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RESUMO 

 

Esse trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre a qualidade de água das praias de 

Fortaleza-Ce. Foi observado o grau de poluição bacteriológica de 31 pontos da orla da capital 

cearense. Trabalhos, artigos, revistas e pesquisas no Scielo, Science Direct e nos dados 

coletados na biblioteca da SEMACE, sobre o Programa de Monitoramento das Praias de 

Fortaleza, foram utilizados e colaboraram para que fosse feito uma comparação de dados 

antigos e atuais. Verificou-se que, em anos anteriores a balneabilidade não era muito 

preocupante como nos dias de hoje, onde os pontos com má qualidade de água eram poucos. 

A causa mais comum para isso acontecer, seria, provavelmente, o aumento populacional e o 

grande avanço da urbanização no entorno dessas praias. No entanto, deve-se considerar 

também o derramamento de detritos sem tratamento adequado no mar, onde, além de poluir 

ainda pode vir a causar doenças aos banhistas que usam a praia para seu momento de lazer. 

 

Palavras-chave: Praia. Balneabilidade. Fortaleza. 



 

ABSTRACT 

 

This work presents a bibliographical review on the water quality of Fortaleza-Ce beaches. It 

was observed the degree of bacteriological pollution of 31 points of the border of the capital 

of Ceará. Works, articles, journals and researches in Scielo, Science Direct and the data 

collected in the library of the SEMACE, on the Program of Monitoring of Beaches of 

Fortaleza, were used and collaborated to make a comparison of old and current data.  it was 

seen that in previous years the bathing was not very concerning as it is in the present, when 

the points with poor water quality were few. The most common cause for this would probably 

be the increase in population and the great advance of urbanization around these beaches. 

However, one must also consider the spill of debris without proper treatment into the sea, 

where, in addition to polluting, can still cause illness to the bathers who use the beach for 

their leisure time. 

 

Keywords: Beach. Bathing. Fortaleza. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, nos últimos 100 anos, o crescimento não planejado e desordenado da 

população acabou proporcionando o aumento de grandes centros urbanos e consequentemente 

a diminuição de recursos naturais (SILVA, 2005). 

As zonas costeiras, por serem ecossistemas limítrofes, são ambientes frágeis e 

muito importantes para o meio ambiente (PETERSEN, 2013) e por isso, representam um dos 

grandes desafios para a gestão ambiental do país. O extenso litoral e as formações físico-

bióticas bastante diversificadas trazem os principais indicadores de pressão e fluxo (BRASIL, 

2017), gerando alguns conflitos ambientais, pela urbanização intensa através de estratégias de 

planejamentos compatíveis a infraestrutura, desenvolvimento urbano e recursos naturais 

(PETERSEN, 2013). 

Fortaleza tem 27 km de orla marítima, e nos boletins disponibilizados no site da 

SEMACE semanalmente, são indicados quais pontos dentre os 31 analisados ao longo do 

extenso litoral da capital cearense são próprios e/ou impróprios para o banho. Segundo 

estudos feitos pelo órgão responsável e pela imprensa local, atualmente, 7 estão impróprias 

para banho (CEARÁ, 2017). 

A qualidade das águas destinadas a recreação de 1º contato, estendendo-se a um 

contato direto e longo com a água, sendo necessário estabelecimento de critérios objetivos 

que se baseiam em indicadores a serem monitorados e valores confrontados com padrões pré-

estabelecidos é conhecida como Balneabilidade. 

A falta de balneabilidade devido às contaminações e o grande comprometimento 

da qualidade da água das praias são de grande risco para os banhistas. As fontes de poluição 

mais frequentes no litoral de Fortaleza são os lançamentos de esgotos domésticos, rampas de 

lixo de várias naturezas e deposição de restos de material usado na construção civil (SILVA, 

2014). 

Analisando a poluição de algumas praias brasileiras observou que as cidades 

litorâneas no Brasil derramam seus resíduos no mar sem um tratamento adequado, poluindo 

as mesmas, causando sérios danos aos banhistas usuários dessas áreas de lazer. (VIEIRA, 

2000). 

De acordo com essa definição, publicada no artigo número 1 da Comissão das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) “... a introdução pelo homem, direta ou 

indiretamente, de substâncias ou de energia no meio marinho, incluindo os estuários, sempre 

que a mesma provoque ou possa vir a provocar efeitos nocivos, tais como danos aos recursos 
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vivos e a vida marinha, riscos a saúde do homem, entrave as atividades marítimas, incluindo a 

pesca e as outras utilizações legitimas do mar, alteração da qualidade da água do mar, no que 

se refere a sua utilização e deterioração dos locais de recreio.”, imagina-se que a fonte 

principal da poluição marinha se deve a Terra (BRASIL, 1998), além dos esgotos sanitários 

que são poluentes marinhos puramente biológicos. 

As praias de Fortaleza são conhecidas por suas belezas naturais, sendo bastante 

exploradas por turistas e pela população da cidade para lazer, explicação do porque a 

qualidade microbiológica de suas águas deve ser uma preocupação permanente dos órgãos 

públicos. Essa preocupação deve-se à prevenção de riscos à saúde e a procura de meios para 

diminuir os possíveis impactos antropogênicos (VIEIRA et al., 2007) 

As águas que recebem os esgotos domésticos são importantes meios de 

propagação de agentes de doenças infecciosas e parasitárias. Esse resultado se deve à 

descoberta das doenças infecciosas advindas das fezes dos indivíduos doentes (portadores), 

como a do Vibrio cholerae em 1854, da Entamoeba histolytica em 1875, da Salmonella Typhi 

em 1886, da Salmonella Enteritidis em 1888 e da Shigella dysenteriae em 1898 (REINHART, 

1980).  

Segundo a Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico - CETESB 

(1998), as pessoas mais vulneráveis à exposição a bactérias, vírus e protozoários são as 

crianças e idosos com pouca resistência imunológica. Por vários anos a quantificação de 

coliformes tem se tornado utilizada como ferramenta, para verificar a qualidade de águas 

destinadas ao lazer. O monitoramento ambiental é considerado uma ótima ferramenta de 

gestão, com a finalidade de avaliar o nível de impacto gerado no ambiente para atividades 

altamente poluentes (OLIVEIRA, 2006 apud AGMUS, 2000). 

