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RESUMO 

A utilização dos recursos hídricos para fins de recreação, principalmente as praias, 

apresenta importância social e econômica para o Brasil, sendo que esse uso pode ser 

classificado de acordo com o tipo de contato entre o usuário e as águas. O contato 

primário refere-se às atividades como a natação, surfe, esqui-aquático e mergulho, 

nos quais há possibilidade de ingestão de quantidades significativas de água. A fim 

de monitorar a qualidade das águas para recreação a legislação brasileira preconiza 

dois indicadores microbianos, a Escherichia coli e o Enterococos. Para esse estudo 

foi utilizada a praia de Guaiúba, que está localizada no município de Guarujá, 

SP/Brasil. Esta praia tem 790 metros de comprimento, está na área de preservação 

ambiental da Reserva Sítio de São Pedro, e recebe a influência direta de dois canais 

de água doce. É uma das mais conhecidas do Guarujá, com um maior movimento de 

banhistas aos finais de semana. Normalmente o mar é calmo, com poucas ondas e 

indicado para famílias com filhos. Os objetivos desta pesquisa foram avaliar 

microbiologicamente as águas marinhas e canais de água doce que chegam à praia 

de Guaiúba no município do Guarujá, SP, e as condições sanitárias da bacia em 

questão. Para a avaliação microbiológica foram escolhidos cinco pontos de coleta, 

dois pontos no mar e três em canais de água doce. Dos locais de coleta de água 

salgada, temos o Ponto 1 que está localizado mais ao sul da praia e não tem influência 

direta de entrada de água doce, e o Ponto 2 que foi escolhido por estar na direção de 

um canal de drenagem que chega a praia. A foz desse canal que chega a praia é o 

Ponto 3. O Ponto 4 localiza-se num canal de drenagem urbana no extremo norte da 

praia e o Ponto 5 está no mesmo canal de drenagem que o Ponto 3, mas cerca de 

500 m a montante. Foram realizadas doze campanhas entre setembro de 2017 e 

setembro de 2018. Para quantificar Escherichia coli e Enterococos utilizou-se a 

técnica de membranas filtrantes. Os mapas de uso e ocupação da terra foram 

confeccionados a partir da metodologia de Stewart e Oke e os dados sobre 

esgotamento sanitário foram obtidos através do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Com relação ao uso e ocupação da terra, na praia do Guaiúba, não se 

observou edificações com 3 andares ou mais; as edificações presentes são as de 

baixa elevação, e nessa área existe um condomínio de casas.  Os costões Norte e 

Sul apresentavam-se preservados sem presença de deslizamentos. Segundo os 

dados censitários com relação ao esgotamento sanitário 84% dos domicílios estão 



 
 

conectados à rede de esgoto e 10% tem fossa séptica.  Os valores tanto de E. coli 

como Enterococos estiveram maiores nos pontos amostrados de água doce. Usando 

como limite o valor de 800 UFC/100 mL para E. coli tivemos que o Ponto 1 esteve 

100% abaixo desse valor, porém para os Pontos 2, 3, 4 e 5 tivemos os valores de 

73%, 19%, 0% e 0%, respectivamente. Para Enterococos o valor de referência é de 

100 UFC/100 mL, e tivemos apenas 50% das amostras abaixo desse valor para o 

Ponto 1, 25% para o Ponto 2 e 0% para os Pontos 3, 4 e 5. O Ponto 2 que estava na 

mesma direção do canal que chega à praia apresentou valores superiores ao que 

estava localizado mais distante do aporte de água doce, indicando que essa é uma 

fonte de contaminação da praia do Guaiúba. Com relação à contagem microbiana 

verificou-se que os canais de drenagem apresentaram valores elevados de 

Escherichia coli e Enterococos no período estudado e colaboraram para a má 

qualidade da água da praia. Para evitar impropriedade das praias e 

consequentemente a possibilidade de problemas de saúde aos frequentadores, deve 

ser realizado um monitoramento das águas desses canais de drenagem a fim de coibir 

o aporte de águas residuais para os mesmos. 

