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I-Introdução 

Este relatório enquadra-se no âmbito do projecto da UNESCO intitulado ‘’Sandwatch’’, a fim de trazer 

informações importantes sobre a visita de estudo realizada no dia 05 de Junho, Sábado, à praia balnear de 

Porto Mosquito, situada em Ribeira Grande de Santiago-Cidade Velha, Património Mundial da Humanidade 

pela UNESCO em 2009. Atividade 

esta, que teve a participação de um 

grupo de alunos da Escola 

Secundária de Salineiro, 

acompanhados por três professores, 

Larisse Aline Galvão Monteiro, 

Silvio Nascimento e Jessica Galvão, sob o conhecimento da Direção da Escola Secundária de Salineiro 

(ESS), na pessoa do seu Diretor Amadeu Fernandes, ainda teve a contribuição da Câmara Municipal da 

Ribeira Grande de Santiago, envolvendo os funcionários do Saneamento Básico Municipal. 

Queremos assim, atingir os seguintes objetivos com este relatório de caráter discretivo: 

 Informar - sobre o Programa Sandwatch, a sua origem, objetivos, metodologia e equipamentos de 

trabalho necessário. 

 Justificar - o porquê da escolha da ‘’Praia balnear de Porto Mosquito”, para o nosso projeto piloto 

de monitoramento da praia sem si. 

 Dar – a conhecer o trabalho ou atividade desenvolvida dentro do Programa Sandwatch, no dia 05 de 

Junho de 21. 

 Reportar – o estado em que encontramos a praia no âmbito da atividade de observação.  

 Sugerir – um conjunto de intervenções no sentido de tornar a praia mais atrativa para os banhistas, 

turistas e frequentadores desta praia.  

Posto isto, passar a explanar as ideias chaves sobre o tema em discussão, esperando ser útil e de cabal 

importância para as mudanças de atitudes e maior responsabilidade na preservação do ecossistema marinho, 

da flora e da fauna. 
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II- O QUE É O PROJETO SANDWATCH? 

 É um projeto que trabalha problemas específicos relacionados com as praias; melhoramento das praias e 

promoção da adaptação à mudança climática. Em suma este projeto visa monitorar as praias.  

Sandwatch surgiu a partir de uma oficina de educação ambiental realizada em Trindade e Tobago em Julho 

de 1998, coordenada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).  

Onde os participantes viram muitos dos problemas que ameaçam as zonas costeiras, tais como a erosão, a 

poluição e o desenvolvimento mal planeado, e decidiram tomar uma atitude em relação à situação.  

Mas o Sandwatch começou oficialmente em 2001, com uma oficina de treinamento regional em Santa 

Lúcia, para professores e alunos de 18 países do Caribe. O programa se expandiu com a criação do site 

Sandwatch em 2006. Em 2008 foi criada a Fundação Sandwatch sem fins lucrativos para coordenar e 

promover o Sandwatch. 

Com a apresentação do 4º relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudança climática, 

provou-se que a mudança do clima na Terra é devido aos gases de efeito de estufa produzidos pelo Homem 

e Sandwatch foi reconhecido como o programa ideal para desenvolver as capacidades de adaptação à 

mudança climática. 
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III- OBJETIVOS A ALCANÇAR PELO PROJETO SANDWATCH  

O projeto Sandwatch almeja alcançar os seguintes objetivos com o desenrolar deste programa pelo mundo: 

 Fazer - com que crianças, jovens e adultos realizem observações, medidas e análises científicas das 

alterações dos ambientes das praias com uma abordagem interdisciplinar; 

 Auxiliar - os grupos Sandwatch, juntamente com as comunidades, a utilizarem os seus dados e 

conhecimentos a fim de melhorarem e gerirem as praias de modo inteligente; 

 Integrar - a abordagem Sandwatch nos sistemas educacionais formais e informais e cooperar com a 

Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável; 

 Ajudar - a compreender como a mudança climática interfere nos sistemas das praias;  

 Reforçar - a resiliência dos ecossistemas e contribuir para a adaptação à mudança climática. 