Este trabalho teve como objetivos mostrar através de revisão bibliográfica a 

agregação de Indicadores ambientais, a realidade das praias urbanas de Fortaleza, utilizando o 

Índice de Qualidade de Praias (IQP) como forma de promoção e valorização das praias, 

indicando ações para uma melhor qualidade ambiental local, revisando publicações científicas 

sobre a adequação e aplicação de um IQP para as principais praias de Fortaleza (Barra do 

Ceará, Praia de Iracema, Beira Mar e Praia do Futuro), comparando com índices registrados 

em outras praias brasileiras. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste estudo foram feitas pesquisas de dados coletados e 

disponíveis na biblioteca da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), sobre o 

programa de monitoramento da qualidade das praias de Fortaleza, além de artigos de pesquisa 

realizado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e outras instituições renomadas nesta 

área de concentração por mais de uma década. A figura 1 mostra os 31 pontos de coleta, 

mostrando onde está próprio e onde está impróprio o banho, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1.  Pontos de coleta das praias de Fortaleza. 

 

 Fonte: CEARÁ – Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE (2017). 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

No ano de 1978, Almeida et al. (1997), iniciava uma pesquisa sobre 

balneabilidade das praias do litoral de Fortaleza. O trabalho escrito e, posteriormente 

publicado em 1997, apresentava uma avaliação de dados obtidos durante 20 anos (1978 – 

1997) e tinha como objetivo ampliar o atendimento a população e melhorar o padrão sanitário 

e a qualidade do meio ambiente através do Programa de Infra, que era um tipo de Estrutura 

Básica de Saneamento, onde possuía obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário e 

limpeza pública. Com a crescente urbanização da cidade gerou-se uma enorme deficiência de 

infraestrutura de saneamento básico, deteriorando a qualidade da água das praias. 

A área em estudo foi dividida em 3 (três) setores: SETOR LESTE (do Rio Cocó a 

Praia do Farol), SETOR CENTRO (da Praia do Iate a Ponte Metálica) e SETOR OESTE (da 

Praia da Leste ao Rio Ceará), como mostra a Figura 2, abaixo. 

As coletas das amostras aconteciam semanalmente nas segundas-feiras, nos 31 

pontos pré-determinados. Para essas coletas eram utilizados frascos de vidro esterilizados para 

as amostras, e feita analises para a determinação de coliformes fecais, pela técnica de tubos 

múltiplos. Considerou-se a proximidade de rios, riachos, galerias pluviais, além da frequência 

dos banhistas para a seleção dos pontos. A quantidade de coliformes presentes determinou o 

grau de poluição das águas.  

 

OCEANO ATLANTICO 

 

 

Figura 2.  Setorização da costa de Fortaleza com 27 km de extensão. 

Fonte: Almeida; Silva; Ferreira, 1997. 
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No SETOR LESTE, na primeira década (1978-1987), quase todas as praias 

obtiveram ótima qualidade, estando assim, apropriadas para o banho, apresentando CF ≤ 

250/100 ml. Porém as praias do Farol, Praia do Futuro e Caça e Pesca apresentaram resultados 

maiores (CF ≤ 430/100ml) entre os anos de 1985 e 1986, atendendo, no entanto, ao padrão 

máximo recomendado para banho (CF ≤ 1000/100 ml). Na segunda década, com exceção da 

Praia do Farol, todos os outros pontos estavam próprios para o banho. Durante todo o período 

de coleta, mais da metade das amostras da Praia do Farol apresentaram valores de coliformes 

fecais (CF) superiores ao estabelecido. Tal fato pode ser devido ao grande avanço do processo 

de favelização. (Figura 3). 

 

  

 

As praias do SETOR CENTRO se caracterizam pela sua grande urbanização. A 

maior parte dos hotéis e dos serviços de turismo está localizada nesse setor. Na primeira 

década, apesar de obter maiores resultados que as praias do Setor Leste, quase todas as praias 

do Setor Centro estavam próprias para banho. Nas Praias da Estátua de Iracema, do Imperial 

Othon Palace e do Ideal, entre 1985 e 1987, foram observados valores superiores ao ideal para 

banho (2300 CF/100 ml). Isso acontece porque, apesar da estrutura de saneamento, diversas 

edificações jogavam esgoto bruto nas galerias de drenagem pluvial clandestinamente. (Figura 

4). 

Figura 3. Praias do Setor Leste que apresentaram maiores 

variações durante o período de análises. 

Fonte: Almeida; Silva; Ferreira, 1997. 
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O SETOR OESTE foi o que apresentou as praias com maiores índices de 

poluição. Tal fato deve-se ao fato da densidade populacional nesse setor ser alta, pela falta de 

rede de esgotos ate 1996, pela presença de lixo nas vias públicas próximo ao mar e pelos 

riachos poluídos. Além disso, esse considerável aumento da contaminação fecal é devido a 

essa influencia da ocupação urbana. Em dois pontos desse setor (Praia das Goiabeiras e Leste 

Oeste) observou-se uma melhor qualidade, enquanto as demais se mostraram impróprias. 

(Figura 5). 

 

 

Figura 4. Praias do Setor Centro que apresentaram maiores variações 

durante o período de análises. 

Figura 5. Praias do Setor Oeste que apresentaram maiores 

variações durante o período de análises. 

Fonte: Almeida; Silva; Ferreira, 1997. 

Fonte: Almeida; Silva; Ferreira, 1997. 
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Em resumo, as praias que apresentaram qualidade mais comprometida foram as 

praias do Setor Centro, provavelmente por terem uma maior densidade populacional e as do 

Setor Oeste por possuírem renda mais baixa. As tabelas 1 e 2 mostram os resultados do 

programa de monitorização ao longo de 20 anos. 