Palavras-chaves: Escherichia coli; Enterococos; Canais de drenagem urbana; 

Qualidade microbiológica da água; Esgotamento sanitário. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The use of water resources for recreation purposes, especially beaches, has social 

and economic importance for Brazil, and this use can be classified according to the 

type of contact between the user and the waters. Primary contact refers to activities 

such as swimming, surfing, water skiing and diving, in which there is the possibility of 

ingesting significant quantities of water. In order to monitor the water quality for 

recreation, Brazilian legislation recommends two microbial indicators, Escherichia coli 

and Enterococos. For this study was used Guaiúba beach that is located in the city of 

Guarujá, SP / Brazil. This beach is 790 meters long, it is in the environmental 

preservation area of the Reserva de São Pedro, and receives the direct influence of 

two channels of fresh water. It is one of the best known in Guarujá, with a greater 

movement of swimmers on the weekends. Normally the sea is calm with few waves 

and suitable for families with children. The objectives of this research were to evaluate 

microbiologically the marine waters and fresh water channels that reach the beach of 

Guaiúba in the city of Guarujá, SP, and the sanitary conditions of the basin in question. 

For the microbiological evaluation five collection points were chosen, two points at sea 

and three in freshwater channels. From the saltwater collection sites, we have Point 1 

that is located to the south of the beach and has no direct influence of freshwater 

intake, and Point 2 that was chosen because it is in the direction of a drainage channel 

that reaches Beach. The mouth of this channel that reaches the beach is Point 3. Point 

4 is located in an urban drainage canal at the north end of the beach and Point 5 is in 

the same drainage channel as Point 3, but about 500 m upstream. Twelve campaigns 

were carried out between September 2017 and September 2018. To quantify 

Escherichia coli and Enterococos, the filter membranes technique was used. The maps 

of land use and occupation were made using the methodology of Stewart and Oke and 

data on sanitary sewage were obtained through the Brazilian Institute of Geography 

and Statistics. Regarding the use and occupation of the land, in Guaiúba beach, 

buildings with 3 floors or more were not observed; the buildings present are those of 

low elevation, and in this area there is a condominium of houses. The northern and 

southern coasts were preserved without landslides. According to the census data 

regarding the sanitary sewage 84% of the households are connected to the sewage 

network and 10% have a septic tank. The values of both E. coli and Enterococci were 

higher in freshwater sampled sites. Using as a limit the value of 800 CFU / 100 mL for 



 
 

E. coli we had that Point 1 was 100% below this value, but for Points 2, 3, 4 and 5 we 

had the values of 73%, 19%, 0% and 0%, respectively. For Enterococci the reference 

value is 100 CFU / 100 mL, and we had only 50% of the samples below that value for 

Point 1,25% for Point 2 and 0% for Points 3, 4 and 5. Point 2 which was in the same 

direction as the channel that reaches the beach, presented higher values than the one 

located farther from the freshwater intake, indicating that this is a source of 

contamination of Guaiúba beach. Regarding the microbial count, it was verified that 

the drainage channels presented high values of Escherichia coli and Enterococcus in 

the studied period and contributed to poor beach water quality. In order to avoid 

inappropriate beaches and consequently the possibility of health problems for visitors, 

a monitoring of the waters of these drainage channels must be carried out in order to 

prevent the supply of waste water to them. 

Key-words: Escherichia coli; Enterococci; Urban drainage channels; Microbiological 

quality of water; Sanitary sewage. 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Poluição pontual e difusa............................................................................22 

Figura 2 Mapa do Guarujá, com ênfase na Praia do Guaiúba..................................33 

Figura 3 Vista da Planície Litorânea com a Praia do Guaiúba .................................33 

Figura 4 Principais zonas morfológicas do sistema praial ........................................35 

Figura 5 Praia do Guaiúba, Guarujá, com os pontos de coleta.................................39 

Figura 6 Compressor a vácuo...................................................................................41 

Figura 7 Filtro a vácuo.............................................................................................. 41 

Figura 8 Membrana filtrante...................................................................................... 41 

Figura 9 Placa com membrana filtrante contaminada pelas amostras......................41 

Figura 10 Diferenciação entre E.coli e Enterococos..................................................42 



 
 

                             LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Critérios de classificação das praias segundo a OMS e seus riscos a 

saúde..........................................................................................................................25 

Tabela 2. Coordenadas dos pontos avaliados...........................................................37 

 

  



 
 

                        LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1. Critério de avaliação para as águas balneares (União 

Européia)....................................................................................................................23 