III- Metodologia do Projeto Sandwatch  

A) Observação - Seleção de uma praia específica para observação, preparação de um mapa esquemático e 

medições regulares de vários parâmetros, tais como: 

 A maneira como a população utiliza a praia; 

 Lixo na praia; 

 Qualidade da água; 

 Erosão e acreção; 

 Composição da praia; 

 Ondas; 

 Correntes litorâneas 

 Fauna e flora 

B) Análise de resultados - Compilação de informações em tabelas, gráficos e diagramas; verificação de 

tendências de como um determinado parâmetro evolui com o passar do tempo; tarefas estas que incluem: 

 Compilação de tabelas de dados; 

 Gráficos e diagramas para a apresentação de dados; 

 Conceção de peças de arte e modelos para a ilustração dos resultados; 

 Análises estatísticas simples (conforme o caso e em função da experiência do grupo). 
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C) Intercâmbio dos resultados - divulgação dos resultados no contexto local – para outras salas de aula, 

escolas, grupos de jovens, pais, membros da comunidade e autoridades, bem como para outros grupos 

Sandwatch ao redor do mundo – por intermédio de: 

 Reuniões e apresentações; 

 Narração de histórias e encenações; 

 Publicações, tais como boletins informativos, folhetos, histórias, desenhos; 

 Meios de comunicação visual: cartazes, fotografias, vídeos; 

 Formação de redes na internet; 

 Sites. 

D) Ação - Planeamento, implementação e avaliação de uma atividade relacionada com a praia:  

 Abordagem de um problema específico relacionado com a praia; 

 Melhoria da praia; 

 Promoção da adaptação à mudança climática. 

E) -Equipamentos Sandwatch 

Para a realização das atividades Sandwatch são necessários os seguintes equipamentos: 

 Fita métrica, 

 Bússola;  

 Cronómetro; 

 Kit de medição da qualidade 

de água; 

 Tabletes de tintura; 

 Lupa; 

 Prancheta. 
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IV- A ESCOLHA DA “PRAIA BALNEAR DE PORTO MOSQUITO” 

A Escola Secundária de Salineiro (ESS) escolheu a “Praia de Porto Mosquito ”, por ser uma das praias 

mais frequentadas no município de Ribeira Grande de Santiago. Contudo, a nossa visão é a de alargar este 

Projeto Sandwatch, para todas as praias do 

Concelho da Ribeira Grande de Santiago, isto é, 

a “praia de Calhetinha”, Gouveia, Baia Coral e 

Cidade Velha. A ESS, não terá reunidas todas as 

condições necessárias para um projeto desta 

dimensão. Seria necessário um “djunta mom” 

entre a Delegação do Ministério da Educação da 

RGS, a Câmara Municipal, (Pelouro de Cultura e 

Turismo) a Delegação de Saúde da RGS, Polícia Nacional da RGS, Associações Comunitárias locais, 

escolas, Jovens, adultos, crianças, pescadores, banhistas e professores.  

Temos uma equipa multidisciplinar, constituídos por professores de vários ramos do saber, para que nos 

próximos tempos, veremos a transformar a “Praia de Porto Mosquito” numa das mais belas e atrativas deste 

Concelho de Ribeira Grande de Santiago – Cidade Velha- Património Mundial da Humanidade. Podendo 

transformar num ponto turístico atrativo dados, a sua beleza natural e capacidade para albergar um número 

considerável de banhistas e visitantes.  

V- FORMAÇÃO DESENVOLVIDA NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SALINEIRO 

Foi realizada uma pequena formação para os alunos do projecto Sandwatch, com o objetivo de conhecerem 

o projeto e entenderem como podemos trabalhar juntos com vista a uma avaliação crítica dos problemas e 

conflitos com os quais o ambiente das nossas praias é confrontado e ao desenvolvimento de soluções 

sustentáveis a fim de remediar tais questões. Nesta formação, foram facultados fichas de controlo de limpeza 

das praias (em anexo) a todos os alunos que iriam participar no projeto, como forma de registarem todo tipo 

de lixo encontrados no local. Ainda nesta formação, foram reforçadas as medidas de distanciamento social, 

tendo em conta a pandemia da COVID-19.  
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VI- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS “PRAIAS DE PORTO MOSQUITO” 