 

Praia/Ano 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Setor Leste 

          
Caça e Pesca 30 90 23 12 43 40 43 150 430 93 

Barraca do Hawai 9 19 65 9 9 9 23 220 150 59 

Praça 31 de março 20 24 23 9 9 23 23 16 230 43 

Hotel Praia Sol 10 45 9 9 9 15 32 75 93 75 

Clube de Engenharia 90 9 9 9 9 43 58 210 43 59 

Praia do Futuro 40 22 9 19 90 93 43 930 120 93 

Farol 150 120 150 23 150 700 230 430 150 150 

Setor Centro 

          
Iate 230 160 230 220 230 230 330 930 430 480 

Estátua de Iracema 330 120 680 260 400 120 230 1600 430 2300 

Volta da Jurema 45 160 90 220 52 230 230 260 430 490 

Imperial Othon 

Palace 110 220 430 430 1600 430 330 1600 1800 730 

Praia dos Diários 430 230 230 590 330 930 630 430 540 430 

Ideal Clube 700 330 430 430 810 330 430 1600 830 570 

Vista Del Mare 160 110 230 190 65 230 230 230 430 430 

Setor Oeste 

          
Leste Oeste 140 160 230 140 68 160 90 150 230 95 

Kartódromo 16000 12000 24000 24000 24000 24000 5800 13000 2400 550 

Secai 770 1200 330 330 740 930 430 1500 930 740 

Início da Av. Pasteur 1200 920 160 470 170 1600 1100 2100 2100 1700 

Praia do Arpoador 660 680 230 280 360 330 560 930 230 1400 

Praia da Colônia 970 650 430 580 930 2200 2300 510 450 2200 

Praia das Goiabeiras 130 210 150 130 65 140 230 230 430 1000 

Barra do Ceará 230 150 80 140 90 150 230 430 230 500 

 

 

Tabela 1. Resultado das Medianas de CF na primeira década (1978 – 1987). 

Fonte: Almeida; Silva; Ferreira, 1997. 
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Praia/Ano 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Setor Leste 

          
Caça e Pesca 290 90 29 49 26 14 43 93 330 50 

Barraca do Hawai 190 110 21 33 36 14 23 23 87 30 

Praça 31 de março 43 190 33 58 23 5 23 43 112 25 

Hotel Praia Sol 190 93 116 68 56 13 43 43 162 20 

Clube de Engenharia 140 76 122 137 46 28 43 28 62 29 

Praia do Futuro 150 93 191 58 36 15 162 23 580 23 

Farol 1200 1300 2400 9300 2033 1040 930 1500 930 3000 

Setor Centro 

          
Iate 1200 2300 4865 4300 3300 540 4300 2300 930 2400 

Estátua de Iracema 4300 14000 2300 2100 1700 2300 9300 9300 2300 800 

Volta da Jurema 430 750 930 430 585 90 230 230 170 80 

Imperial Othon 

Palace 2300 3300 1515 680 630 330 430 430 150 350 

Praia dos Diários 430 560 290 430 245 160 150 230 20 70 

Ideal Clube 3300 12000 6800 2300 1073 1225 24000 9300 465 80 

Vista Del Mare 90 210 235 230 78 90 70 120 20 170 

Setor Oeste 

          
Leste Oeste 470 330 430 430 143 65 90 90 90 80 

Kartódromo 24000 19000 12750 24000 5550 4300 1500 2300 840 9000 

Secai 2900 1800 2300 1500 1240 1170 2300 2100 590 16000 

Início da Av. Pasteur 4300 3300 5400 5115 3800 9300 4300 9300 750 4000 

Praia do Arpoador 2100 3300 1365 12375 2400 2400 2400 6800 4300 16000 

Praia da Colônia 2300 6800 4300 6800 6800 5400 2300 2100 2200 16000 

Praia das Goiabeiras 430 500 673 680 535 215 4300 750 55 800 

Barra do Ceará 930 430 827 930 930 430 2200 2200 230 2400 

 

 

No SETOR LESTE as praias continuam próprias, mas com o aumento da 

população e o desordenado crescimento de barracas de praia houve uma queda na qualidade 

da água, sendo, portanto, necessário um plano de ocupação do solo nas áreas marinhas. No 

SETOR CENTRO, durante as duas década foi mantido o mesmo perfil, porém com 

Tabela 2.  Resultado das Medianas de CF na segunda década (1988 – 1997). 

Fonte: Almeida; Silva; Ferreira, 1997. 
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expectativas de melhora, já que era esperada a implantação de um suporte de lixo e esgoto e o 

aumento da população não era esperado. No SETOR OESTE, as praias não tiveram melhoria 

alguma, e ainda, observou-se o aumento da contaminação fecal. Isso deve-se ao fato desse 

setor concentrar as populações de baixa renda e ser excluída da zona turística. No entanto, um 

sistema de esgotamento sanitário estava sendo implantado. 

Em 1998, um estudo feito pelo INMETRO em parceria com o IBAMA no Estado 

do Ceará, avaliou as condições de balneabilidade das praias do litoral brasileiro. As análises 

avaliaram a conformidade das amostras de água em relação a Resolução nº 20 do CONAMA, 

do Ministério do Meio Ambiente Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e foram realizadas 

pelas IPEMs e SEMAM de cada estado durante o período do verão. A tabela 3 a seguir mostra 

os Estados e os Órgãos de cada estado que realizaram os ensaios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram analisadas amostras de água de duas a três praias famosas de cada um dos 

oito estados selecionados no estudo. No caso do Estado do Ceará, foram escolhidas a Praia de 

Iracema e a Praia do Futuro. Na tabela 4 está relacionado às Praias selecionadas para análise 

com seus respectivos estados. 

ESTADO ÓRGÃO ESTADUAL 

Alagoas IMA 

Ceará SEMACE 

Espírito Santo CESAN 

Pernambuco CPRH 

Rio de Janeiro FEEMA 

Rio Grande do Norte DATA Norte 

Santa Catarina FATMA 

São Paulo CETESB 

Tabela 3.  Estados e Órgãos Estaduais Responsáveis pela realização 

dos ensaios. 

 

Fonte: INMETRO, 1998. 
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Para a realização desse estudo, foram coletadas amostras durante cinco semanas. 

Essas coletas eram feitas aos domingos, em todos os estados e praias citados na tabela 4. 

