisar este perfil já que a praia de Olhos de 
Água deixou de ser designada como água balnear desde 2010. 
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Perfil de água balnear: Senhora da piedade 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C12400008060901 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCH3K 
Tipo de água balnear Ribeira de curso d'água 

Bacia hidrográfica: RH 4 - Vouga, Mondego, Lis e 
Ribeiras do Oeste 
Região: Centro 
Distrito: Coimbra 
Conselho: Lousã 
ARH: Centro 
Coordenadas: 40,1003 N ; 8,23444 E (graus decimais) 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 447 ha 
Foto da água balnear de Senhora da Piedade 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 

 
 
Descrição da água balnear: 
 
 Esta é uma praia com infra-estruturas para utilização balnear ainda que 
se considere de difícil acesso, atendendo à escadaria existente. Entretanto o 
baixo caudal do curso d'água onde se situa inviabiliza sua utilização, sendo a 
água na praia  praticamente inexistente. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Aceitável Aceitável Má Interditada Boa Excelente 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação média mensal entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 segundo a 
estação meteorológica de Louçainha - Outeiro (13H/06C): 58,6mm 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Coimbra 
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Média do normal climatológico máximo diário oficial nos meses entre Junho e 
Setembro: 53,6 mm 
 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do solo Uso do solo Área (% da área 

da bacia drenante) 
311 Florestas de folhosas 17,45 
313 Florestas mistas 4,42 
324 Florestas abertas cortes e novas plantações 78,12 

 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Senhora da Piedade não conta com 
nenhuma fonte pontual de contaminação fecal. 
 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 Entre 2006 e 2006 a água balnear de Senhora da Piedade não cumpriu 
com os níveis de qualidade da água exigidos em uma ocasião em 2008. O 
baixo caudal do rio contribuiu para a deterioração da qualidade da água em 
2009, fazendo com que esta estivesse interditada neste ano. 
 Aparentemente esta situação mudou, pois em 2010 a praia foi 
classificada como Boa e foi designada como água balnear no ano de 2011. 
Deve-se portanto estar atento as mudanças no caudal do rio e suas 
implicações na qualidade da água. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 A ocupação do solo na bacia drenante é constituída na sua totalidade por 
espaços naturais e seminaturais. Isto indica um baixo risco de proliferação de 
algas e cianobactérias. 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 54 mm por dia. 
 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
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Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de quatro 
anos caso a água balnear de Senhora da Piedade continue a ser classificada 
com qualidade aceitável e não ocorram surtos de cianobactérias. 
 Também deverá ser revisto no caso de que o caudal do rio volte a baixar 
a ponto de impedir a prática balnear. 
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Perfil de água balnear: Vale do Rossim 
 

Diretiva 160/76/CEE - numind: C12000007090601 
Identificação 

Diretiva 2006/7/CE - BWID: PTCP2N 
Tipo de água balnear Ribeira de albufeira 

Bacia hidrográfica: RH 4 - Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras 
do Oeste 
Região: Centro 
Distrito: Guarda 
Conselho: Gouveia 
ARH: Centro 
Coordenadas (projeção WGS 84): 40,4006 N ; 7,58778 E 

Caracterização geográfica 

Área da bacia drenante da água balnear: 399 ha 
Foto da água balnear de Vale do Rossim 
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Localização em Portugal Bacia drenante da água balnear 

 

 
 

 
 
Descrição da água balnear: 
 
 Situada em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, não se verificou 
uso balnear tanto para o ano 2008 como para 2009. Apresenta contudo uma 
extensa margem que poderá ser utilizada para fins balneares porém não 
apresenta apoios de praia. 
 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 
Classificação 

Boa Boa Boa Boa Boa Excelente 

* Segundo diretiva 2006/7/CE 
 
Caracterização meteorológica 
 
Precipitação mensal média mensal entre Junho e Setembro de 1979 a 2009 
segundo a estação meteorológica de Vale do Rossim (11L/09G): 39,5 mm. 
 
Localidade mais próxima com dados da normal climatológica oficial: Coimbra 
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Média do normal climatológico máximo diário oficial nos meses entre Junho e 
Setembro: 53,6 mm 
 

Ocupação do solo na bacia drenante segundo classificação CORINE 2006 
Código de 
uso do 
solo 

Uso do solo 
Área (% da área 
da bacia 
drenante) 

324 Florestas abertas cortes e novas plantações 3,13 
333 Vegetação esparsa 96,87 
 
 
Fontes de Poluição fecal: 
 
 A bacia drenante da água balnear de Vale do Rossim não conta com 
nenhuma fonte pontual de contaminação fecal. 
 
