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INTRODUÇÃO

I. Introdução
Com vista a salvaguardar a saúde dos banhistas e conhecer a qualidade da água das
praias a longo prazo, a Divisão Laboratorial do Instituto para os Assuntos Municipais procedeu
à monitorização regular das duas praias de Macau, nomeadamente, Hac Sá e Cheoc Van.

A vasta área de areia da Praia de Hac Sá, o mar e o céu da mesma cor, uma bela vista

A Praia de Cheoc Van, encostada à colina, briza no rosto, frescura no coração
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1. Plano de monitorização da qualidade da água das praias
Os três pontos de monitorização da qualidade da água da Praia de Hac Sá situam‐se
nas águas em frente dos três postos de salvamento, e os dois pontos de monitorização da
Praia de Cheoc Van situam‐se perto das duas extremidades da rede da zona balnear.

Os três pontos de
monitorização da qualidade da
água na Praia de Hac Sá

Os dois pontos de
monitorização na Praia de
Cheoc Van
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O pessoal de amostragem observa e presta atenção, ao chegar às praias, primeiro à
situação ambiental do local, nomeademente, a mudança do tempo, a agitação do mar, entre
outros, incluindo a existência ou não de maré vermelha e de organismos como medusas. Após
a realização do teste de pH e de oxigénio dissolvido no local, o pessoal de amostragem
transporta as amostras para o laboratório e, de acordo com o plano de monitorização,
procede‐se a teste bacteriológico, físico‐químico ou biológico.
Tendo em vista que há muitos utentes na época balnear (entre Maio e Outubro de cada
ano), é necessário reforçar a monitorização da qualidade da água durante essa época. Na
época balnear, realiza‐se amostragem uma vez por semana e, na época não balnear, uma vez
por mês. Em 2019, foram recolhidas 45 amostras na Praia de Hac Sá e, na Praia de Cheoc Van,
59 amostras; nessas duas praias foram recolhidas 247 amostras de água, no total, e foram
realizados 3774 testes a mais de 40 parâmetros.

2. Avaliação da qualidade da água das praias
A avaliação da qualidade da água das praias é feita com base na média geométrica de
Escherichia coli contidas nas últimas cinco amostras de água. Caso o teor médio de Escherichia
coli nas últimas cinco amostras seja superior a 610 unidades por 100 mililitros (>610
CFU/100mL), ou mais de 1600 unidades de Escherichia coli por 100 mililitros (>1600
CFU/100mL) na amostra de água mais recente, a qualidade da água dessa praia será
classificada como “não aprovada”.
Quando a qualidade da água das praias não satisfizer os critérios exigidos, serão
notificados

imediatamente

os

serviços

públicos

competentes,

para

o

devido

acompanhamento.
De acordo com os resultados obtidos sobre
as médias geométricas de Escherichia coli,

O sistema de classificação anual das
praias

tomando como referência o regime anual de

Graus

Contagem de E. coli por 100 mL

qualidade da água das praias do Environmental
Protection Department de Hong Kong, a

Bom
Regular

< 24
25 ‐ 180

qualidade da água das praias é dividida em

Medíocre

181 ‐ 610

Mau

> 610

quatro

graus,

designadamente:

“bom”,

“regular”, “medíocre” e “mau”, assim se
classificando a qualidade da água das praias
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durante o ano e fornecendo dados sobre a tendência da qualidade da água das praias a longo
prazo.

3. Efeitos da chuva na qualidade da água das praias
A qualidade da água das praias pode deteriorar‐se rapidamente durante ou após chuvas
intensas, voltando à normalidade em cerca de três dias. Por isso, deve evitar deslocar‐se às
praias para nadar durante chuva intensa ou nos três dias seguintes à chuva.

4. Balanço anual da qualidade da água das praias
De acordo com o resultado da monitorização dos principais parâmetros, o presente
relatório faz um balanço e uma avaliação geral da qualidade da água das duas praias de
Macau, com base nos seguintes fundamentos:


Parâmetros bacteriológicos – referentes aos índices de qualidade da água de
praias do Environmental Protection Department de Hong Kong.