Sábado, dia 05 de Junho de 2021, deslocamos à “Praia de Porto Mosquito” num pequeno grupo de trabalho 

constituído por 13 pessoas, nomeadamente 10 

alunos, três professores e um condutor que 

transportam os alunos para a localidade de 

Cidade Velha, a quem aproveitou-se para 

agradecer a amabilidade com que aceitaram 

transportar-nos até ao local. Agradecemos a 

contribuição da Câmara Municipal da 

Ribeira Grande de Santiago, pela 

envolvência dos funcionários do Saneamento Básico Municipal, que trabalharam em estreita sintonia com a 

equipa da Escola Secundária de Salineiro, e também pelo apoio com os materiais de proteção individual na 

limpeza das praias. Aproveitamos para agradecer a Delegação de 

Saúde da RGS pelo apoio com os kits de primeiros socorros e 

informações fornecidas sobre a COVID-19, como forma de melhor 

orientar os nossos alunos, visto que na altura haviam muitos casos 

de COVID-19 no concelho, por esta razão, o grupo de alunos para o 

projeto foi reduzido. Ainda, agradecemos a Direção da escola 

Secundária de salineiro, pela atenção e apoio na preparação da 

logística (lanche e transporte), também pelo engajamento e 

incentivo que têm dado, para que o projeto avançasse para a sua concretização.  

Sendo assim, encarando uma das abordagens metodológicas do Projeto Sandwatch, escolhemos para esse 

dia, A) A Atividade:1. Observação – que se trata da seleção da praia específica para observação, 

preparação de um mapa esquemático e medições regulares de vários parâmetros, tais como: 

 A maneira como a população utiliza a praia; 

 Lixo na praia; 

 Erosão e acreção; 

 Composição da praia; 

 Fauna e flora 
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 Análise da qualidade da água (baterias coliformes fecais, pH, temperatura, nitratos, sulfatos, 

salinidade e turbidez).  

1. LOCALIZAÇÃO E MAPEAMENTO DA “PRAIA BALNEAR DE PORTO MOSQUITO” 

A “Praia de Porto” fica situada no Concelho de Ribeira Grande de Santiago, aproximadamente a dez 

Quilómetros oeste da Cidade Velha.  

1.1. CONSTITUIÇÃO E MATÉRIAL DA PRAIA  

Constatou-se durante a observação a existência de bastantes pedregulhos e quase a inexistência da areia na 

“Praia de Porto Mosquito”. Segundo a análise dos alunos que fizeram parte do grupo de trabalho, a quase 

inexistência de inertes deve-se ao 

facto de a mesma serem 

arrastadas para o mar, pelas 

cheias que provem dos vales das 

zonas altas que desaguam no 

local. Como não existe proteção 

de desvio das águas, as cheias atingem a praia com certa intensidade trazendo bastantes lixos e lamaçais. Em 

volta da praia verificam-se algumas falésias de rochas de uma beleza singular a toda extensão da mesma, 

que constituem uma autêntico recanto para os banhistas ficarem a sombra. Porém não é aconselhável em 

determinadas extensões da praia, 

que os banhistas busquem o 

refúgio destas falésias, porque 

apresentam fissuras que podem 

desabar representando assim, 

algum perigo para os ocupantes do 

dito espaço.  

Todavia deve-se dizer, que o pouco de areia que se encontra é do tipo mineral e basáltica que é um pouco a 

constituição das rochas que fazem parte das ribanceiras. 
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1.2. ANIMAIS MARINHOS/DOMÉSTICOS 

Em relação aos animais marinhos foram encontradas ouriços, estrela-do-mar, caranguejos e diversos tipos de 

peixes, nas proximidades da orla marítima.  

No que toca aos animais domésticos foram encontrados porcos e cães nas proximidades da praia de mar, 

visto que a zona de Porto Mosquito situa-se na orla marítima. 

      

     

1.3. VEGETAÇÃO  

Em termos da vegetação, foram encontradas acácias americanas, bastantes salientes, sendo a maioria 

bastante verdejantes outras secas. Todavia é visível, que não existe nenhum acompanhamento em termos de 

poda ou limpeza desta área verde, por parte do poder local ou do ministério do ambiente, transmitindo uma 

visão pouco atrativa a bela praia de Porto Mosquito. Ainda foram encontradas algumas algas marinha no 

local.   
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1.4. DETRITOS E POLUIÇÃO   

Na praia de Porto Mosquito, foram encontrados detritos, causadores da poluição, tanto nas proximidades da 

praia, como no fundo mar. Os lixos que se encontravam no fundo do mar foram retirados pelos alunos, 

através de mergulho na água. Entre os itens retirados do fundo do mar, os alunos encontraram pneus, ferros, 

tubos de plásticos, garrafa de gás, garrafa de plástico, etc.  
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Nas proximidades da praia foram encontradas vários tipos de lixos, tais como:  

 Ferros enferrujados 

 Pedaços de chapas em deterioração; 

 Tampos de bóias de plásticos, tampos de refrigerantes; 

 Vidros, fios de pesca; 

 Escova de dente, guardanapo, papéis de sorvetes, copos descartáveis, carvão; 

 Sapatos velhos, pedaços de tecidos, t-shirts velhas, calças entre outros; 

 Garrafas de plásticos de refrigerantes; 

 Pneus, tubos de plásticos; 

 Pedaço de mosaico.  