Quadro 2. Frequência das revisões realizadas nas águas balneares (União 

Européia)....................................................................................................................23 

Quadro 3. Doenças veiculadas a água e alguns sintomas .......................................25 

Quadro 4. Limite de E. coli e Enterococos (UFC/100 mL) para categorias própria e 

imprópria............................................................................ .......................................28 

Quadro 5. Condições ambientais observadas pelo pesquisador nos dias de 

coleta..........................................................................................................................40 



 
 

          LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BNH  Banco Nacional de Habitação 

CEMADEN  Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais 

CESBS Companhias Estaduais de Saneamento Básico 

CETESB Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

DRSAI Doença relacionada ao saneamento ambiental inadequado 

E. facecuim Enterococcus facecuim 

E. faecalis Enterococcus faecalis 

E.coli   Escherichia coli 

FGTS Fundo de Garantia por tempo de serviço 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PLANSAB Plano Nacional de Saneamento Básico 

UGHR  Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                              SUMÁRIO 

 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO GERAL....................................................................18 

1.1 APRESENTAÇÃO...........................................................................................18 

1.2 JUSTIFICATIVA...............................................................................................19 

1.3 OBJETIVOS ....................................................................................................20 

1.3.1 Geral..........................................................................................................20 

1.3.2 Específicos ...............................................................................................20 

1.4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.......................................................................21 

1.4.1 Qualidade da água....................................................................................21 

1.4.2 Qualidade da água na União Européia.....................................................22 

1.4.3  Saúde pública e veiculação hídrica.........................................................23 

1.4.4 Qualidade da água para uso recreacional................................................25 

1.4.4.1 E.coli .................................................................................................26 

1.4.4.2 Enterococos.......................................................................................27 

1.4.4.3 Legislação Ambiental Brasileira ........................................................27 

1.4.5 Saneamento ambiental.............................................................................29 

1.4.5.1 Esgotamento sanitário ......................................................................30 

1.5 MATERIAIS E MÉTODOS...............................................................................32 

1.5.1 Características da área de estudo............................................................32 

1.5.2 Praia do Guaiúba......................................................................................32 

1.5.2.1 Aspectos do meio físico ....................................................................34 

1.5.2.2 Características climáticas .................................................................35 

1.5.2.3 Esgotamento Sanitário do Guaiúba..................................................36  

1.5.3 Trabalho de campo...................................................................................36 

1.5.3.1 Pesquisa bibliográfica........................................................................36 

1.5.3.2 Uso e ocupação do solo e esgotamento sanitário.............................36 

1.5.3.3 Coleta de amostras............................................................................37 



 
 

1.5.3.4 Análises microbiológicas....................................................................40 

1.5.3.5 Análise macroscópica relacionada a salubridade ambiental .............42 

CAPITULO 2. ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA DA PRAIA DO GUAIÚBA, 

GUARUJÁ, SP.........................................................................................................44 

RESUMO..................................................................................................................44 

ABSTRACT..............................................................................................................45 

2.1 INTRODUÇÃO ……………………………………………………........................46 

2.2  METODOLOGIA…………………………………………………………..............48 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO.......................................................................50 

2.3.1 Mapa de uso e ocupação do solo ..............................................................50 

2.3.2 Análise Ambiental........................................................................................47 

2.3.3 Avaliação microbiológica.............................................................................50 

3.CONCLUSÕES.....................................................................................................58 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................59 

CAPÍTULO 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................64 

REFERÊNCIAS........................................................................................................65 



18 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista, localizada no litoral do Estado 

de São Paulo, no Brasil, foi criada em 1996 por um decreto estadual e é formada pelos 

municípios de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, 

Itanhaém, Bertioga e Guarujá. Este último com área de 142,7 Km2, é a terceira maior 

ilha do litoral do Estado de São Paulo (BARROCAS; SANTOS; TUNES, 2013). 

Na década de 1940, devido à construção da via Anchieta, o número de 

turistas aumentou consideravelmente e muitas praias que até então não eram 

frequentadas como a Enseada, Pernambuco e Perequê, passaram a ser visitadas 

(VIEIRA, 2004). 