Parâmetros físico‐químicos – referentes ao nível II da água, indicado pela “Norma
nacional da qualidade da água do mar” (GB 3097‐1997): água aplicável a zonas
de aquacultura, áreas balneares, zonas de desporto ou recreação náutica com
contacto directo com a água do mar pelos particantes.
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II. Resultados da monitorização dos parâmetros bacteriológicos

1. Parâmetros bacteriológicos
Os itens de monitorização bacteriológica incluem Escherichia coli (E. coli) e Vibrio
cholerae (O1 e O139).
(1)

Escherichia coli (E. coli)

Média geométrica mensal (CFU/100mL)

A média geométrica mensal mais elevada do ano de Escherichia coli foi registada em
Março, de 1446 CFU/100mL (Praia de Hac Sá) e 1148 CFU/100mL (Praia de Cheoc Van),
enquanto a média mensal mais baixa foi o teste em Setembro, na Praia de Hac Sá, 70
CFU/100mL, e em Outubro, na praia de Cheoc Van, 53 CFU/100mL.
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Na Praia de Hac Sá recolheram‐se 43 amostras durante o ano, das quais 20 amostras
foram reprovadas acerca da qualidade da água, tendo a taxa de aprovação sido de
53,5%, e o valor médio geométrico anual de Escherichia coli, superior ao de 2018. Na
Praia de Cheoc Van, recolheram‐se 57 amostras durante o ano, tendo 38 delas sido
reprovadas em termos de qualidade da água, ou seja, a taxa de aprovação foi de 33,3%.
Embora o número de reprovações da qualidade da água da Praia de Cheoc Van tenha
sido superior ao registado em 2018, essas reprovações concentraram‐se nos meses de
Março, Maio e Julho, tendo os outros meses sido melhores do que nos anos anteriores.
Por isso, a média geométrica de Escherichia coli na Praia de Cheoc Van em 2019 reduziu
em relação à de 2018.
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Média geométrica anunal (CFU/100mL)
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Média geométrica anunal de Escherichia coli entre 2017 e 2019

(2)

Vibrio cholerae (O1 e O139)

Em Julho, detectou‐se na Praia de Cheoc Van a existência de Vibrio Cholerae O1 El. Tor
Ogawa.

2. Classificação bacteriológica da qualidade da água
De acordo com os resultados da monitorização de Escherichia coli, tomando como
referência o sistema de classificação das praias do Environmental Protection Department de
Hong Kong, pode‐se verificar que a qualidade da água durante a maior parte da época balnear
é classificada como “’medíocre” ou “mau”; nomeadamente, em Março e Maio, a qualidade
da água na Praia de Hac Sá foi classificada como “mau”; na Praia de Cheoc Van, a água
também foi classificada como “mau” nos meses de Março, Maio e Julho. Registaram‐se
quatro e cinco meses de classificação “medíocre” acerca da qualidade da água para a Praia
de Hac Sá e de Cheoc Van, respectivamente.
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III. Resultados da monitorização dos parâmetros físico-químicos
Os quatro itens de monitorização dos parâmetros físico‐químicos abrangem os
parâmetros físicos, parâmetros de poluição orgânica, parâmetros de poluição de elementos
nutritivos, parâmetros de poluição de metais pesados; são também calculados o índice de
eutrofização e o índice geral de classificação da qualidade da água.

1. Parâmetros físicos
(1)

Parâmetros físicos (temperatura da água, condutividade, salinidade, turbidez e pH):
 Temperatura da água varia entre 14,6 e 32,7℃.
 A condutividade eléctrica varia entre 6,3 e 44,0 mS/cm e a salinidade entre 3,1 e
28,7 psu. A distribuição dos resultados desses dois parâmetros é relativamente
dispersa. Os valores médios da condutividade e da salinidade diminuiram em
relação a 2018, o que possivelmente estará relacionado com a maior quantidade da
água pluvial.
 A turbidez refere‐se à opacidade causada por partículas suspensas numa amostra
de água que interfira com a passagem de luz, sendo este o factor que afecta mais
directamente a sensação dos utentes das praias. Os resultados médios anuais da
turbidez da Praia de Hac Sá e da Praia de Cheoc Van foram, respectivamente, de 94
NTU e 81 NTU, ambos inferiores aos de 2018, o que provavelmente estará
relacionado com o menor grau de turbulência provocada pelas más condições
meteorológicas, comparativamente a 2018.
 O resultado da parte do pH ultrapassa o nível II (7,8‐8,5), da “Norma nacional da
qualidade da água do mar”, entre os quais, em Março, na Praia de Hác‐Sá registou‐
se um resultado ligeiramente superior a 8,6, devido principalmente ao dióxido de
carbono na água consumido pelas algas em crescimento, aumentando o valor pH
do corpo da água; por outro lado, entre Maio e Dezembro, nessas duas praias,
registou‐se por oito vezes valores inferiores a 7,8, provavelmente devido ao
aumento da quantidade da água proveniente da montante, levando uma grande
quantidade de matéria orgânica às águas circundantes às duas praias, e provocando
a descida do valor do pH nessas águas.
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2. Parâmetros de poluição orgânica
Os parâmetros de poluição orgânica incluem o oxigénio dissolvido, o índice de
permanganato (carência química de oxigénio) e carência bioquímica de oxigénio de cinco
dias.


