PERFIL DE ÁGUA BALNEAR
Identificação da Água Balnear
Nome:

Zona Urbana Sul II

Código:

PTCW9M

Tipologia:

Costeira

Data de Publicação:

2011

Data de Revisão:

2015

Caracterização Geográfica da Água Balnear
Freguesia:

Póvoa de Varzim

Concelho:

Póvoa de Varzim

Distrito:

Porto

País:

Portugal

Nome da Bacia Hidrográfica:

Ave

Nome da massa de Água:

CWB-I-1B

Código da massa de Água:

PTCOST2

Mapa da água balnear com a
localização do ponto de
colheita:
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Localização do Ponto de Colheita
Coordenadas:

M:146772

Sistema de Coordenadas:

Militar

P:490213

Caracterização Física da Água Balnear
Zona balnear que abrange três frentes de praia, Redonda/Leixão,
Loulé e Redonda. Trata-se de uma praia com grande procura e cuja
envolvente consiste num núcleo consolidado. Praia com extenso
areal bem organizado com os típicos toldos e pequenos bares de
madeira. Acesso viário alcatroado e passeio pedonal em toda a
Descrição:

extensão da praia.
Extensão de Frente da praia com aproximadamente 51 metros.
Profundidade da praia com aproximadamente 75 metros.
Praia Urbana com uso intensivo.

Tipo de Substrato:
Serviços disponíveis:

Areia dourada com poucos penedos visíveis.
Parque de estacionamento, restaurantes,

comércio, diversões

noturnas, entre outros.

Caracterização Hidrológica da Água Balnear
Temperatura média da água*:

18 ºC

Hidrodinâmica (marés):

Correntes alternadas de enchente e vazante.

Precipitação*:

Pouco frequente, pontual.

* Na época balnear
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Classificação da Qualidade

Classificação da Qualidade
(Directiva 76/160/CEE, 8 de Dezembro de 1975)

(Directiva 2006/7/CE, 15 de
Fevereiro de 2006)

2007

2008

2009

2010

n.a.

n.a.

Boa

Excelente

* não avaliada – água balnear identificada a partir de 2009

Identificação e Avaliação das possíveis causas de poluição e medidas de gestão
Cursos de água que
desaguam
Potenciais fontes de poluição

na praia:

-

nas imediações:

-

na praia:

-

nas imediações:

Ponto de saída de águas pluviais.
Porto de pesca.

Risco de ocorrência de
episódios de poluição de curta
duração:

Baixo.
É efetuada bombagem das águas pluviais durante a época balnear,
não havendo qualquer influência dessa saída. No entanto, a
ocorrência de episódios de precipitação excecionalmente elevada
pode levar à deterioração da qualidade.

Medidas de Gestão:

Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do
episódio de poluição.

Atividades Antropogénicas:

Atividades piscatórias, comerciais e turísticas.
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Avaliação do potencial de proliferação de organismos potencialmente patogénicos
Macroalgas:
Risco de proliferação:

Moderado, há historial de ocorrência de blooms.

Manifestações visíveis:

Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia.

Cianobactérias:
Risco de proliferação:

Baixo, não há historial de ocorrência.

Manifestações visíveis:

Coloração azul-verde na água.

Fitoplâncton:
Risco de Proliferação:

Baixo, não há historial de ocorrência.

Manifestações visíveis:

Coloração da água e presença de espumas.

Informação Adicional
Galardões

Praia Acessível desde 2010.

Outros:

São frequentes os ventos de Norte que se levantam normalmente, no
verão, designados de nortadas. Esporadicamente, durante o verão
seco, uma massa de ar quente e húmido, trazida pelos ventos
marítimos do Sul e Oeste, criam um nevoeiro característico da
cidade, que cobre apenas a costa, dissipando-se normalmente com o
sol da tarde.
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Identificação das Entidades Gestoras
ARH do Norte, I.P.

Telefone: 223400000
email: praias@arhnorte.pt
website: www.arhnorte.pt

Câmara Municipal da Póvoa de Telefone: 252298500
Varzim

email: geral@cm-pvarzim.pt
website: www.cm-pvarzim.pt

Capitania do Porto da Póvoa
de Varzim

Telefone: 252624608
Piquete da Polícia Marítima: 916352737
email: capitania.varzim@marinha.pt
website:http://autoridademaritima.marinha.pt

Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, I.P. -

Telefone: 252320020
email: geral.douro@imarpor.pt

DND
website: www.douro.iptm.pt
Departamento de Saúde
Pública da ARSNorte, IP

Telefone: 220411701
email: directora.dsp@arsnorte.min-saúde.pt
website: www.arsnorte.min-saude.pt
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