     

  

O acúmulo de resíduos sólidos no ambiente costeiro, além de poluir areia e as águas balneares, gera risco a 

saúde humana em decorrência da existência de vectores de doenças, risco para a fauna marinha e cria um 

desagradável efeito visual, diminuindo a beleza das praias e consequentes gastos públicos com a sua 

limpeza. A limpeza das praias são vistos como condições essenciais para manter a sua atractividade.  

1.5. AÇÃO/ATIVIDADES HUMANAS 

São visíveis as marcas da ação humana por toda a extensão da praia de Porto Mosquito: 
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 Grandes quantidades de lixos colocados na praia pelos banhistas que as ocupam, onde se vê a falta de 

consciência do mal que isto provoca a saúde pública. Situação que pode ser também entendida como 

um atentado ao ambiente em particular ao ecossistema marinho.  

 Presença de queimada nas praias, o que pressupõe que preparam alimentos no local. Situação 

preocupante porque, a comida fica exposta a contaminação das bactérias, que podem constituir um 

risco a saúde das pessoas.  

 Utilizam o espaço para fazer as necessidades fisiológicas. 

 Presença de pescadores e restos de pescados na praia de Porto Mosquito.  

Portanto são estas as situações que encontramos que podem enquadrar dentro deste requisito da atividade 

humana na praia de Porto Mosquito.  

 1.6. EROSÃO E ACREÇÃO  

Existe uma necessidade urgente de fazer as pessoas consciencializarem de que o lixo polui o ambiente como 

também a água do mar que dispomos para banhar. Para além 

disso, nos preocupa também a saúde flora e da fauna que se 

não for bem cuidada corrermos o risco de por em causa a 

sobrevivência da mesma.  

Deu para perceber também que algumas das falésias que circundam a praia de Porto Mosquito, apresentam 

fissuras e rachaduras nas rochas que podem provocar 

desabamentos acidentais. O nosso conselho vai no sentido 

dos banhistas não permanecerem debaixo das mesmas, sob 

pena de estarem a colocar as suas vidas em perigo ou risco de 

acidente. 

Utilização de fogo nas praias para cozer alimentos ou assar peixes, existe aqui uma preocupação essas 

lareiras devem ser devidamente apagadas para evitar que o fogo ladeasse pelos arbustos e vegetação nas 

proximidades da orla marítima.  

São alguns aspetos com as quais deparamos nesta, merecendo assim, a nossa atenção.  
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1.7. ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR DE PORTO MOSQUITO  

1.7.1. Método da colheita da amostra: 

Antes da colheita da amostra, mediu-se a temperatura da água com um termómetro digital, para que 

posteriormente fosse possível fazer uma análise da interferência deste fator no crescimento das batérias.  

A colheita foi feita na área em que a densidade média diária de banhistas é mais elevada. A área da colheita 

situa-se a uma profundidade aproximada de um metro. Durante a colheita, utilizou-se as técnicas asséticas e 

boas práticas de laboratório para evitar a contaminação biológica, sendo que a colheita da amostra deve ser 

feita de modo a garantir o sucesso total das análises. 

O método de colheita da amostra seguiu-se as recomendações que 

se encontram no livro Sandwatch, “Adaptar-se à mudança 

climática e educar para o desenvolvimento sustentável”, no qual 

colheu-se a água contra a corrente da maré e com a imersão do 

frasco a 30 cm, abriu-o cuidadosamente e enxaguou-o três vezes 

com água do mar e colheu-se cerca de 3/4 da sua capacidade, de 

seguida, fechou-se imediatamente o frasco ainda debaixo da água, 

como forma de evitar contaminações. Para a colheita utilizou-se uma garrafa de plástico de boca larga com a 

capacidade de 1L  e tampa de rosca. 

O volume da água colhido respeitou-se a necessidade de um espaço vazio dentro do frasco, permitindo 

assim a sua homogeneização, bem como a vida dos seres aeróbios 

durante o momento de transporte. Após as colheitas, procedeu-se 

as análises da amostra no local. O tempo decorrido entre a 

colheita da amostra e o início das análises foi o mais curto 

possível, como forma de manter os microorganismos vivos.  