 
Risco de poluição fecal:  
 
 A água balnear de Vale do Rossim não cumpriu com os níveis exigidos 
em duas ocasiões. Nas duas se registraram fortes precipitações em um curto 
intervalo de tempo, concentrando assim toda a poluição difusa pela bacia 
drenante na água balnear. Nenhum outro incidente de poluição fecal foi 
registrado nos últimos 4 anos, o que indica um baixo risco de contaminação. 
 
Risco de proliferação de algas e cianobactérias: 
 
 A ocupação do solo na bacia drenante é constituída na sua totalidade por 
espaços naturais e seminaturais. Isto indica um baixo risco de proliferação de 
algas e cianobactérias. 
 
Medidas de gestão: 
 
 Desaconselhar / interditar a prática balnear sempre que se prevejam 
níveis de precipitação superiores a 54 mm por dia. 
 Monitorar visualmente a presença de cianobactérias, algas, e macro-
detritos como vidro, pneus, plástico, etc.. 
 Informar o Delegado Regional de Saúde caso se detecte a presença de 
cianobactérias. 
 Estas medidas de gestão não excluem as demais medidas dispostas pelo 
Decreto-Lei 135/2009. 
 
 
Revisão do perfil: 
 
 O presente perfil de água balnear deverá ser revisto dentro de quatro 
anos caso a água balnear de Vale do Rossim continue a ser classificada com 
qualidade aceitável e não ocorram surtos de cianobactérias.
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Anexo II: 
 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

 

“Mapa de Risco para a Saúde Pública de infecções por genótipos de Giardia lamblia nas Praias 

Fluviais de Portugal Continental”  

 

TAREFA 1 – SELECÇÃO DAS PRAIAS FLUVIAIS 

 

(PTDC/SAU‐ESA/71609/2006) 
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1. CRITÉRIOS 

De forma a concretização da primeira tarefa definida no plano de execução do projecto 

PTDC/SAL-ESA/71609/2006 – “Mapa de Risco para a Saúde Pública de Infecções por 

genótipos de Giardia lamblia nas Praias Fluviais de Portugal Continental” foram 

consubstanciados uma série de passos de forma a atingir os objectivos propostos para a 

referida tarefa. 

 

Foi recolhida, no site do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, a listagem 

referente a todas as zonas balneares identificadas para o ano 2008 

(http://snirh.pt/snirh.php?main_id=1). Destas excluiu-se todas as referentes a zonas 

Costeiras, dado que o objectivo consistia em listar todas as que se referem a zonas 

balneares fluviais, e portanto zonas interiores. 

São consideradas zonas balneares, de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto, como os locais onde se situam as águas balneares. Sendo, pelo mesmo decreto-lei, 

definidas águas balneares como “as águas doces lóticas e lênticas, commummente 

designadas de correntes e paradas, assim como a água do mar e as águas estuarinas, que 

se encontrem classificadas como águas balneares ou, não estando classificadas, onde o 

banho não seja interdito e seja habitualmente praticado por um número considerável de 

banhistas (aproximadamente 100/dia, durante a época balnear)”, sendo, desta forma foi 

obtida uma listagem de 92 zonas balneares (ver ANEXO I).  

De acordo com o Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, apenas se 

consideram aptas para ser utilizadas para fins balneares as águas que apresentam 

qualidade igual ou superior à da norma de qualidade do anexo VI do referido DL e que não 

apresentem qualquer outra situação de risco para a saúde dos seus utilizadores. A 

verificação da conformidade com o DL encontra-se regida pelo Artigo 52.º do DL 236/98. 

 

De acordo com a Lei n.º 44/2004, de 19 de Agosto, praias de banhos, em específico as 

praias de águas fluviais ou lacustres, são todas aquelas que se encontrem qualificadas 

como tal por diploma legal. 
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De acordo com a Portaria n.º 426/2008, de 17 de Junho, as praias designadas como praias 

de banhos fluviais ou lacustres correspondem a praias que satisfazem os requisitos 

definidos pela Directiva n.º 76/160/CEE (transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de Agosto), e apenas desta forma se considera que apresentam 

características adequadas para a prática balnear. A presente Portaria publicou, portanto, as 

Praias, definidas pela Lei n.º 44/2004, como de banhos fluviais ou lacustres num total de 54 

praias para o ano 2008. 