A partir desse momento, ocorreu o crescimento desordenado do Guarujá 

principalmente entre as décadas de 1970 e 1980, com surgimento de muitos 

loteamentos e edifícios. Como consequência, houve a inauguração da rodovia 

Piaçaguera-Guarujá em 1971. Nesse mesmo ano, foram construídos 30.000 m² e em 

1975, os pedidos de construção passaram de 1.000.000 de m². As obras de 

infraestrutura da cidade não acompanharam o crescimento imobiliário (VIEIRA, 2004; 

VAZ, 2010). 

Segundo IBGE, em 2015, a população do Guarujá estimada para 2016 

seria de 313.421 habitantes e densidade demográfica de 2026,80 hab/Km2, com 

crescimento populacional entre 2010 e 2016 de 30000 pessoas aproximadamente 

(IBGE, 2017). Com a industrialização ou aumento populacional, há grande 

interferência na qualidade de água (MEI et al., 2014). Como consequência a rede de 

esgoto, água e energia elétrica não atendiam a demanda.  

Devido a essa grande demanda de esgotamento sanitário, essa carga 

poluidora acaba sendo lançada nos corpos d’água presentes em áreas urbanas 

(SOUZA; ANDRADE, 2014). 

Lima et al.(2009) dizem que com a poluição são introduzidas substâncias 

nocivas, contaminantes e patogênicas ao meio, causando modificações nas 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=351870
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características físicas, biológicas e químicas da água. Pinto, Pereira e Oliveira (2012) 

dizem que esses organismos patogênicos, ou não, são oriundos de urina e fezes de 

animais podendo estar presente em águas recreacionais marinhas ou em água doce. 

Se presentes, podem causar riscos à saúde como gastroenterites, infecções de pele, 

doenças respiratórias.  

Grande parte da água disponível está poluída e contaminada, muitas vezes 

como consequência da má administração pública, tornando-se um desafio para o 

século XXI (SOUZA; GHILARDI, 2016).  

Pensando nessa preservação é necessário o monitoramento, a 

manutenção da qualidade ambiental baseada em ações de planejamento, 

possibilitando a qualidade de vida ambiental e humana (SANTOS, 2004).  

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) tem como uma 

das finalidades o monitoramento de águas continentais e marinhas, e relacioná-las a 

balneabilidade em todo o litoral, inclusive na praia do Guaiúba, Guarujá.  

1.2 JUSTIFICATIVA   

 

O trabalho se justifica, pois a saúde pública é algo de grande importância 

para população local, sendo assim a qualidade da água que chega ao mar também 

merece atenção. 

O Guarujá por se tratar de um local turístico, tem sua balneabilidade 

monitorada pela CETESB, que tem por finalidade analisar a variação microbiológica 

da água do mar, indicando a ausência e a presença de microrganismos patogênicos 

sendo estes um problema de saúde pública.  

A Baixada Santista por pertencer a UGRH – 7 (Unidade de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos - 7) está situada em uma bacia hidrográfica de intensa ocupação 

antrópica, que necessita de um frequente monitoramento e gestão dos recursos 

hídricos. 

A praia do Guaiúba, no município do Guarujá, SP, recebe influência de dois 

canais de água doce, diretamente. Como a qualidade da água do mar pode ser um 

reflexo da água doce desses canais, neste trabalho foram avaliados os dois sistemas. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Geral 

 

Avaliar microbiologicamente as águas marinhas e canais de água doce que 

chegam à praia de Guaiúba, no município do Guarujá, SP. 

 

1.3.2 Específicos  

 

 Verificar a presença de Enterococos e E. coli como indicadores 

microbiológicos, tanto na água do mar como nas águas continentais; 

 Avaliar a influência da sazonalidade na qualidade das águas analisadas; 

 Analisar o uso e ocupação do solo na região estudada e a influência na 

qualidade de água local. 

 Avaliar as condições de esgotamento sanitário do entorno. 

 

1.4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.4.1 Qualidade da água  

 

Segundo a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 

n°6938/1981), a alteração adversa das características do meio ambiente é 

considerada uma alteração ambiental, um exemplo é a atividade antrópica que resulta 

em poluição prejudicando a saúde populacional (BRASIL, 1981).  

A mudança na qualidade da água seja ela física, química ou biológica, pode 

ser entendida como poluição hídrica. Essa poluição pode ser causada pelo homem e 

por suas atividades, sendo prejudicial ao uso presente, futuro ou potencial deste 

recurso natural (NAIME; NASCIMENTO, 2009). 