1.7.2. Medição do pH 

A determinação do valor do pH da água balnear é necessário para 

saber do seu carater ácido ou básico e se esta encontra dentro dos 

padrões estabelecidos. Para a determinação do valor de pH da 

água colhida, seguiu-se os procedimentos do livro que se encontra 

no kit da água. 
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Procedimentos:  

- Colocou-se 10 mL da água do mar no frasco 0106; 

- Adicionou-se um comprimido de pH; 

- Agitou-se o frasco e comparou-se o resultado.  

1.7.3. Determinação da concentração de Nitratos 

Procedimentos:  

- Colocou-se 5 mL da água do mar no frasco 0106; 

- Adicionou-se um comprimido de nitrato; 

- Agitou-se o frasco e aguardou-se 5 minutos para comparar os resultados.  

1.7.4. Determinação da concentração de Fosfatos 

Procedimentos:  

- Colocou-se 10 mL da água do mar no frasco 0106; 

- Adicionou-se um comprimido de fosfato; 

- Agitou-se o frasco e aguardou-se 5 minutos para comparar os resultados.  

1.7.5. Determinação da concentração de Salinidade 

Procedimentos: 

- Usou-se a pipeta (0364) para adicionar 5 gotas da amostra de água ao tubo redondo grande (0788); 

- Adicionou-se água destilada até a linha de 100 mL; 

- Colocou-se 10 mL da amostra diluída no tubo (0106); 

- Adicionou-se um comprimido de cloreto;  

- Tampou-se o tubo e agitou-se suavemente até o comprimido se desintegre;  

- Colocou-se o tubo sobre o lado direito da coluna dos círculos pretos, no quadro de cor e comparou-se os 

resultados.  

- Registou o resultado como salinidade em ppt.  

1.7.6. Medição de Turbidez 

Procedimentos: 

- Removeu-se a etiqueta do ícone do disco Secchi; 

- Colou-se o adesivo na parte inferior interna do frasco (recipiente do kit de análise da qualidade da água); 

- Encheu-se o frasco até a linha de preenchimento turbidez, localizada na etiqueta externa do kit; 
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- Segurou-se o gráfico de turbidez na borda superior do frasco, olhando para dentro do frasco.  

- Comparu-se a aparência do ícone do disco Secchi no frasco com o gráfico. 

- Registou-se o resultado de turbidez.  

1.8.7. Baterias coliformes totais 

Procedimentos: 

- Colocou-se a amostra da água no tubo grande que contém um comprimido (3599) até a marca de 10 mL. 

- Colocou-se a tampa; 

- Colocou-se o tubo na posição vertical, com o comprimido na parte inferior do tubo; 

- Incubou-se o tubo na posição vertical, à temperatura ambiente, longe da luz direta do sol, por 48 hora.  

- Comparou-se a aparência do tubo com a imagem na cartela de cores de coliformes; 

- Registou-se os resultados como positivo ou negativo.  

1.8. Análises e discussão dos resultados  

As determinações dos parâmetros físico-químicos são fatores relevantes a considerar, principalmente na 

interpretação dos dados bacterianos obtidos em praias balneares, uma vez que, estes podem afetar a 

sobrevivência e a multiplicação das bactérias na água. Na tabela que se segue (tabela 1), encontra-se os 

valores padrões dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, bem como os obtidos na praia balnear de 

Porto Mosquito, como forma de fazer uma comparação a nível da qualidade da água da praia em estudo.  

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos e bacteriológicos da água da praia de Porto Mosquito  

Parâmetros Resultados Padrão  Qualidade da água 
Resultados obtidos na 

praia de Porto Mosquito 
Temperatura _ Ideal entre 22 a 26 ºC 24 ºC 

pH 4  
5  
6  
7 
8 
9 

10 

Má 
Má 
Boa  

Excelente  
Boa  
Má  
Má  

 
 
 

 
8 

Fosfato 1 ppm  
2 ppm  
4 ppm  

Excelente 
Boa 
má 

 
2 ppm 

Nitrato 5 ppm  
20 ppm  
40 ppm  

Razoável  
má 
má 

5 ppm 

Salinidade 0 ppt  
14 ppt  

Boa 
Boa 
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35 ppt  Boa 35 ppt 
Turbidez 0  

Entre 0 e 40 JTU  
Entre 40 e 100 JTU  

>100 JTU  

Excelente 
Boa 

Razoável 
Má 

0 JTU 

Bateria Coliformes  Negativo  
Positivo  

Boa 
Má 

 
Positivo 

 

1.8.1 Baterias Coliformes fecais:  

As bactérias coliformes fecais não são, por si sós, nocivas. Contudo, a sua presença está associada à 

ocorrência de agentes patogénicos intestinais (bactérias e vírus) perigosos para a saúde humana. A sua 

presença na água constitui, portanto, um indicador confiável de água de esgoto ou de contaminação fecal. 

