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• A qualidade ambiental das praias tem vindo a adquirir uma importância crescente
entre os critérios de escolha de destino turístico. Apesar de nos últimos anos a
legislação ter evoluído no sentido do ordenamento da zona costeira e do tratamento
de águas residuais, o único indicador da qualidade relacionado com a saúde publica
que pode permitir aos utentes uma escolha orientada, é a qualidade da água balnear.
• Justifica-se o estudo da qualidade microbiológica da areia, tendo em consideração que
a atual directiva 2006/7/EC defende toda uma estrutura de proteção de qualidade da
água balnear e zona envolvente bem como a saúde dos seus utilizadores.

• Também a Organização Mundial de Saúde no guia “Guidelines for safe recreational
waters Volume 1 - Coastal and fresh waters” (publicado em 2003) exprime a
preocupação com a qualidade das areias da praia por estas poderem constituir um
reservatório de agentes de infeção, sobretudo em zonas balneares onde a utilização
da areia apresenta maior relevância.

Novo critério (guia) do Programa
Bandeira Azul

Coordenação
• Centralização da informação na ABAE/Programa Bandeira Azul:

• Calendarização: mínimo 3 campanhas por época balnear, nos meses de maior afluência de
utentes ou 1 por cada mês de época balnear;
• Recolha de resultados de análises;
• Realiza Sessões de esclarecimento quando necessário
• Realização do relatório final anual e apresentação

• Entidades parceiras:

• Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge;
• Agência Portuguesa do Ambiente;

• Laboratórios parceiros:
•
•
•
•

INSA;
APA;
ARH´s;
Outros

Metodologia
Amostragem: conforme descrito em Sabino et al. (2011): Colheita de uma amostra composta de areia.
Recolha de areia de vários pontos ao longo da zona seca do areal da praia. Gera-se assim uma única
amostra que representa todos os pontos de recolha ao longo da praia.
Frequência: uma vez por mês durante a época balnear. Junho a setembro, coincidindo com a
amostragem de água, para a época balnear que decorre entre Junho e Setembro.
Transporte: Refrigerado
Métodos analíticos:
Fungos – Fungos totais
Bactérias – Enterococos e E. coli

Controlo de Qualidade: O laboratório deve ser acreditado ou entrar num ensaio interlaboratorial (PNAEQ, por
exemplo).

Metodologia
Parâmetros

Método

Fungos

Bactérias

Contagem total de fungos UFC/g de
Enterococos
areia
Enterolert® (IDEXXTM) ou filtração

E. coli
Colilert® (IDEXXTM)

Classificação

Conforme

Não-conforme

Conforme

Não-conforme

Conforme

Nãoconforme

Limites

até 490 UFC/g

mais de 490 UFC/g

até 60 UFC/g
de areia

acima de 60
UFC/g de areia

até 25
UFC/g

acima de 25
UFC/g

NORTE - 2

3

CENTRO - 2

3

TEJO - 1

4

ALENTEJO - 2

7

ALGARVE - 1

3

AÇORES - 8

9

MADEIRA - 6

21

50 PRAIS (2 interiores)

22 entidades
promotoras/municípios

Caracterização

Resultados
Praias

Frequência

4

1

8

2

1

3

28

4

9

5
180 análises

Resultados
• Resultados excelentes;
• Apenas 3% das análises ultrapassaram os limites estabelecidos de conformidade;
Mirandela, Vila Franca do Campo, Albufeira, Odemira
• Fungos e bactérias são independentes, sendo os primeiros os que apresentam
excedências;
• Hipótese para valores elevados na praia interior de Mirandela: “ o que aparece nos
dois tipos de areias (marítimas/fluviais) é diferente. As praias fluviais têm muita
vegetação o que contribui muito para a contagem e sofrem tb potencialmente menos
intensidade da irradiação solar. Isto leva a que muitas espécies que aparecem nos rios
não tenham sequer capacidade infeciosa pois não são termotolerantes. São mais
espécies ambientais.”

Propostas
•
•
•
•
•

Manter os critérios atuais?;
Deteção de dermatófitos e de Candida albicans?
Aumentar o número de locais (areais);
Definir valores limite diferentes para areias de praias costeiras e praias do interior?
Atualizar o ponto 7 do documento: “Instruções para colheita de amostras de areia em
zonas balneares”: As amostras têm de ser analisadas pela bacteriologia até 24h após a
colheita. Na é transportadas para o laboratório preferencialmente no mesmo dia. É mesmo
critério de aceitação poderem ser processadas ainda dentro das 24h. O que significa
também que se chegarem às 5 da tarde já não é possível em condições de rotina processar
essas amostras e serão rejeitadas pelos laboratórios.
• Solicitar acreditação dos laboratórios ensaio inter-laboratorial;
• Introdução dos resultados laboratoriais em separador específico da plataforma de
candidatura à Bandeira Azul;
• Não é necessário registar as incertezas na plataforma;

Propostas
• Registo dos resultados na plataforma Bandeira Azul pelos próprios promotores;

Região

Concelho

Praia

Tipologia

Data

Ensaio
Contagem Total de fungos

De colheita
Início do ensaio

• Upload dos relatórios de amostragem;

Escherichia
Enterococcus
coli

N.º Rel. de ensaio

Laboratório
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