Após, eram enviadas para os laboratórios responsáveis imediatamente, antes que sofressem 

alterações. Dois tipos de análises foram feitas: coliformes fecais e pH. Nas análises de 

coliformes fecais foi verificado o número e a presença de bactérias originaria das fezes e nas 

de pH foi observado o nível de acidez da agua. A verificação desse pH é importante pois, se 

estiver fora do padrão estabelecido pode causar irritação na pele ou nos olhos do usuários. 

Nessas análises, em cada praia, foram coletadas 5 amostras, onde, para que a 

balneabilidade fosse satisfatória, seria necessário que pelo menos 4 dessas amostras não 

apresentasse bactérias do grupo de coliformes. Na analise de pH, foi estabelecida uma faixa 

de variação de 5 – 8,5 para que a qualidade da água não significasse um risco para seus 

usuários. 

Foram coletadas amostras em 1 ponto da Praia de Iracema e em 2 pontos da Praia 

do Futuro, no Ceará. Nos dois pontos avaliados da Praia do Futuro foram observados que os 

índices de coliformes fecais estavam bem abaixo do permitido. Já no ponto avaliado na Praia 

de Iracema apresentou-se de acordo com a Resolução. Porem, apesar disso, em um dos dias a 

praia apresentou um risco ao banhista, quando a contagem de coliformes apontou 1700. 

Historicamente, a SEMACE é quem realiza a análise de qualidade de água das praias 

de Fortaleza-Ce, e durante os anos de 1990 a 1993 enviou ao Inmetro dados estatísticos sobre 

a média de coliformes fecais das praias analisadas. Durante esses anos, a Praia de Iracema 

ESTADO PRAIA 

Alagoas Praia do Francês e Jatiuca 

Ceará Praia do Futuro e Iracema 

Espírito Santo Praia da Costa e da Areia Preta 

Pernambuco Boa Viagem e Porto de Galinhas 

Rio de Janeiro Copacabana e Barra 

Rio Grando do Norte Genipabu e Ponta Negra 

Santa Catarina Canavieiras e Camburiú 

São Paulo Guarujá e Ubatuba 

Tabela 4.  Estados e Praias selecionados para análises. 

 

Fonte: INMETRO, 1998. 
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apresentou uma media de 100 CF/100 ml, estando assim, própria para banho. Assim como a 

Praia de Iracema, a Praia do Futuro também obteve bons resultados durante esse período, 

estando também própria para banho, com media de 150 CF/100 ml. A tabela 5 a seguir, 

mostra os valores de CF e pH analisados nos pontos selecionados.  

 

CEARÁ             

 

       Praia de Iracema      Praia do Futuro I    Praia do Futuro II 

Data CF/100 ml pH CF/100 ml pH CF/100 ml pH 

14.12 30 8.09 80 8.04 22 8.06 

21.12 500 7.94 2 8.10 4 8.02 

28.12 1700 8.12 4 8.06 4 8.09 

04.01 230 8.02 11 8.00 7 8.02 

11.01 900 8.04 170 7.80 17 7.95 

 

 

Em 1999, Vieira et al. fizeram uma Colimetria da Praia da Barra do Ceará, em 

Fortaleza, no Ceará, e observaram que mesmo não estando Excelente para a balneabilidade, 

de acordo com o CONAMA (1988), a praia não poderia ser considerada Imprópria para o uso. 

Em 2008 a revista mundo estranho, da editora abril publicou uma matéria sobre 

como é feita a Avaliação da qualidade de água das praias brasileiras: De maneira bem 

simples, amostras com água do mar são retiradas e os biólogos fazem a contagem das 

bactérias fecais presentes e a partir desse número, determinam se a praia está própria ou 

imprópria para o uso. Na maioria das vezes, a base dessas medições são os coliformes, 

bactérias do gênero Enterococcus ou a bactéria Escherichia coli. Se a quantidade dessas 

bactérias fecais ultrapassar o limite em duas, das cinco medições, a praia é considerada 

imprópria. 

 No mesmo ano, de 2008, a CETESB-SP, avaliou critérios para a classificação 

das praias de acordo com a Resolução CONAMA. 

A balneabilidade é a qualidade das águas destinadas a recreação de 1º contato, 

estendendo-se a um contato direto e longo com a água, onde a ingestão de grandes 

quantidades dessa água é alta sendo necessário o estabelecimento de critérios objetivos que se 

baseiam em indicadores a serem monitorados e valores confrontados com padrões pré-

estabelecidos. Em termos sanitários, a densidade de coliformes fecais é usada como parâmetro 

indicador básico para a classificação das praias. Diversos outros fatores influem na presença 

Fonte: INMETRO, 1998. 

Tabela 5.  Valores de CF e pH de cada ponto selecionado em seus respectivos dias. 
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de esgotos nas praias, como, por exemplo: a existência de córregos afluindo ao mar, as 

condições da maré, a ocorrência de chuvas, entre outros.  

Semanalmente as praias são classificadas em relação à qualidade da água em 

própria e imprópria, podendo ser a primeira subdividida em: Excelente, Muito Boa e 

Satisfatória. Essa classificação é feita de acordo com as densidades de bactérias fecais 

analisadas durante cinco semanas consecutivas. Três indicadores microbiológicos de poluição 

são usados, de acordo com a Legislação, que são: coliformes termotolerantes, E. coli e 

Enterococcus. 

De acordo com a CETESB em águas marinhas, Enterococcus com densidades 

maiores que 100 UFC/100 ml em duas ou mais amostras em um bloco de 5 semanas, ou se, na 

ultima amostragem for um valor superior a 400 UFC/100 ml, a praia se caracteriza como 

Imprópria. Porém, mesmo se a praia apresentar valores baixos de bactérias fecais, ela pode 

estar imprópria para banho por outros fatores como a ocorrência de maré vermelha, por 

exemplo, entre outros. 

Segundo o IBGE, ainda no mesmo ano, 21 praias de 7 estados (Ceará não fez 

parte desse grupo), foram analisadas em relação a sua balneabilidade e, dentre elas, 5 estavam 

Impróprias para banho. 