Tais organismos chegam à água por diversas vias, tais como efluentes mal depurados, drenagem de águas 

pluviais, fossas sépticas, enxurradas vindas de pastos, fábricas de processamento animal, assim como a 

própria fauna que vive nas massas de água e arredores. 

De acordo coma tabela 1, verifica-se que a praia de Porto Mosquito encontra-se contamina por bactérias 

coliformes fecais. Esta contaminação pode estar relacionada principalmente com a grande quantidade de 

fezes humanas encontrados, bem como os animais domésticos que circulam nas proximidades da orla 

marítima e também devido a quantidade de lixos deparados no local.  

A contaminação da água por baterias coliformes fecais pode 

contrair diversas doenças, especialmente nos idosos, pessoas 

com baixa resistência imunológica e crianças. Diante desse 

perigo e reconhecendo que a água das praias, por serem 

locais de lazer muito procurado pela comunidade local, é de 

grande interesse mantê-las limpas e livre de contaminação. 

Portanto, os resultados obtidos das bactérias coliformes 

fecais apontam a necessidade de monitoramento regular da 

praia de Porto Mosquito, de modo a controlar a sua 

qualidade. 
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1.8.2. Temperatura:  

 A temperatura da água afeta diversos processos físicos, biológicos e químicos, como a quantidade de 

oxigénio que nela se dissolve, a taxa de fotossíntese dos vegetais, a velocidade do metabolismo dos animais, 

bem como a sensibilidade dos organismos aos resíduos tóxicos, aos parasitas e às doenças. Em geral a 

temperatura da água é medida em graus Celsius. Vários fatores podem afetá-la, tais como as mudanças da 

temperatura do ar, a nebulosidade, as correntes e, obviamente, a longo prazo, a mudança climática. Os 

resíduos despejados na água também podem ter um impacto na sua temperatura se a temperatura dos 

efluentes for muito diferente dela. Por exemplo, os despejos de águas utilizadas no resfriamento de 

processos industriais podem ser bem mais quentes do que as águas que os recebem. 

A temperatura encontra na da água da Praia de Porto mosquito, encontra-se dentro da faixa ideal da 

temperatura da água balnear, portanto não gera nenhum risco para os microorganismos aquáticos.  

1.8.3. pH: 

O pH da água do mar situa-se normalmente entre 7,5 e 8,5 mas, pode ser alterado, com o lançamento de 

efluentes ou outros contaminantes. Um valor de pH baixo torna a água corrosiva e influencia nos 

ecossistemas aquáticos naturais devido a seus efeitos nos microrganismos que pode ocorrer direto sobre o 

metabolismo, a permeabilidade das membranas e absorção de nutrientes e solubilização de elementos 

tóxicos. Apesar da recomendação de uma faixa ideal de pH para a prática de atividades de contato primário 

entre 6 e 9, o pH oferece riscos apenas quando encontrado 

em valores elevados podendo haver irritação da pele e dos 

olhos. 

Relativamente ao pH, verifica-se na tabela 1, que o pH 

das amostras da água de porto Mosquito foi de 8. Este 

valor situa-se na faixa boa da qualidade da água balnear, 

portanto não acarreta riscos para a saúde pública, o que 

mostra que as actividades humanas aparentemente não influenciaram os valores de pH da água em estudo.  
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1.8.4. Nitratos:  

Os nitratos em excesso provocam o crescimento exagerado de vegetais e a eflorescência de algas que, por 

sua vez, podem entrar em competição com a flora aquática natural submersa. A superpopulação de algas e 

plantas aquáticas sufoca o habitat dos vegetais aquáticos e estas, ao se decomporem, podem inclusive 

esgotar o oxigénio. Dentre as fontes de nitratos nas águas costeiras estão os escoamentos superficiais que 

contêm resíduos animais e agrotóxicos, o despejo de esgotos 

e os efluentes residuais. 

Quanto a concentração de nitratos obtidos na praia de Porto 

mosquito, verifica-se na tabela 1, que este se encontra na 

faixa da qualidade razoável da água balnear, não acarretando 

assim riscos para flora aquática.  