Uma vez que, em alguns estudos desenvolvidos até à data apresentam uma certa 

correlação entre o surgimento deste protozoário e a utilização de praias para banhos, uma 

vez que a transmissão entre humanos é uma das formas de contágio, considerou-se todas 

as praias publicadas na Portaria n.º 426/2008 (por ser a última portaria a ser publicada com 

a prática de banhos e por isso aquela que mais se irá assemelhar ao que se verificará em 

2009, sendo essencial verificar se é necessário ajustar, os dados, para o ano 2009 e 

restantes anos em que decorrerá o projecto), enquanto praias de uso balnear. Esta forma 

de demarcar quais as praias sujeitas a prática balnear mais intensa, ainda que apresente 

algumas susceptibilidades é uma divisão teórica face aos dados que se encontram 

disponíveis. 

Foi ainda reunida informação referente ao Blue Flag Programme, dado que ao hastear a 

bandeira azul, a praia foi sujeita à apreciação de acordo com os 29 critérios considerados 

pelo programa. Este procura abranger aspectos referentes a educação ambiental e 

Informação, Qualidade da água, gestão ambiental e ainda a segurança e serviços. Por este 

ser um programa que galardoa as praias de excelência considerar-se-á também este 

enquanto critério de ponderação na selecção das praias. 

Das 183 praias e 16 marinas com bandeira azul hasteada, para o ano 2008, apenas 5 se 

referem a zonas fluviais. São estas a Albufeira do Azibo, Aldeia Viçosa, Carvoeiro, 

Louçainha e Quinta do Alamal. No entanto a praia de Louçainha fora, no final da época 

balnear de 2008, interdita temporariamente devido à ocorrência de salmonelas na água, 

identificadas por um estudo promovido pela DECO/Proteste. 

(http://www.noticiasdocentro.net/artigo.php?ArtID=4207). 

 

Dado que a selecção de praias deverá atender à distribuição da amostragem ao longo de 

todas as regiões de Portugal Continental, foi adicionada informação referente a qual a bacia 
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hidrográfica e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional se inserem as zonas 

balneares previamente identificadas. (tabela 2 – ANEXO II) 

Das 92 zonas balneares constata-se que apenas uma pertence ao concelho em área de 

CCDR Algarve, 7 da CCDR Alentejo, 7 da CCDR LVT, 47 nas regiões da CCDR Centro e 

30 em CCDR Norte. 

Para obter uma distribuição equitativa da amostragem, e considerando-se que se pretende 

uma amostragem de cerca de 15/16 praias, é necessário atender à proporção definida na 

Tabela x. 

Tabela x – proporção de amostragem atendendo a uma distribuição equitativa em Portugal 

Continental, por CCDR. 

CCDR Praias % Praias 
Considerando amostragem 

15 praias 
Amostragem 

LVT 7 7,608696 1,14 1 

Algarve 1 1,086957 0,16 1 

Alentejo 7 7,608696 1,14 1 

Norte 30 32,6087 4,89 5 

Centro 47 51,08696 7,66 8 

TOTAL 92 100 15 16 

 

Dado que, para o Algarve apenas existe uma zona balnear identificada, esta é, à partida 

uma zona balnear seleccionada para amostragem, sem ser necessário aplicar outro critério. 

De forma a comparar resultados, para a mesma bacia hidrográfica, a escolha atendeu à 

representatividade das bacias hidrográficas presentes na listagem inicial (6ª Coluna de 

Tabela1). 

De forma a obter dados que permitam uma comparação estatística de resultados, procurou-

se escolher as zonas balneares possibilitem, numa primeira abordagem, a comparação 

entre praias com características que favoreçam o surgimento de Giargia lamblia vs. 

características que sejam desfavoráveis ao surgimento deste protozoário, atendendo à 

bacia hidrográfica.De forma a aferir qual o uso do solo na área envolvente das zonas 

balneares recorreu-se ao software ARCGIS 9.2. 

Foram utilizadas as cartas referentes ao uso do solo para Portugal Continental disponíveis 

no Atlas do Ambiente (Direcção Geral de Ambiente). 
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As coordenadas das zonas balneares foram recolhidas do site do SNIRH, considerando-se 

que as estações de recolha de informação referente à qualidade da água se encontram nas 

zonas fluviais. 

Contudo, a diferença de escalas entre o Atlas do Ambiente (1:1.000.000 ou 1:250.000) e os 

pontos referentes à localização das zonas balneares constituiu uma dificuldade técnica. 

Assim, desenhou-se, no programa, um buffer de 1,5 km em torno das zonas balneares para 

aferir se existiria sobreposição com áreas agrícolas. 

Optou-se por esta distância por ser uma forma de minimizar o erro decorrente da escala do 

Atlas do Ambiente. 

Foram identificadas 61 zonas balneares cuja envolvente se caracteriza por apresentar uso 

agrícola. 

