
 

Conferência de Imprensa do Bloco de Esquerda 

Local: Famalicão (Azenha Velha – Riba D’Ave) 

Data: 22 maio 2016/10:00 horas 

Comunicação: Pedro Soares, deputado, presidente da Comissão Parlamentar de 

Ambiente (11ª Comissão) 

 

Um estudo científico recentemente realizado no Rio Ave, elaborado por uma equipa de 

investigadores do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), da Universidade 

do Porto, coordenada pelo Prof. Paulo Martins da Costa, revelou: 

1. Um nível de contaminação fecal muito elevado no troço mais a jusante do Ave, sendo 

particularmente marcante a degradação verificada entre a Praia Fluvial da Rola 

(Guimarães) e outros dois locais de recolha de amostras, o da Calçada de Barco 

(Guimarães) e o da Azenha Velha (Riba D’Ave). De notar que a captação de água da 

Vimágua (abastecimento a Guimarães e Vizela) se encontra precisamente entre a Praia 

Fluvial da Rola e a Calçada do Barco. 

2. Esta contaminação não tem uma relação direta com as primeiras chuvas que 

costumam implicar o arrastamento de matérias de origem fecal que se vão acumulando 

na bacia hidrográfica. Em fevereiro este efeito já não se verifica. Os picos verificados nas 

contagens microbianas, pelo facto de não terem qualquer relação com a pluviosidade, 

somente poderão ser explicáveis por descargas de efluentes não tratados. 

3. Um nível alarmante de resistências aos antimicrobianos detetado nas bactérias 

Escherichia coli e Enterococcus recolhidas nas amostras. Estas estirpes resistem ao 

poderoso antibiótico hospitalar Imipenem. Detetadas pelo estudo da equipa do ICBAS 

com base em métodos muito sensíveis que não se usam nos estudos de rotina, porque 

não são obrigatórios por lei, os riscos emergentes resultantes destas bactérias não têm 

uma incorporação imediata no ordenamento jurídico. 

4. O mais impressionante neste estudo foi o isolamento simultâneo de diversas estirpes 

multirresistentes num pequeno volume de água (200 ml apenas) recolhido num açude 

em Azenha Velha (Riba D’Ave), sendo legítimo extrapolar que estas perigosas bactérias 

estivessem presentes em grande número no caudal do rio que, em fevereiro, era 

bastante elevado. Três das quatro estirpes são virulentas, i.e., têm capacidade de causar 

doença em humanos. 

Equacionando hipóteses para a origem das bactérias, foram estabelecidos contactos 

pela equipa do ICBAS com algumas das unidades de saúde existentes na bacia do rio 

Ave, mas nenhuma reconheceu ter isolado em amostras clínicas bactérias semelhantes.  



Por outro lado, mesmo admitindo que estas bactérias pudessem ter origem em 

imigrantes ou turistas oriundos de países em que estas têm vindo a ser encontradas 

(USA, Colômbia ou França), fica por explicar a sua “abundância” num caudal de inverno.  

A terceira hipótese remete para a possibilidade de estas bactérias poderem ser 

enriquecidas (favorecidas) por algum poluente químico existente no rio, sendo então 

necessário reconhecer a importância do meio ambiente como espaço de intercâmbio 

onde, sob a influencia de quantidades vestigiais de antibióticos (excretados por milhares 

de humanos e animais localizados na bacia do Ave), as bactérias ambientais podem 

ceder estes genes às bactérias patogénicas que por aí (no ambiente) vão circulando. 

É por força deste argumento que o combate às resistências antibióticas terá de se fazer 

no domínio ambiental; na verdade, quanto mais eficientes for o tratamento das águas 

residuais, menor será a probabilidade das bactérias resistentes (i) se disseminarem e (ii) 

se tornarem mais resistentes. É provável que neste campo as medidas até agora 

tomadas não estejam a ser eficientes, colocando em causa a saúde pública. 

Por todos estes problemas, as ETAR são barreiras-chave. Porém, somente aquelas que 

estejam equipadas com um sistema de tratamento terciário (desinfeção do efluente 

final com radiação UV, cloro, ozono e/ou microfiltração estão em condições de o realizar 

eficazmente. Foi declarado em audição na 11ª Comissão que uma ETAR que descarrega 

no rio Ave desliga o tratamento terciário durante o inverno, precisamente por 

considerar que o caudal elevado terá capacidade para diluir os poluentes. 

Todas as autoridades, Ministérios do Ambiente e da Saúde, nomeadamente a Agência 

portuguesa de Ambiente e a Administração Regional de saúde do Norte, Câmaras 

Municipais (Póvoa de Lanhoso, Guimarães, Famalicão e St.º Tirso) e empresas ligadas ao 

saneamento, como a Vimágua e a Águas do Norte, não podem deixar de encontrar 

meios para responder a esta descoberta de bactérias multirresistentes no Ave.  

A água dos rios é utilizada para a irrigação de culturas agrícolas, para atividades de 

recreio e até para abastecimento doméstico. Significa, portanto, que estas bactérias 

poderão infetar e colonizar animais e humanos, diminuindo a eficácia dos antibióticos e 

deixando os sistemas de saúde mais fragilizados para o tratamento de infeções que não 

cedem aos mais poderosos antibióticos hospitalares. 

Sem alarmismos, mas com o maior nível de exigência, o Bloco de Esquerda reclama uma 

ação conjugada e urgente das diversas entidades para a despoluição da bacia do Ave, 

tantas vezes anunciada, mas nunca concretizada, em defesa da qualidade da água e da 

saúde pública. 

 

Famalicão, 23 maio 2016. 