 

1.8.5. Fosfatos:  

Os fosfatos são elementos fundamentais nas reações 

metabólicas. As fontes e as consequências de um excesso de 

fosfatos são semelhantes às dos nitratos. Em grande 

quantidade podem acarretar o supercrescimento de plantas, 

estimular a atividade bacteriana e diminuir os níveis de 

oxigénio dissolvido. 

A concentração de fosfato encontrada na praia de Porto 

Mosquito é boa para as águas balneares, não apresentando 

assim riscos para flora aquática.  

 

1.8.6. Salinidade: 

As variações na concentração de sais no ambiente marinho podem influenciar na velocidade do crescimento, 

fisiologia, sobrevivência e reprodução microbiana, uma vez que os microrganismos retiram da água, a 

maioria dos seus nutrientes solúveis necessários para o seu crescimento e as suas células são constituídas de 

aproximadamente 80 a 90 % de água, que pode ser removida do interior da célula através de elevações na 

pressão osmótica. Quando uma célula microbiana encontra-se num ambiente cuja concentração de sais é 
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superior à do interior da célula, a água passa de dentro para fora, através da membrana plasmática, causando 

a inibição do crescimento microbiano devido a plasmólise, ou seja, efeito da diminuição da membrana 

plasmática da célula.   

Em relação a concentração de salinidade obtida na praia de Porto Mosquito, verifica-se na tabela 1, que este 

se encontra na faixa de qualidade boa da água balnear, não colocando assim a sobrevivência dos 

microorganismos aquáticos em risco.  

1.8.7. Turbidez:  

A turbidez geralmente é expressa numa unidade arbitrária denominada unidade Jackson de turbidez (UJT). 

A matéria em suspensão normalmente compõe-se de detritos orgânicos, plâncton e matéria inorgânica, isto 

é, partículas de argila, solo e rochas. A turbidez refere-se à limpidez da água, logo não deve ser confundida 

com a cor, visto que a água de tonalidade escura pode ser límpida e não turva. Um alto grau de turbidez 

compromete o aspecto estético da água e, no caso de áreas de lazer, pode ocultar perigos para banhistas e 

pilotos de barcos. Dentre os seus efeitos ambientais estão a redução de penetração de luz, o que diminui o 

crescimento dos vegetais e, por conseguinte, reduz também a 

fonte de alimentação para os invertebrados e peixes. Se a 

turbidez decorre, maioritariamente, de partículas orgânicas, 

pode haver esgotamento do oxigénio quando micróbios as 

decompõem. 

Quanto a resultados de turbidez da água balnear de Porto 

Mosquito, verifica-se na tabela 1, que a qualidade da água é excelente, o que mostra que as actividades 

humanas não afetaram os valores da turbidez da água balnear.  
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VII- CONCLUSÃO  

Devido a grande procura das praias balneares para a prática das actividades de lazer e dos vários problemas 

causados pela sua contaminação, é de extrema importância a sua limpeza de modo a garantir uma maior 

segurança aos banhistas.  

Conclui-se que a análise da qualidade da água balnear de Porto Mosquito realizado no dia 05 de Junho, 

apresenta resultados dentro dos parâmetros exigidos, tomando-se como referência os parâmetros físico-

químicos (temperatura, pH, salinidade, turbidez, fosfato e nitratos).  

Quanto aos parâmetros bacteriológicos, especificamente os coliformes fecais, apontaram contaminação da 

praia em estudo, o que pode causar problemas à saúde pública dos usuários. Deste modo, os resultados 

obtidos mostram a necessidade de monitoramento regular desta praia, de modo a controlar a sua qualidade, 

tendo em conta que a sua contaminação é fortemente influenciado por vários factores, nomeadamente fezes 

humanas e de animais domésticos, detritos, chuvas, entre outros.  

Nesta ótica vamos sugerir um conjunto de medidas que precisam ser tomadas para resolver os problemas da 

“Praia de Porto Mosquito” e torná-la mais bela e estimular a área para lazer: 

 Recomenda-se as entidades competentes a ter mais ponderação nas ações de saúde pública, com a 

realização de campanhas publicitárias a nível da educação ambiental, principalmente para as famílias 

que vivem perto das encostas, no sentido de os alertar para os impactos das ações antropogénicas ao 

longo do litoral, especialmente aqueles relacionados com o descarte de lixos nessas proximidades, 

para posteriormente não serem arrastados pelas chuvas; 

 Proteção das encostas para evitar o deslizamento de terras e pedras para areia; 

 Plantações de árvores e melhorias das plantações que existem no local com o intuito de dar mais 

atratividade a praia; 

 Observa-se a necessidade do controle dos cães vadios que frequentam as áreas de recreação humana. 