Alguns fatores são responsáveis pela qualidade da água: 

- Drenagem urbana: transporta carga muito maior de nutrientes que os 

demais tipos de ocupação da bacia. Esses nutrientes podem contribuir para a 

eutrofização dessa água (PIASENTIN, 2009); 
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- Ocupação desordenada: o crescimento desordenado da população e da 

expansão mal planejada das cidades (CARDONHA et al., 2005); 

                 - Desmatamento: é resultado da ocupação indevida do solo, com o qual o 

solo fica desprotegido chegando aos rios e mares; 

- Despejo de resíduos tóxicos produzidos por indústrias: quando lançados 

diretamente em rios, altera a qualidade e desequilíbrio dos corpos d´água (SOUSA, 

2015). Possuem na sua maior parte os inorgânicos. 

- Chuvas: as cargas de poluentes lixiviadas pelas águas das chuvas, são 

carreadas até corpos d'água. Quanto maior o índice pluviométrico, maior a carga 

poluidora. 

- Esgoto doméstico: os esgotos domésticos possuem muitos 

microrganismos de origem fecal e poluentes inorgânicos. O esgoto doméstico sem 

tratamento ou com tratamento ineficiente, promove,  não só a diminuição de oxigênio 

dissolvido presente na água, mas principalmente produz efeitos danosos à saúde 

(JORDÃO et al., 2005).  

Tucci (2001), afirma também que é possível essa contaminação por 

resíduos rural, doméstico, agrícola e condições geológicas. Quanto aos poluentes de 

origem agrícola, possuem os poluentes orgânicos persistentes que percolam o solo 

podendo chegar ao lençol freático, ou aqueles que chegam à superfície do solo e rios 

contaminando-os.  

Esses poluentes atingem o corpo d'água de dois modos: poluição pontual 

e difusa. A descarga em um rio que transporta os esgotos de uma comunidade é 

classificada como poluição pontual. Já a poluição veiculada pela drenagem pluvial 

natural, sendo essa uma descarga de forma distribuída e não em um único ponto, é 

classificada como poluição difusa (Fig.1). 

Alguns fatores podem ser indicadores da qualidade da água, a bactéria 

Escherichia coli é classificada como coliforme fecal, é um desses fatores (presente 

em águas poluídas). A ausência desses indicadores na água dá a garantia da 

ausência de alguns patógenos, como cistos de protozoários e vírus, pois se tratam de 

microrganismos mais resistentes que os próprios organismos indicadores e presentes 

nas fezes (BRASIL, 2006). 
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Figura 1 – Poluição pontual e difusa 

 

Fonte: Von Sperling (1996) 

 

Quando se encontra algum poluente na água é necessário a gestão de 

recursos hídricos para a resolução da problemática da qualidade da água, do controle 

da poluição hídrica, principalmente a que concerne ao abastecimento de água e a 

adequada disposição sanitária de excretas, assim como a educação sanitária e 

ambiental (SILVA, 2013). 

Por todos esses motivos é necessário o monitoramento dos recursos 

hídricos para a manutenção da qualidade da água e para o bem estar humano. 

 

1.4.2 Qualidade da água na União Europeia 

 

Para o Jornal Oficial da União Europeia (2006), para avaliação da qualidade 

de água balneares são necessárias pelo menos 16 amostras. Essas amostras são 

analisadas, com seus dados em menos de quatro épocas balneares. 

Classificam-se as águas balneares em: medíocres, suficientes /aceitáveis 

ou boas ou excelentes. Quando classificadas como medíocres, há a proibição da 

prática balnear ou o desaconselhamento quanto ao uso, permanecendo durante cinco 

anos consecutivos, estabelece-se uma proibição ou um desaconselhamento 

permanente da prática balnear. 

Quando são classificadas como suficientes/aceitáveis, evita-se a exposição 

dos banhistas através de uma advertência e, se necessário, de uma proibição da 
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prática balnear. Para as que forem classificadas como boas e excelentes a conduta é 

a mesma.  

Para as respectivas classificações avalia-se a presença de Enterococos 

intestinais e E.coli para 100mL. No quadro 1 é apresentada a quantidade permitida, 

de cada indicador, para que se avalie de acordo com os critérios, as águas balneares.  