Três praias de cada estado selecionado previamente foram analisadas desde 1992, 

com o intuito de refletir a poluição marinha nesses estados, indo das praias mais poluídas até 

as menos poluídas. Os estados selecionados nesse estudo foram: Rio Grande do Norte (RN), 

Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Santa Catarina (SC) e 

Rio Grande do Sul (RS). Desses estados, apenas o RN e o RS tiveram êxito nas 3 (três) praias 

escolhidas. 

No ano de 2001, Tamandaré (PE) que foi considerada como imprópria no ano de 

2008 ainda tinha uma boa qualidade de água, e as praias do Flamengo (RJ) e Itapema (SC) 

apesar de estarem ainda impróprias, apresentou melhoras. A praia do Gonzaga (SP) só piorou. 

A quantidade de bactérias encontradas nas amostras é o que indica se a praia está Própria ou 

não para o banho. 

Quando 80% ou mais do total das amostras analisadas apresentam 1000 CF ou 

800 E. coli ou 100 Enterococcus por 100 ml de água no máximo, a praia é considerada 

Própria para o banho. Para ser considerada Imprópria a última amostra precisa ter uma 

quantidade maior que 2500 CF ou 200 E. coli ou 400 Enterococcus por 100 ml de água. 

O IBGE adverte que além de causar doenças, águas contaminadas atingem 

também os manguezais, podendo afetar a produção pesqueira. 
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 Um artigo sobre as Galerias Pluviais como fonte de Poluição nas Praias de 

Fortaleza, foi publicado em 2011 por Vieira et al, e teve por objetivo, a partir da quantidade 

de coliformes termotolerantes e E. coli de amostra de água e de amostras de sedimento e água 

de praias receptoras, determinar as condições microbiológicas dos pontos analisados e as 

características hidroquímicas locais além de sua influência nesses parâmetros. 

 Durante 6 (seis) meses, 15 (quinze) amostras de água de galerias pluviais, do 

mar a frente das galerias e de sedimentos adjacentes foram coletadas em 3 (três) pontos pré-

definidos, que foram: Praia dos Diários (P1), Praia do Meireles (P2) e Praia do Mucuripe (P3) 

(Figura 6). 

 

 

 

 Em resumo, foram 45 amostras de cada ponto, totalizando 135 amostras. As 

coletas foram feitas pela manha e durante a baixa-mar de sizígia. 

 A partir da determinação do número mais provável (NMP) de coliformes 

termotolerantes foi feita a quantificação de coliformes e através da técnica de fermentação em 

tubos, a quantificação de E. coli a partir do detalhamento em Feng et al. (2002). O cálculo do 

número mais provável foi feito pela Tabela de Hoskins (apud Blodgett, 2006). Para 

Figura 6.  Mapa da área de estudo, indicando os locais de coleta ( P1, P2 e P3) 

em Fortaleza – Ce. 

 

Fonte: Vieira et al., 2011. 
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determinar se a praia esta Imprópria o limite pré-determinado pelo Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Brasil, 2000) é de valores maiores que 1000 CF/100 ml e 800 E. coli/100 ml. 

 Na Praia dos Diários (P1) e na Foz do riacho Maceió (P3) as amostras mostraram 

a mesma frequência de contaminação por CT. 86,6%, ou seja, 13 das 15 amostras estavam 

com NMP maior que o exigido. No P2 (Água de Galeria) foram verificados os maiores 

índices de CT/100 ml, com NMP em 93,3%. Para E.coli,as quantidades foram acima do limite 

nas galerias pluviais sendo 6,66% no P1, 46% no P3 e 60% no P2. 

 

 

 

           Galerias Pluviais                   Praia                    Areia 

  P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

  

  
   log10 NMP de CT 100 mL

-1
     log10 NPM de CT g

-1
 

Mínimo 0,2 1,3 0,2 0,6 0,3 1,5 0,4 0,4 1,4 

Máximo 5,7 6,2 5,7 3,2 3,2 3,2 3 3 3 

Média 4,16 4,64 3,84 1,72 1,55 2,21 1,5 2,26 2,1 

% NMP > log10 3 86,6 93,3 86,6 0 6,6 6,6 0 0 0 

      log10 NMP de E.coli 100 mL
-1

 log10 NPM de E. coli g
-1

 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 4,1 6,2 5,3 2,3 1,2 2,2 1,9 1,9 2,1 

Média 2,02 2,38 3,06 0,66 0,54 1 0,6 1 0,86 

% NMP > log10 2,9 6,6 60 46 0 0 0 0 0 0 

 
*NMP: Número Mais  Provável 

      

 

Valores maiores que 1000 CT/100 ml, foram observados no P2 e no P3, nas 

amostras de água adjacentes as galerias.  Já de E. coli não foram observadas quantidades 

acima do permitido (BRASIL, 2000) (Tabela 6). Todas as amostras avaliadas foram 

identificadas fenotipicamente como E. coli, sendo o P3 o que apresentou maior índice. 

Nesse artigo verificou-se a qualidade bacteriológica das praias adjacentes as 

galerias pluviais. Foram observados valores acima do permitido de NMP de CT e nas 

Tabela 6.  Quantificação de CT e E. coli em amostras de areia e de água (galerias 

pluviais e praias) coletados nos pontos P1, P2 e P3 em Fortaleza-CE. 

 

Fonte: Vieira et al., 2011. 
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amostras coletadas no ponto influenciado por descargas da galeria com maior índice 

colimétrico (P2). O grau de poluição da galeria coincidiu com a quantidade de CT das 

amostras de sedimento úmido. (Tabela 6). 

Cardonha et al. (2004) também observou altos índices de CT em 3 (três) praias de 

Natal (RN), sendo a presença de um tubo de esgoto com um diâmetro de 20 cm ligado 

clandestinamente a galeria pluvial o principal meio de poluição. Situações semelhantes foram 

vistas em Fortaleza-Ce, com o acúmulo de resíduo sólido e líquido somados a emissão de 

fontes difusas das galerias pluviais. 

Apesar de não obterem-se valores acima de 1000 CT/100 ml no sedimento, 

quando se compara com a carga bacteriana, os valores médio de NMP de CT e E. coli do 

sedimento no P2 foi maior que os das amostras da água da praia (P2) coletadas próximas a 

mesma galeria pluvial. 