Foi ainda recolhida informação referente aos pontos de descarga de águas residuais e 

ainda pontos de captação de água disponíveis no site do Projecto referente ao Inventário 

Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e Águas Residuais. 

Criou-se, novamente no ARCGIS, um buffer de 1,5 km em torno de cada ponto e cruzou-se 

com o mapa referente às zonas balneares. 

Assim, considera-se que os pontos de descarga de águas residuais ou de captação de 

águas se encontram próximos quando localizados até uma distância de 3 km. 

 

De todas as zonas balneares 38 situam-se próximas de um ponto de descarga e 51 

próximas de um ponto de captação de água. 

 

Dado que existem alguns sinais de que o surgimento de Giardia lamblia se encontra 

relacionado com elevados níveis de coliformes, recolheu-se informação relativa aos 

parâmetros de qualidade da água disponibilizados no site do SNIRH. 

De forma a distinguir as diferentes zonas balneares identificaram-se aquelas que 

apresentaram, ao longo de todo o período em que foram amostradas (tendo sido diferente 

para cada zona balnear), picos de coliformes, sendo estes considerados quando acima dos 

valores estabelecidos no Anexo XV do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
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Foram ainda calculadas as médias de coliformes para cada zona balnear e comparados 

estes valores com os VMR e VMA estabelecidos no referido diploma legal. 

 

Dado que a designação da qualidade de água para cada período de amostragem depende 

de diferentes parâmetros foi analisada a classificação atribuída para o ano 2008 de cada 

zona balnear. Atribuiu-se uma classificação de 0 a 3, variando o seu valor de acordo com a 

classificação obtida na época balnear. 

Tabela xx – Escala referente à qualidade da água para zonas balneares. 

Classificação Qualidade da água 

3 Boa em todos os períodos de amostragem 
2 Aceitável em qualquer dos períodos de amostragem 
1 Má em qualquer dos períodos de amostragem 
0 Interdita em qualquer dos períodos de amostragem 

 

Elaborou-se uma tabela na qual se resume toda a informação recolhida de forma a facilitar 

a selecção das zonas balneares a amostrar. (ver ANEXO II) 
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ANEXO I 

Tabela 1 – Listagem de zonas balneares 2008, por concelho, identificadas no site do SNIRH (última consulta a dia 09 Janeiro 2008) 

apresentando a classificação de qualidade de água média para os anos 2007 e 2008, bem como se apresentam bandeira azul hasteada no 

ano 2008. (a highlight amarelo apresentam-se as praias designadas enquanto praias de banhos fluviais ou lacustres pela Portaria n.º 

426/2008, de 17 de Junho) 

Zona Balnear Concelho Classificação 2007 Classificação 2008* Bandeira azul 

Aldeia do Mato Abrantes Boa Boa  
Albufeira de Pego do Altar Alcácer do Sal Aceitável Boa (1 Má)  
Olhos de água Alcanena Interdita Temporariamente Boa/Aceitável  
Pego Fundo Alcoutim  Boa/Aceitável  
Rio Sabor –St. Antao Aldandega da Fé Boa Aceitável/Má  
Ribeira d’Alge Alvaiazere Aceitável Aceitável/Boa  
Rio Vezpontilhão da Valeta Arcos de Valdevez Aceitável Aceitável/1Má  
Coja Arganil Aceitável Boa/Aceitável  

Piodão Arganil Boa 
Interdita temporariamente pelo 
Delegado de Saúde 
Boa/Aceitável (?) 

 

Pomares Arganil Aceitável Boa (3 aceitável)  
Rio Paiva – Areinho Arouca Boa Boa/Aceitável  
Albufeira do Caia Arronches Boa Boa/Aceitável  
Belmonte Belmonte Aceitável Aceitável/Boa  
Rio cávado- Adaúfe Braga Aceitável Aceitável(1Boa)  
Ribeira de Miomenta-Cavez Cabeceiras de Basto Aceitável Aceitável/4boa/1má  
Olhos de Fervença Cantanhede Boa Boa  
Corga Castanheira de Pera Boa Boa/1Aceitável  
Taberna Seca Castelo Branco Aceitável Boa/Aceitável(3)  
Albufeira de Povoa e Meadas Castelo de Vide Má Boa/Aceitável  
Folgosa Castro D’aire Boa Boa/Aceitável  
Palheiros do Zorro Coimbra Aceitável Aceitável/1Boa  
Castanheira ou Lago azul Ferreira do Zezere Boa Boa  

Ana de Aviz Figueiró dos Vinhos Boa 
Boa/Interdita por Delegado de 
Saúde 

 