Para isso faz-se necessária a colocação de placas proibitivas quanto à permanência de animais na 

praia. 

 Colocar cestos ou contentores de lixos na praia para os banhistas, onde os serviços de saneamento da 

autarquia fazem a recolha permanente, evitando assim, a acumulação do lixo. 
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VIII- ANEXO 

 

FICHA DE CONTROLE DE LIMPEZA DAS PRAIAS/PROJETO SANDWATCH 

PROJETO SANDWATCHPROJETO SANDWATCHPROJETO SANDWATCHPROJETO SANDWATCH    

    
 
 

FICHA DE CONTROLE DE LIMPEZA DAS PRAIAS/PROJETO SANDWATCH 

 
ITENS COLETADOS:  

1. ANIMAIS  

Anote quaisquer animais encontrados durante a limpeza. Registre o tipo de material em que eles estavam. 

Por exemplo: linha de pesca, redes de pesca, armadilhas de caranguejos/lagostas/ peixes, sacos plásticos, 

cordas, embalagens plásticas de latas de bebidas, arame e outros itens (Por favor, especifique). Fora isso, por 

favor tira uma fotografia do animal. 

Animais  (Vivo/Solto ou Morto) Materiais em que eles estavam  
   
   
   
   
   
 

2. ATIVIDADES A BEIRA-MAR E RECREATIVAS 

(Lixo atribuído: a pessoas que frequentam a praia, “fast food” esportes/jogos, festivais, lixo da rua) 

 Sacos (papel) __________________________  

 Sacos (plástico) ________________________  

 Garrafas de Bebidas (de plástico) __________________ 

 Garrafas de Bebidas (de vidro) ____________________ 

 Latas de cerveja/refrigerante _____________________ 

 Tampinhas de garrafas/potes _____________________ 

 Roupas/Sapatos ________________________________  

 Copos, pratos, garfos, facas, colheres __________ 

 Embalagens/potes de alimentação ____________ 

 Anéis de latinhas __________________________ 

 Embalagens plásticas de latas de bebida ________ 

 Cartuchos de armas de fogo __________________ 

 Brinquedos ______________________________ 

3. ATIVIDADES AQUÁTICAS  

 (Lixo de pesca recreativa/comercial e operação de barcos/embarcações) 

 

 Embalagens de iscas ______________________ 

 

 Redes de pesca _________________________ 
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 Embalagens (produtos de limpeza) __________ 

 Bóias _________________________________ 

 Armadilhas de caranguejos/lagostas/peixe ____  

 Linhas de pesca ________________________ 

 Isca de pescaria ________________________ 

  Embalagens (óleo lubrificante) _____________ 

 Paleta de madeira ______________________ 

 Lonas plásticas __________________________ 

  Cordas de nylon ________________________ 

  Fitas de empacotamento_________________ 

 

 
4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO HABÍTO DE FUMAR  

 
 Cigarro / Guimba (bituca) de cigarro _____________ 

  Isqueiros____________________________________ 

 Pontas de charutos _________________________ 

 Invólucro/ Embalagens de Tabaco _____________ 

 

5. ATIVIDADES POLUIDORAS 
 

 Eletrodomésticos ____________________________ 

 Pilhas ______________________________________ 

 Material de construção _________________________ 

 Automóveis/Peças de automóveis ___________ 

 Tambores (tonéis) ________________________ 

 Pneus__________________________________ 

 
6. RESÍDUOS HOSPITALARES/HIGIENE PESSOAL 

 
 Preservativos________________________________ 

 Fraldas______________________________________ 

 Seringa_________________________________ 

 Absorventes ____________________________ 

 
7. LIXO TÍPICO DO LOCAL 

Identificar e quantificar 3 itens que são preocupantes em seu local 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Nota: Também será feita a análise da qualidade da água, medições das condições meteorológicas e 

observação da composição da praia. 

 

Obrigada por participar no projeto Sandwatch. O esforço que você está realizando hoje é o primeiro passo 

para garantir que teremos oceanos mais limpos. Os dados que coletam durante a limpeza é importante para 

iniciar uma mudança, ajudando-nos a educar o público, e fornecer informações importantes para as 

entidades competentes. Sem a sua ajuda nós não poderíamos fazer tudo isso. Gratos pela sua colaboração! 

 

Salineiro, 06 de Julho 2021 