No ano de 2014 foi publicado por Silva et al. um estudo sobre a qualidade de água 

das praias do litoral oeste de Fortaleza-Ce. O estudo foi feito em 6 (seis) pontos críticos, a 

cada 2 meses, durante o período de 1 (um) ano – entre 2010 e 2011. 

 A área estudada se caracteriza por ser um ambiente de praia, inserido na 

planície litorânea com areias quartzosas, apresentando bimodalidade e polimodalidade ao 

longo da costa. Os impactos ambientais observados estão relacionados principalmente com a 

falta de um saneamento básico mais eficiente, um tratamento ineficaz de resíduos sólidos e 

efluentes domésticos, ausência de participação da comunidade, falta de fiscalização do 

governo, entre outros, que são de diversas naturezas e diferentes intensidades. 

 Para a coleta das amostras foram escolhidos os pontos mais críticos de 

poluição, influenciados pela descarga de efluentes domésticos através das galerias pluviais 

que vem dos casebres ocupados pela população de baixa renda. Os pontos monitorados foram: 

 1 – Praia da Leste-Oeste (antes da EPC) 

 2 – Praia da Leste-Oeste (depois da EPC) 

 3 – Praia do Pirambu 

 4 – Praia do Arpoador 

 5 – Praia das Goiabeiras 

 6 – Praia da Barra do Ceará 

 

Para a determinação das concentrações de E. coli, as amostras de água foram 

levadas para o Laboratório de Microbiologia do LABOMAR, e colocadas em vidros de 

âmbar, esterilizados, de aproximadamente 700 ml e processados. Após, através da técnica de 
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fermentação de tubos, avaliou-se microbiologicamente a água para estimar o NMP de 

coliformes totais termotolerantes e E. coli nas amostras, que foram realizadas utilizando 3 a 5 

series de 5 tubos por diluição. Nos pontos onde a densidade bacteriana era mais elevada, as 

amostras foram diluídas em solução salina estéril 0,85%. 

Valores muito altos foram observados nas análises de coliformes totais 

termotolerantes, em todos os pontos escolhidos e em todas as estações. 

As figuras 7, 8 e 9 mostram as médias da distribuição de coliformes totais, 

coliformes termotolerantes e E. coli, respectivamente,  na água nos seis pontos avaliados no 

litoral oeste de Fortaleza-Ce. 

 

 

 

 

Fonte: Silva et al., 2014 

 

Figura 7.  Distribuição das médias de coliformes totais 

(NMP/100ml) na água nos seis pontos de praia localizados no litoral 

oeste de Fortaleza-Ce. 
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Fonte: Silva et al., 2014 

 

 

 

 

Figura 8.  Distribuição das médias de coliformes termotolerantes 

(NMP/100ml) na água nos seis pontos de praia localizados no litoral 

oeste de Fortaleza-Ce. 

Figura 9.  Distribuição das médias de E. coli (NMP/100ml) na água 

nos seis pontos de praia localizados no litoral oeste de Fortaleza-Ce. 

Fonte: Silva et al., 2014. 
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Objetivando avaliar a qualidade sanitária das águas das praias de Guarapari e Vila 

Velha, ambas localizadas no estado do Espirito Santo, Santos (2015) escreveu um trabalho 

para diagnosticar a qualidade dessas águas através da avaliação microbiológica. 

Para um referencial teórico foram feitas pesquisas sobre a zona costeira, doenças 

associadas a contaminação nessas áreas, qualidade das praias, indicadores de qualidade, 

balneabilidade e monitoramento. 

Tipologias da zona costeira, como: manguezais, restingas, dunas, faixas de praia, 

costão, pontão rochoso, recifes, lajes e parcéis, banco de algas, pradarias de fanerógamas, 

ilhas costeiras e oceânicas, e complexos estuarinos; assim como bactérias, vírus, fungos, 

protozoários e helmintos, relativos às doenças associadas as áreas contaminadas (Quadro 1), 

foram alguns dos parâmetros analisados.  

 

 

Micro-organismo Doenças 

  

Febre tifóide, febre paratifóide, outras salmoneloses, shigelose (disenteria 

bacilar), 

Bactérias diarréia por E.coli patogênica, cólera, Legionelose. 

Vírus Gastroenterite por rotavírus, ou por outros vírus, enteroviroses, hepatite A e E. 

Protozoários Amebíase, giardíase, criptosporidíase. 

Helmintos (vermes) Esquistossomose, ascaridíase. 

 

 

Para a qualidade das praias foram analisados resíduos sólidos e efluentes. Foram 

observados também, os fatores que influenciam na balneabilidade e feito um Programa de 

Monitoramento da Balneabilidade no Estado (Tabela 7). 

Para que se apontassem as circunstâncias do local analisado no momento, foram 

fornecidas informações pelo Programa de Monitoramento da Balneabilidade do Estado para 

que ações de intervenção fosse iniciada imediatamente e por consequência disso, diminuísse 

ameaças de contaminação por doenças no período de utilização das praias (SOARES, 2009). 

 

 

 

Quadro 1.  Microorganismos e Doenças Associadas. 

Fonte: Santos, 2015. 
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Coliformes termotolerantes Classificação 

(NMP/100ML)   

< 250 Excelente 

< 500 Muito Boa 

< 1.000 Satisfatória 

> 1.000 Imprópria 

Fonte: Santos, 2015. 
  

A área de estudo foi em torno de duas praias, localizadas no Estado do Espirito 

Santo, que tem sua localização da região Sudeste do Brasil, entre a Bahia e o Rio de Janeiro. 

Destino de muitos turistas, a região Metropolitana do Espirito Santo é bastante procurada por 

possuir belas praias e uma ótima infraestrutura (ALBINO; MACHADO; PAIVA, 2001). 