Fragas de S. Simão Figueiró dos Vinhos Aceitável Aceitável/Boa  
Rio Douro-Congida Freixo de Espada à Cinta Boa Boa/Aceitável  
Cabeço de Vide-Represa Fronteira Aceitável Boa/Aceitável  

Quinta do Alamal Gavião Boa Boa/2Aceitável 
Zona Balnear com 
bandeira azul 
hasteada 

Canaveias Góis Aceitável Aceitável/Boa  
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Peneda/Pego escuro Góis Aceitável Boa/1Aceitável  
Vale do Rossim Gouveia Boa Boa  

Aldeia Viçosa Guarda Boa Boa/1Aceitável 
Zona Balnear com 
bandeira azul 
hasteada 

Valhelhas Guarda Aceitável Boa/1Aceitável  
Lagoa da Ervedeira Leiria Boa Boa  
Bogueira Lousã Aceitável Boa/3Aceitável  
Senhora da Piedade Lousã Boa Boa/Aceitável  

Carvoeiro (Mação) Mação Boa Boa 
Zona Balnear com 
bandeira azul 
hasteada 

Ortiga Mação Aceitável Aceitável/Boa  

Albufeira do Azibo Macedo de Cavaleiros Boa Boa 
Zona Balnear com 
bandeira azul 
hasteada 

Albufeira da Tapada Grande Mértola Boa Boa/5Aceitável  
Senhora da Piedade (Miranda do 
Corvo) 

Miranda do Corvo Aceitável Aceitável/Boa/1Má  

Parque Dr. José Gama Mirandela Aceitável Aceitável/4Boa  
Quintas Mirandela Boa Aceitável/1Boa/1Má  
Rio Tua-Maravilha Mirandela Aceitável Aceitável/3Boa  
Vale Juncal Mirandela Aceitável Aceitável/3Boa  
Foz do Azibo Mogadouro Aceitável Aceitável/Boa  
Rio Sabor – Ponte Remondes Mogadouro Aceitável Aceitável/Boa  

Rio Gadanha-Gadanha Monção Interdita temporariamente 
Aceitável/1Má Interdita pelo 
delegado de saude 

 

Açude do Pinto Oleiros Boa Boa/Aceitável  
Cambas Oleiros Aceitável Boa/aceitável  
Vau Oliveira de Frades Aceitável Boa/aceitável  
Alvoco das Várzeas Oliveira do Hospital Boa Boa/Aceitável  
Avô Oliveira do Hospital Aceitável Aceitável/4 Boa  
Agroal Ourém Boa Aceitável/boa  
Janeiro de Baixo Pampilhosa da Serra Aceitável Boa/aceitável  
Pessegueiro Pampilhosa da Serra Boa Boa  
Santa Luzia Pampilhosa da Serrra Boa Boa  
Rio Coura – Taboão Paredes de Coura Aceitável Aceitável/1Ma  
Mosteiro Pedrogão Grande Aceitável Boa/Aceitável  

Louçainha Penela Boa 
Boa/Interdita por delegado de 
saúde 

Zona Balnear com 
bandeira azul 
hasteada 

Rio Lima – Ponte da Barca Ponte da Barca Aceitável Aceitável/2Boa/1Má  

Arnado Ponte de Lima Interdita temporariamente 
Aceitável/Má/Interdita pelo 
delegado de saúde 

 

D. Ana Ponte de Lima Interdita temporariamente 
Aceitável/Má/Interdita pelo 
delegado de saúde 
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Albufeira de Montargil – Pintado Ponte de Sor Boa Boa/1Aceitável  
Rio Cávado – Verim Povoa de Lanhoso Aceitável Boa/Aceitável  
Aldeia Ruiva Proença-a-Nova Aceitável Boa  
Fróia Proença-a-Nova Boa Boa  
Malhadal Proença-A-Nova Boa Boa/1Aceitável  
Devesa Sabugal Aceitável Boa/3Aceitável  
Loriga Seia Boa Boa  
Ribeira Grande Serta Aceitável Boa  
Quinta do Barco Sever do Vouga Aceitável Boa/Aceitável  
Alb. Caniçada – Alqueirão Terras de Bouro Boa Boa/1 Aceitável  
Alverangel Tomar Boa Boa  
Montes Tomar Boa Boa/1Aceitavel  
Vila Nova-Serra ~Tomar Boa Boa/1Aceitável  
S. João do Monte Tondela Aceitável Boa/Aceitável  

Foz do Sabor Torre de Moncorvo Interdita temporariamente 
Interdita pelo Delegado de Saúde 
Aceitável/Má/Boa 

 