A quantidade de oxigénio dissolvido nas duas praias manteve‐se num nível
relativamente alto. Entretanto, registou‐se, em Julho, na Praia de Hac Sá, um resultado
inferior a 5,0 mg/L, com a redução do oxigénio dissolvido devido à temperatura
relativamente alta e ao nível de turbidez da água.



O índice de permanganato (carência química de oxigénio) atingiu basicamente o nível
II (≤ 3 mg/L) “Norma nacional da qualidade da água do mar”, e tanto na Praia de Hac
Sá como na Praia de Cheoc Van, registou‐se, nos meses de Setembro e Outubro, um
índice de permanganato superior a 3 mg/L. A média dos resultados das duas praias foi
de 1,99 mg/L (Praia de Hac Sá) e 1,79 mg/L (Praia de Cheoc Van), um ligeiro aumento
em relação aos resultados de 2018, que foram de 1,84 mg/L (Praia de Hac Sá) e 1,66
mg/L (Praia de Cheoc Van).



Carência bioquímica de oxigénio em cinco dias: em Setembro, na Praia de Hac Sá,
registou‐se uma amostra que não atingiu o nível II (≤ 3 mg/L) da “Norma nacional da
qualidade das águas do mar”, tendo os outros resultados de análises dessas duas
praias sido inferiores à “Norma de qualidade da água do mar”. Os resultados dos testes
em Maio, da Praia de Hac Sá, e em Setembro, da Praia de Cheoc Van, foram superiores
aos limites do método de análise (< 2 m/L), de 2,7 mg/L e 2,4 mg/L.

3. Parâmetros de eutrofização
Os parâmetros de eutrofização incluem amónia não ionizada, nitrogénios inorgânicos e
fosfatos activos.
 Durante o ano, registou‐se uma vez em cada praia um teor de amónia não ionizada
superior ao nível II (≤ 0,020 mg/L) da “Norma nacional da qualidade da água do mar”,
do resultado em Outubro da Praia de Hac Sá, de 0,021 mg/L, e do resultado em
Fevereiro da Praia de Cheoc Van, de 0,024 mg/L, tendo outros resultados
correspondido à norma. Comparando os valores médios de 2018 (0,011 mg/L e 0,010
mg/L) com os de 2019 (0,011 mg/L e 0,009 mg/L) da Praia de Hac Sá e Praia de Cheoc
Van, não se verificaram grandes diferenças nos resultados de análise dessas praias.
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 Os nitrogénios inorgânicos incluem o nitrogénio amoniacal e o nitrogénio oxidado
total. Tendo em conta que o teor de oxigénio dissolvido nas águas das duas praias
é relativamente alto, favoreceu‐se o processo de nitrificação das substâncias
poluentes que contêm nitrogénios, contribuindo para o nitrogénio oxidado total
como composto principal dos nitrogénios inorgânicos. As médias dos resultados das
duas praias são de 1,32 mg/L (Praia de Hac Sá) e 1,36 mg/L (Praia de Cheoc Van),
resultados ligeiramente mais altos do que os de 2018, de 1,26 mg/L (Praia de Hac
Sá) e 1,30 mg/L (Praia de Cheoc Van), sendo o teor dos nitrogénios inorgânicos
constantemente superiores ao nível II (≤ 0,30 mg/L) da “Norma nacional da
qualidade da água do mar”.
 Em termos de fosfatos activos, 76% dos resultados excederam o nível II (≤ 0,030
mg/L) da “Norma nacional da qualidade da água do mar”, apresentando um ligeiro
aumento em relação a 2018 (72%) e, tendo em conta os resultados verificados,
entre 0,007 e 0,056 mg/L, conclui‐se ter havido uma poluição contínua das águas
das praias pelo fósforo.