Foram coletadas análises nas Praias de Guarapari e Vila Velha. Delimitou-se 

pontos de amostragem com diferentes características e em praias muito movimentadas, sendo 

2 (dois) pontos para cada região. Em Guarapari, o ponto (1) foi na praia de Bacutia, que é 

escolhida como destino de vários jovens no verão por ter um mar calmo e agua bem rasa e 

cristalina. A infraestrutura é bastante organizada, com calçadão e restaurantes em toda sua 

extensão de 450 m. O ponto (2) foi na praia no Morro, que tem ondas calmas e ondas fortes, e 

é bastante movimentada. Possui na sua infraestrutura diversos quiosques, bares, restaurantes, 

em 3 km de orla (PREFEITURA DE GUARAPARI, 2015). Em Vila Velha, o ponto (1) foi 

colocado na praia de Itapuã que apresenta zona de arrebentação com ondas fortes e faixa de 

areia larga. Possui também uma orla bastante diversificada com bares, restaurantes, casas 

noturnas, além de uma colônia de pescadores e praticantes de esportes aquáticos. Em seu 

entorno também estão condomínios, calçadão e ciclovias. O ponto (2) foi na praia da Costa 

que é mais frequentada por moradores dos arredores e turistas, já que as águas são mais 

mansas e possui uma grande faixa de areia para a prática de esportes. Edifícios de luxo, 

parquinhos, bares, restaurantes e quiosques podem ser encontrados nessa área (PREFEITURA 

DE VILA VELHA, 2015). 

Para a caracterização da área de influência pesquisada foi feito um plano de 

amostragem de forma que, com a organização dos procedimentos os resultados fossem mais 

precisos. 

As amostras foram analisadas de acordo com suas características. Na Bacutia, a 

coleta foi feita no começo da orla, onde observou-se grande fluxo de turistas e transportes 

Tabela 7.  Categorias de classificação da água das praias do Espírito 

Santo. 
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náuticos, além de ser um local para recreação e pode apresentar uma possível contaminação. 

Na praia do Morro, a coleta foi feita próximo aos condomínios verticais por possuir uma 

variedade grande de banhistas. Em Itapuã foram coletadas amostras num trecho da praia 

bastante frequentado por jovens que usam o espaço para esportes e pratica de exercícios. E, na 

praia da Costa, coletou-se amostras em frente ao Hotel Quality, por ser uma área com vários 

quiosques e usuários de todas as idades, além de ser um local de possível influencia de 

lançamento de efluentes e ter canais abertos de esgoto próximo. 

As amostras foram coletadas no período da manhã, durante 1 (um) ano, uma vez 

ao mês (Outubro 2014 – Setembro 2015), no período de estiagem,  para a verificação de 

micro-organismos que indicam a contaminação fecal, principalmente E. coli e Enterococcus. 

Para cada amostra foi utilizado um frasco com identificação do ponto de coleta e prancheta 

com fichas para o registro de temperatura da água, o horário de saída do local e a data. Feita a 

coleta, as amostras foram processadas em análises laboratoriais e depois foi feito um 

tratamento estatístico dos dados.  

Em Manguinhos, localizado no município da Serra/ES, foi realizado um estudo 

onde observou-se que a quantidade de coliformes totais Enterococcus e E. coli na água 

obtiveram valores entre 3 e > 2400 respectivamente. De acordo com a Resolução CONAMA 

nº 28/86 revogada pela resolução 274, onde considera valores inferiores a 2500 CT/100 ml 

um resultado satisfatório, esses valores foram considerados muito bons, classificando a água 

como Própria para banho (SOARES, 2009). 

Monteiro (2013) analisou a praia do Iguape, no Ceará, e encontrou um valor 

mínimo de E. coli de 1800/100 ml na maior parte das amostragens e um máximo na oitava 

amostra de 35000/100 ml. Já pra Enterococcus, encontrou valores mínimos de 1800/100 ml e 

máximo de 1400000/100 ml 

Na Praia do Morro e na Praia da Costa, a presença de E. coli em todas as coletas, 

pode indicar que estas praias podem ter influências de lançamentos de esgotos constante, já 

que são bactérias presentes em fezes humanas e de animais homeotérmicos. Em Itapuã e 

Bacutia, a ausência ou pouca influencia de esgotos podem explicar os valores 0 de E. coli em 

alguns meses. A baixa temperatura, a taxa de oxigênio elevada, a exposição a radiação solar e 

a salinidade, a diminuição gradual de micro-organismos e a predação por organismos 

planctônicos também podem ter contribuído para essa taxa 0 de E. coli (DUARTE, 2011). 

De acordo com a Tabela 8 a seguir, podemos perceber que apenas na Praia do 

Morro, no mês de maio, em 2015 foram observados valores bem acima do permito para E. 

coli e Enterococcus, tornando a praia Imprópria para o banho nesse período. No entanto, nos 
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outros meses, não foram obtidos valores acima do limite permitido, deixando-as Próprias para 

o uso. 

 

 

         Estações de Coleta

Meses Campanhas             PC             PI             PM             PB

ET EC ET EC ET EC ET EC

out/14 1 270 420

nov/14 2 40 300

dez/14 3 27 2

jan/15 4 30 0

fev/15 5 40 10 55

mar/15 6 7 3 0 8 11 52 4 0

abr/15 7 0 120 0 0 130 1280 10 10

mai/15 8 220 120 0 200 470 2180 30 100

jun/15 9 0 100 120 0 100 1000 30 590

jul/15 10 0 160 20 100 100 600 220 670

ago/15 11 10 10 20 0 60 90 0 0

set/15 12 40 60 0 10 10 120 0 20

Média 41 61 1 11 11 121 1 21

Desvio. P 42 62 2 12 12 122 2 22

Máx 43 63 3 13 13 123 3 23

Min 44 64 4 14 14 124 4 24  

 

 Segundo a SEMACE, o Índice de Balneabilidade é calculado de acordo com as 

coletas realizadas nas últimas semanas. Para isso, é feita uma análise físico-química e 

bacteriológica no laboratório. É necessário que o número máximo de coliformes 

termotolerantes seja de 1000 para cada 100 ml, para que o local esteja Próprio para o uso 

direto da população. 