Rio Caima-Burgaes Vale de Cambra Aceitável Aceitável  
Rio Rabaçal – Rabaçal Valpaços Boa Aceitável/Boa  
Rio Ave – Albufeira do Ermal Vieira do Minho Boa Boa/aceitável  
Fernandaires Vila do Rei Boa Boa  
Pego das Cancelas Vida de Rei Aceitável Boa  
Penedo Furado Vila de Rei Aceitável Boa/Aceitável  
Rio Minho – Lenta Vila Nova de Cerveira Aceitável Aceitável/3Boa/1Ma  
Fraguas Vila Nova de Paiva Aceitável Aceitável/3Boa/1Má  

Azenha dos Gaviões Vila Velha de Rodão Aceitável 
Boa/Interdita pelo Delegado de 
Saúde 

 

Rio Cávado-Prado Faial Vila Verde Aceitável Aceitável  
Ponte Macas Vimioso Boa Aceitável/2Boa  
Rio Rabaçal-Ponte Frades Vinhais Boa Aceitável/1Boa  
Rio Tuela – Ponte de Ranca Vinhais Boa Aceitável  
Rio Ruela – Ponte Soeira Vinhais Aceitável Aceitável/1Boa  
Almargem Viseu Aceitável Boa/2Aceitável  
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ANEXO II  

Tabela 2 – Tabela-resumo de informação recolhida referente a zonas balneares 

NOME CONCELHO BACIA HIDROGRÁFICA CCDR
USO 

BALNEAR

BANDEIRA 

AZUL
AGRÍCOLA

PROX PONTO 

DESCARGA

PROX 

CAPTAÇAO 

AGUA

PICOS 

COLIFORMES 

FECAIS

PICOS 

COLIFORMES 

TOTAIS

MEDIAS >VMR
COLIFORMES 

FECAIS

MEDIAS >VMR
COLIFORMES 

TOTAIS

MEDIAS>VMA
COLIFORMES 

TOTAIS

QUALIDADE DA 

ÁGUA

ALDEIA DO MATO ABRANTES Tejo LVT x x 0 0 3 

ALBUFEIRA DE PEGO DO ALTAR ALCÁCER DO SAL Alentejo x - - - - - 3 

OLHOS DE ÁGUA ALCANENA Tejo LVT x x x x x x x x 2 

PEGO FUNDO ALCOUTIM Guadiana Algarve x x x x x x x 2 

RIO SABOR-ST. ANTAO ALFÂNDEGA DA FÉ Douro Norte x x x x 1 

RIBEIRA D'ALGE ALVAIÁZERE Tejo Centro x x x x 2 

RIO VEZ-PONTILHÃO DA VALETA ARCOS DE VALDEVEZ Lima Norte x - - - - - 1 

COJA ARGANIL Mondego Centro x x x 0 2 

PIODAO ARGANIL Mondego Centro x x x x x x x 0 

POMARES ARGANIL Mondego Centro x x x x x x x 2 

RIO PAIVA-AREINHO AROUCA Vouga Norte x x x x x x 2 

ALBUFEIRA DO CAIA ARRONCHES Guadiana Alentejo x x x 2 

BELMONTE BELMONTE Tejo Centro x x x x x x 2 

RIO CÁVADO-ADAÚFE BRAGA Cávado Norte x x x x 1 

RIBEIRA DE MOIMENTA-CAVEZ CABECEIRAS DE BASTO Douro/Ave/Cávado Norte x x x x x x 2 

OLHOS DE FERVENÇA CANTANHEDE Mondego Centro x x x 0 0 3 

CORGA CASTANHEIRA DE PÊRA Tejo Centro x x x x x x x 3 

TABERNA SECA CASTELO BRANCO Tejo Centro x x 0 0 2 

ALBUFEIRA DE POVOA E MEADAS CASTELO DE VIDE Tejo Alentejo x x x x ? 