4. Parâmetros da poluição por metais pesados
Os parâmetros da poluição por metais pesados incluem novos elementos, como arsénio,
cádmio, crómio, cobre, mercúrio, níquel, chumbo, selénio e zinco. A poluição por metais
pesados nas duas praias melhorou significativamente em relação a 2018, provavelmente
devido à redução verificada na quantidade e na intensidade dos tufões, e a consequente
diminuição da oscilação dos sedimentos do fundo do mar, em relação a 2018. No entanto, de
acordo com os resultados dos testes ao chumbo na Praia de Hac Sá, houve ainda ocasiões em
que foi excedido o nível II da “Norma da qualidade da água do mar”. O mapa seguinte
apresenta os resultados da comparação dos valores médios de metais pesados entre os anos
2018 e 2019.
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Mapa 4.1

Mapa comparativo dos valores médios dos parâmetros de poluição por metais pesados.
Valor médio

Parâmetro
(valor limite)

Praia de Cheoc Van

Praia de Hac Sá

2018

2019

2018

2019

Arsénio (≤0,030 mg/L)

<0,0020

<0,0020

0,0024

<0,0020

Cádmio (≤0,005 mg/L)

<0,00010

<0,00010

<0,00010

<0,00010

Crómio (≤0,10 mg/L)

<0,0020

<0,0020

<0,0020

<0,0020

Cobre (≤0,010 mg/L)

0,0028

<0,0020

0,0033

<0,0020

Mecúrio (≤0,0002 mg/L)

<0,00010

<0,00010

<0,00010

<0,00010

Níquel (≤0,010 mg/L)

<0,0020

<0,0020

0,0026

<0,0020

Chumbo (≤0,005 mg/L)

0,0026

<0,0020

0,0039

<0,0020

Selénio (≤0,020 mg/L)

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Zinco (≤0,050 mg/L)

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020
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5. Índice de eutrofização
O índice de eutrofização serve para avaliar o grau de eutrofização das águas numa zona
marítima, um indicador de referência para reflectir a poluição orgânica e nutricional das
águas marítimas. Conforme o cálculo do índice de permanganato (carência química de
oxigénio), da concentração de nitrogénio inorgânico e da concentração de fosfatos activos,
quanto maior for o índice de avaliação, maior é a concentração de nutrientes nos corpos
hídricos. Caso o índice seja superior a 1 valor, isto significa que a qualidade da água duma
praia atingiu o nível de eutrofização.
Devido ao aumento legeiro do índice de permanganato, do nitrogénio inorgânico e dos
fosfatos activos, o resultado calculado do índice de eutrofização registou um aumento em
relação ao ano 2018. Tendo em vista os resultados da monitorização, os índices de
eutrofização das duas praias situaram‐se entre 5 e 42, sendo o valor médio anual da Praia de
Hac Sá e da Praia de Cheoc Van de 22 e 21, respectivamente, um ligeiro aumento em
comparação com os valores médios anuais dessas duas praias em 2018 (ambos de 18 valores),
o que representa uma poluição contínua das águas circundantes, devido ao teor excessivo de
nitrogénio, fósforo e outras substâncias nutritivas.

6. Avaliação geral da qualidade da água
A avaliação geral da qualidade da água é feita com base nos 16 tipos de índices com
níveis correspondentes da “Norma nacional da qualidade da água do mar”, representando a
qualidade da água em geral das duas praias ao longo do ano. Com vista a distinguir o impacto
dos poluentes não metálicos e metálicos na qualidade da água das praias, a avaliação geral é
constituída pela avaliação de matérias não metálicas (os sete tipos de índices com níveis
correspondentes: valor de pH, oxigénio dissolvido, índice de permanganato, carência
bioquímica de oxigénio, amónia não ionizada, nitrogénio inorgânico e fosfato activo),
avaliação de metais (nove tipos de índices com níveis correspondentes: arsénio, cádmio,
crómio, cobre, mercúrio, níquel, chumbo, selénio e zinco), e uma avaliação geral de físico‐
química (16 índices com níveis correspondentes). As praias de Macau são principalmente
poluídas por substâncias não metálicas, incluindo substâncias nutricionais, e por pequenas
quantidades de metais.
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Avaliação de matérias não metálicas: entre 2016 e 2019, os valores estão no
intervalo crítico (> 0,9). Em 2019, como o índice da avaliação de matérias não
metálicas, nomeadamente, os parâmetros de poluição orgânica, os parâmetros de
poluição por substâncias nutricionais e os índices de eutrofização tiveram um
ligeiro aumento, causando a subida do índice da avaliação de matérias não
metálicas em relação a 2018. Os índices da avaliação de matérias não metálicas da
Praias de Hac Sá e da Praia de Cheoc Van foram de 1,00 e 0,96, respectivamente.