Tabela 8. Concentração de colônias de Enterococcus e E. coli nas águas das 

estações de coletas pesquisadas (PC – Praia da Costa; PI – Praia de Itapuã; PM – 

Praia do Morro; PB – Praia da Bacutia) 

Fonte: Santos, 2015. 
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O monitoramento das praias de Fortaleza é feito desde 1978, em 31 pontos de 

coleta, ao longo do litoral, numa extensão de 27 km, entre os rios Cocó e Ceará. O programa 

de balneabilidade das praias foi construído para atender os padrões da Resolução nº. 274/00 

do CONAMA, que determina métodos para a classificação das águas designadas à recreação 

de contato primário. Um boletim incluindo a classificação das praias nas categorias 

PRÓPRIAS E IMPRÓPRIAS é expedido semanalmente para divulgação pela imprensa.  

A área em estudo é dividida em três setores, SETOR LESTE (entre o rio Cocó e a 

Praia do Farol); com 11 (onze) pontos de amostragem, SETOR CENTRO (entre a Praia do 

Iate e a Ponte Metálica); com 10 (dez) pontos de amostragem, e o SETOR OESTE (entre a 

Praia da Leste Oeste e o rio Ceará); também com 10 (dez) pontos de amostragem. A coleta de 

amostras é feita semanalmente nas segundas – feiras, depois o fluxo de banhista durante o 

final de semana. As amostras são coletadas em frascos de vidro esterilizados e analisadas para 

a determinação de coliformes fecais pela técnica dos tubos múltiplos. A escolha dos pontos 

considerou a proximidade de rios, riachos, galerias pluviais e a constante presença de 

banhistas.  

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade das Praias objetiva a supervisão 

da qualidade da água das praias do Estado, atendendo às determinações das Resoluções Nº. 

274/2000 e Nº. 357/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Refere-se a 

uma ferramenta da SEMACE para avaliar a evolução da qualidade das águas, em relação aos 

níveis estabelecidos para balneabilidade, de maneira que possibilite condições essenciais à 

recreação de contato primário. O monitoramento envolve a classificação da qualidade da água 

quanto a sua balneabilidade em termos sanitários. As águas são avaliadas nas categorias 

própria e imprópria utilizando como parâmetro indicador básico a densidade de coliformes 

termotolerantes (ou fecais). 

A classificação do grau de poluição das águas é realizada pela determinação da 

quantidade de coliformes presentes, considerando os limites máximos estabelecidos pela 

Resolução nº. 20 do CONAMA para as categorias PRÓPRIA (NMP de coliformes fecais, 

máximo de 1000/ 100 mL em 80% das amostras, durante cinco semanas consecutivas) e 

IMPRÓPRIAS (acima de 1000). 

No ano de 2011, apenas em 5 meses (junho, setembro, outubro, novembro, 

dezembro), observou-se boa balneabilidade em mais de 20 pontos de coleta. Nos outros 

meses, as praias consideradas Próprias para o uso, não foram mais que 16 pontos de coleta. 

Em 2012, passou de 5 (cinco) para 9 (nove) os meses que houveram mais de 20 

pontos com boa balneabilidade. Alguns fatores podem afetar o resultado da classificação, 
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como por exemplo: as condições climáticas, aumento da maré, presença de animais, 

disposição imprópria de resíduos sólidos e adensamento urbano nas proximidades das praias 

Em 2013, em mais de 80% do ano, mais de 20 pontos da orla de Fortaleza 

estavam propícios para o banho. Apenas os meses de abril e julho apresentaram valores 

abaixo de 20. Praias que se apresentam boas para balneabilidade próximas a outras 

consideradas Impróprias, pode ser pelo fato de ocorrer variações de concentrações de 

Coliformes Termotolerantes, o que lhe confere este índice. Os resultados das análises 

podem sofrer variações devido às correntes marítimas, quantidade de chuvas, dinâmica das 

marés e vazão das fontes poluidoras no momento da coleta. 

Em 2014 e 2015, oito meses apresentaram mais de 20 pontos considerados bons 

para banhos no litoral cearense. No entanto, nos anos seguintes, em 2016 e 2017, esse número 

diminuiu, mostrando uma queda notória na qualidade da água dessas praias. No ano de 2016 

apenas 40% do ano as praias apresentaram balneabilidade boa em mais de 20 pontos. Já em 

2017, esse numero diminuiu mais ainda, para 30% (até o presente momento da pesquisa). 

A tabela 9 a seguir mostra a soma da quantidade de pontos próprios e impróprios 

nos anos de 2011 a 2017, baseado nos dados obtidos pelo Programa de Monitoramento feito 

pela SEMACE. 

Algumas razões podem provocar a má qualidade das águas, tais como: ligações 

clandestinas de esgotos, ocorrência de chuvas (que levam sujeira para o mar através das 

galerias pluviais), condições de maré, presença de animais, disposição inadequada de resíduos 

sólidos e adensamento urbano próximo. 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com todos esses resultados, notou-se que as praias urbanas tendem a ser mais 

propensa a contaminação. De um modo geral, as praias mais próximas aos centros urbanos 

são mais susceptíveis ao contagio por Coliformes Fecais que as praias mais afastadas. Isso se 

deve ao fato do aumento da urbanização nas zonas mais centrais da cidade, onde ocorre a 

eliminação do lixo nos esgotos, que é jogado naturalmente nas praias. Foi possível concluir 

também que, durante o período de chuvas constata-se uma diminuição na qualidade das 

águas das praias, devido sujeira que é levada para o mar através de galerias de águas 

pluviais, riachos, córregos e canais de drenagem. Por conta disso, alerta-se sobre a 

importância de os banhistas evitarem o contato com o mar após a ocorrência de chuvas de 

maior intensidade, já que grande quantidade de esgotos sem tratamento, lixo e outros detritos 

são conduzidos por toda espécie de dejetos para as praias. Essas fontes poluidoras já foram 

mapeadas e realizadas análises físico-químicas e bacteriológicas, com periodicidade mensal.  

Tabela 9. Quantidade de Pontos Próprios e Impróprios das praias de 

Fortaleza nos últimos 7 anos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 A fim de minimizar a emissão desses poluentes nos corpos d’água, viu-se uma 

importância de aumentar os investimentos em saneamento básico e em uma fiscalização 

mais rígida de canais de esgotos irregulares, como de imóveis, residências e comércios que 

não são ligados a redes de tratamento, para que turistas e moradores tenham acesso a praias 

mais limpas. 
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