FOLGOSA CASTRO DAIRE Douro Centro x x x x x x 2 

PALHEIROS DO ZORRO COIMBRA Mondego Centro x x x x x x 2 

CASTANHEIRA OU LAGO AZUL FERREIRA DO ZÊZERE Tejo LVT x x 0 x 3 

ANA DE AVIZ FIGUEIRÓ DOS VINHOS Tejo Centro x x x x x x x 0 

FRAGAS DE S. SIMÃO FIGUEIRÓ DOS VINHOS Tejo Centro x x x x x 2 

RIO DOURO-CONGIDA FREIXO DE ESPADA À CINTA Douro Norte x x x 0 x x 2 

CABECO DE VIDE-REPRESA FRONTEIRA Tejo Alentejo x x x x x x 2 

QUINTA DO ALAMAL GAVIÃO Tejo Alentejo x x x x 0 0 2 

CANAVEIAS GÓIS Tejo/Mondego Centro x x x x x x x 2 

PENEDA/PEGO ESCURO GÓIS Tejo/Mondego Centro x x x x x 0 2 

VALE DO ROSSIM GOUVEIA Mondego Centro 0 0 3 

ALDEIA VIÇOSA GUARDA Mondego/Douro Centro x x x x x x 2 

VALHELHAS GUARDA Mondego/Douro Centro x x x x x x 2 

LAGOA DA ERVEDEIRA LEIRIA Lis Centro x x 3 

BOGUEIRA LOUSÃ Mondego Centro x x x x x x x 2 

SENHORA DA PIEDADE LOUSÃ Mondego Centro x x x 0 0 2 

CARVOEIRO (MAÇÃO) MAÇÃO Tejo Centro x x x x x x 0 0 3 

ORTIGA MAÇÃO Tejo Centro x x x x x x 2 

ALBUFEIRA DO AZIBO MACEDO DE CAVALEIROS Douro Norte x x x x 0 0 3 

ALBUFEIRA DA TAPADA GRANDE MÉRTOLA Guadiana Alentejo x 0 0 2 

SENHORA DA PIEDADE (MIRANDA DO CORVO) MIRANDA DO CORVO Mondego Centro x x x x x 0 1 

PARQUE DR JOSE GAMA MIRANDELA Douro Norte x x x x x 2 

QUINTAS MIRANDELA Douro Norte x x x 0 x 1 

RIO TUA-MARAVILHA MIRANDELA Douro Norte x x x x x x 2 

VALE JUNCAL MIRANDELA Douro Norte x x x x 2 

FOZ DO AZIBO MOGADOURO Douro Norte x x 2 

RIO SABOR-PONTE REMONDES MOGADOURO Douro Norte x x x x 2 

RIO GADANHA-GADANHA MONÇÃO Minho/Lima Norte x x x x x x 0 

AÇUDE DO PINTO OLEIROS Tejo Centro x x x x x 2 

CAMBAS OLEIROS Tejo Centro x x x x x x 2 

VAU OLIVEIRA DE FRADES Vouga Centro x x x x 2 

ALVÔCO DAS VÁRZEAS OLIVEIRA DO HOSPITAL Mondego Centro x x x 0 0 2 

AVÔ OLIVEIRA DO HOSPITAL Mondego Centro x x x x x x 2 

AGROAL OURÉM Lis/Tejo LVT x x x x x x 2 

JANEIRO DE BAIXO PAMPILHOSA DA SERRA Mondego/Tejo Centro x x x x x x 2 

PESSEGUEIRO PAMPILHOSA DA SERRA Mondego/Tejo Centro x x x 0 0 3 

SANTA LUZIA PAMPILHOSA DA SERRA Mondego/Tejo Centro x x x 0 0 3 

RIO COURA-TABOÃO PAREDES DE COURA Minho Norte x x x x 2 

MOSTEIRO PEDRÓGÃO GRANDE Tejo Centro x x x 0 2 

LOUÇAINHA PENELA Mondego Centro x x x 0 0 0 

RIO LIMA-PONTE DA BARCA PONTE DA BARCA Cávado/Lima Norte x x x x x x x x 1 

ARNADO PONTE DE LIMA Cávado/Lima Norte x x x x x x 0 

D. ANA PONTE DE LIMA Cávado/Lima Norte x x x x x x 0 
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NOME CONCELHO BACIA HIDROGRÁFICA CCDR
USO 