Avaliação de metais: de acordo com os resultados da monitorização, a poluição
das duas praias por metais melhorou em relação a 2018. Em 2018, a poluição por
metais proveio principalmente de chumbo e cobre, com 25% e 12,5% dos
resultados a exceder o nível II da “Norma nacional da qualidade da água do mar”.
Em 2019, os resultados dos testes ao cobre foram inferiores ao limite da análise, e
os resultados dos testes ao chumbo também foram mais baixos do que em 2018;
em 2018, a Praia de Hac Sá sofreu uma poluição ligeira pelos metais arsénio e
níquel; os resultados dos testes de 2019 também foram inferiores ao limite de
análise e teste; apesar de se ter detectado a existência de ferro e manganês nas
duas praias, os seus teores ainda se encontram num nível relativamente baixo. Os
índices da avaliação de metais para a Praia de Hac Sá e Praia de Cheoc Van foram
de 0,09 e 0,04, respectivamente.



Avaliação geral físico‐química: O índice geral de avaliação das duas praias em 2019
é semelhante ao de 2018. Mesmo que o índice de avaliação de metais tenha
diminuído, o índice de avaliação de matérias não metálicas aumentou
ligeiramente, causando a semelhança do índice geral de avaliação relativamente a
2018, situando‐se ainda num nível médio.
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IV.

Resultados da monitorização dos parâmetros biológicos

1. Algas


Análise qualitativa: as algas mais comuns e preponderantes da Praia de Hac Sá e
da Praia de Cheoc Van são semelhantes às dos anos anteriores, consituida
principalmente por Skeletonema costatum e Chaetoceros. Nas 27 monitorizações
realizadas na Praia de Hac Sá ao longo do ano, verificou‐se 14 vezes a existência
de Skeletonema costatum, a espécie de alga com maior número de aparecimentos,
seguida de algas como Chaetoceros e Coscinodiscus, tendo‐se verificado a sua
presença de 7 a 8 vezes.



Análise quantitativa: a média geométrica anual das algas na Praia de Hac Sá foi de
240 unidades naturais/mL, uma ligeira diminuição em comparação com as 250
unidades naturais/mL de 2018. A média geométrica anual das algas na Praia de
Cheoc Van foi de 180 unidades naturais/mL, inferior às 240 unidades naturais/mL
verificadas em 2018. A tendência de crescimento de algas ao longo do ano nessas
duas praias é idêntica. Os meses com maior crescimento de algas são Maio, Agosto
e Setembro.



Maré Vermelha: o fenómeno da maré vermelha acontece principalmente no
primeiro trimestre do ano. Na Praia de Hac Sá e na Praia de Cheoc Van, registaram‐
se duas ocorrências de maré vermelha no mesmo período de 2019, um caso em
Fevereiro e outro em Março. As algas que provocam a maré vermelha incluem,
principalmente, Noctiluca scintillans, Coscinodiscus, Odontella, Thalassiosira,
entre outras. Nessas ocorrências de maré vermelha, a quantidade média de algas
não é muito elevada, devido às maiores dimensões das algas aparecidas nessas
marés vermelhas, nomeadamente, Noctiluca scintillans e Coscinodiscus, sendo
que a densidade‐base da maré vermelha causada por estas é menor do que a das
outras espécies de algas, mais pequenas.
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V. Conclusão
1.

Tomando como referência a classificação anual da qualidade da água das praias,
elaborada pelo Environmental Protection Department de Hong Kong, em termos de
situação geral de bactérias na qualidade da água anual das duas praias, ambas são
classificadas como tendo “qualidade medíocre”.

2.

Detectou‐se uma vez na Praia de Cheoc Van a existência de Vibrio cholera O1 El. Tor
Ogawa.

3.

Devido ao aumento ligeiro do índice de permanganato, de nitrogénio inorgânico e de
fosfatos activos nas duas praias, o índice de eutrofização aumentou em relação ao ano
de 2018.

4.

O índice geral de avaliação físico‐química das duas praias manteve‐se num nível médio.
Apesar da diminuição do índice de avaliação de metais, o índice de avaliação da matérias
não metálicas subiu ligeiramente, causando uma equiparação ao registado em 2018 em
termos de índice geral de avaliação, situando‐se num nível médio.

5.

Houve duas ocorrências de marés vermelhas na Praia de Hac Sá e na Praia de Cheoc Van
no primeiro trimestre do ano, mostrando que as algas são mais activas na Primavera.
Sendo as principais algas nas marés vermelhas as algas Noctiluca scintillans e
Coscinodiscus, a espécie de alga com maior preponderância ao longo do ano continuou
ser a Skeletonema costatum e Chaetoceros.
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