BALNEAR

BANDEIRA 

AZUL
AGRÍCOLA

PROX PONTO 

DESCARGA

PROX 

CAPTAÇAO 

AGUA

PICOS 

COLIFORMES 

FECAIS

PICOS 

COLIFORMES 

TOTAIS

MEDIAS >VMR
COLIFORMES 

FECAIS

MEDIAS >VMR
COLIFORMES 

TOTAIS

MEDIAS>VMA
COLIFORMES 

TOTAIS

QUALIDADE DA 

ÁGUA

ALBUFEIRA DE MONTARGIL - PINTADO PONTE DE SOR Tejo Alentejo x x x x x 2 

RIO CÁVADO-VERIM PÓVOA DE LANHOSO Ave/Cávado Norte x x x 0 x 2 

ALDEIA RUIVA PROENÇA-A-NOVA Centro x x x x x x x 3 

FROIA PROENÇA-A-NOVA Centro x x x x x x x 3 

MALHADAL PROENÇA-A-NOVA Centro x 0 x 2 

DEVESA SABUGAL Douro/Tejo Centro x x x x 0 2 

LORIGA SEIA Mondego Centro x x x 0 3 

RIBEIRA GRANDE SERTÃ Tejo Centro x x x x x x x 3 

QUINTA DO BARCO SEVER DO VOUGA Vouga Centro x x x x x x x 2 

ALB. CANIÇADA - ALQUEIRÃO TERRAS DE BOURO Cávado Norte x x x 0 0 2 

ALVERANGEL TOMAR Tejo LVT x x 0 x 3 

MONTES TOMAR Tejo LVT x 0 0 2 

VILA NOVA-SERRA TOMAR Tejo LVT x x 0 x 2 

S. JOÃO DO MONTE TONDELA Vouga/mondego Centro x x x x 2 

FOZ DO SABOR TORRE DE MONCORVO Vouga/mondego Norte x x x x x x x 0 

RIO CAIMA-BURGAES VALE DE CAMBRA Vouga Norte x x x x x x x x 2 

RIO RABAÇAL-RABAÇAL VALPAÇOS Douro Norte x x x x x 2 

RIO AVE-ALBUFEIRA DO ERMAL VIEIRA DO MINHO Ave/Cávado Norte x x x x 0 0 2 

FERNANDAIRES VILA DE REI Tejo Centro x 0 0 3 

PEGO DAS CANCELAS VILA DE REI Tejo Centro x x x x x 3 

PENEDO FURADO VILA DE REI Tejo Centro x x x x x x 2 

RIO MINHO - LENTA VILA NOVA DE CERVEIRA Minho Norte x x x x x x x 1 

FRÁGUAS VILA NOVA DE PAIVA Douro Centro x x x x x 1 

AZENHA DOS GAVIOES VILA VELHA DE RODÃO Tejo Centro x x x x x x x 0 

RIO CÁVADO-PRADO FAIAL VILA VERDE Cávado/lima Norte x x x x x 2 

PONTE MACAS VIMIOSO Douro Norte x x x x 2 

RIO RABACAL-PONTE FRADES VINHAIS Douro Norte x 0 0 2 

RIO TUELA-PONTE DA RANCA VINHAIS Douro Norte x 0 0 2 

RIO TUELA-PONTE SOEIRA VINHAIS Douro Norte x 0 0 2 

ALMARGEM VISEU Vouga Centro x x x x x 2 
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NOME CONCELHO 
BACIA 

HIDROGRÁFICA
CCDR 

USO 

BALNEAR

BANDEIRA 

AZUL
AGRÍCOLA

PROX 

PONTO 

DESCARGA

PROX 

CAPTAÇAO 

AGUA

PICOS 

COLIFORMES 

FECAIS

PICOS 

COLIFORMES 

TOTAIS

MEDIAS 

>VMR
COLIFORMES 

FECAIS

MEDIAS 

>VMR
COLIFORMES 

TOTAIS

MEDIAS>VMA
COLIFORMES 

TOTAIS

QUALIDADE 

DA ÁGUA

ALBUFEIRA DO MARANHAO AVIS Tejo Alentejo    x x - - - - -  ?

ALBUFEIRA DO CAIA-ILHA CAMPO MAIOR Guadiana Alentejo    x x x x x x   ?

PORTAGEM-REPRESA MARVÃO Tejo Alentejo   x  x x x x   ?

ALBUFEIRA DE POVOA E MEADAS CASTELO DE VIDE Tejo Alentejo   x x x x   ? 

ALBUFEIRA DE MONTARGIL - PINTADO PONTE DE SOR Tejo Alentejo    x x x x x   2 

ALBUFEIRA DO CAIA ARRONCHES Guadiana Alentejo   x  x x  * 2 

ALBUFEIRA DE PEGO DO ALTAR ALCÁCER DO SAL ? Alentejo   x  - - - - -  3 

CABECO DE VIDE-REPRESA FRONTEIRA Tejo Alentejo   x  x x x x x   2 

QUINTA DO ALAMAL GAVIÃO Tejo Alentejo x   x x 0 0  *1 2 

ALBUFEIRA DA TAPADA GRANDE MÉRTOLA Guadiana Alentejo x  0 0  *2 2 

* Porque é de uso agrícola, não balnear e tem coliformes fecais 

*1Pode ser boa escolha por ser próximo de um ponto de descarga e é não agrícola de uso balnear sem coliformes fecais e ainda é próximo de um ponto de captação de agua superficial e em serviço 

*2Porque é de uso balnear e não tem coliformes fecais e não é zona agrícola e é no Guadiana 

3 Seleccionadas 
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