 

Quadro 1- Critério de avaliação para as águas balneares (União Européia). 

A B C D 

Parâmetro Qualidade 
excelente 

Qualidade boa 
Qualidade 
suficiente 

Enterococos em UFC/100mL 100 200 185 

E.coli em UFC/100mL 250 500 500 

Fonte: Adaptado de Jornal Oficial da União Europeia, 2006. 

 

Há a necessidade de avaliação constante das águas balneares, se forem 

classificadas como boas, suficientes ou medíocres. Essa análise é realizada para 

verificar se o critério 1 (Enterococos) foi alterado. Se essa alteração ocorrer o perfil 

será modificado. A frequência das análises ocorrerá de acordo com a classificação, 

como mostra o quadro 2. 

 

Quadro 2- Frequência das revisões realizadas nas águas balneares (União Européia) 

Classificação das 

águas balneares 
BOA SUFICIENTE MEDÍOCRE 

As revisões devem 

ser realizadas 
De 4 em 4 anos De 3 em 3 anos De 2 em 2 anos 

Fonte: Adaptado de Jornal Oficial da União Europeia, 2006. 

 

Quando a água que for classificada como excelente mudar seu perfil, sua 

classificação será atualizada. 

 

1.4.3 Saúde pública e veiculação hídrica 

 

A urbanização, a baixa renda e falta de saneamento básico podem gerar 

contaminação da água. Essa água sendo utilizada para se beber, na preparação de 

alimentos, na agricultura, em atividades de lazer e na higiene pessoal, pode gerar 
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problemas de saúde (SILVA, 2013). Segundo Brasil (2006), a ingestão de água com 

microrganismos ou substâncias nocivas gera grandes e importantes problemas de 

saúde. 

As substâncias nocivas presentes nas águas podem ser substâncias 

químicas, metais pesados, microrganismos como vírus, protozoários e bactérias. Os 

organismos patogênicos não fazem parte do meio aquático, quando presentes 

significam, na grande maioria das vezes, a presença de fezes (água contaminada) 

(DERÍSIO, 2012).  

As bactérias são microscópicas, de multiplicação rápida e o fator 

responsável por essa multiplicação é a quantidade de matéria orgânica, essa fonte 

extra de alimento, leva a alteração da qualidade física e química da água. Esses 

microrganismos sobrevivem em locais extremos e tem apresentado resistência a 

novos antimicrobianos (ESTEVES; SANT'ANNA, 2006). 

A temperatura é outro fator importante para o crescimento de 

microrganismos, pois a presença dos mesmos ocorre pelo ótimo de temperatura.  

A presença ou ausência de chuvas podem fazer com que aumente as 

doenças de veiculação hídrica; quando há grande precipitação ocorre contaminação 

dos corpos d'água ou quando há a seca, ocorre a concentração de microrganismos 

(TUCCI; MENDES, 2006). 

Silva (2013) destaca algumas doenças de veiculação hídrica, como a 

amebíase, giardíase, gastroenterite, hepatite infecciosa e cólera (ABOUBAKER, 

2013), doenças de pele, disenterias, febre tifoide, além de causar maus odores 

(DERÍSIO, 2012), estas podem vir por alimentação de origem marinha (AZEVEDO, 

2001).  

Prüss-üstün et al., (2008), dizem que 10% das doenças veiculadas a água 

poderiam ser evitadas se houvesse água potável, saneamento, higiene e gestão de 

recursos hídricos, caracterizando um ambiente de alta salubridade. 

Um grande problema que ocorre com os banhistas é que as cidades 

litorâneas lançam seus detritos diretamente no mar, sem tratamento prévio (VIEIRA 

et al.,2003) poluindo as mesmas, via córregos e rios. 

 

O quadro 3 apresenta algumas doenças de veiculação hídrica e seus 

sintomas. 
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Quadro 3- Doenças veiculadas a água e alguns sintomas 

CLASSIFICAÇÃO DOENÇA AGENTE SINTOMAS 

Bactérias 

Salmonelose Salmonella sp Febre, náusea e diarréia 

Desinteria 
bacilar 

Shigella 
desinteriae 

Diarréia forte 

Gastroenterite Escherichia coli Diarréia 

Cólera Vibrio cholerae 
Diarréia muito forte e 
desidratação/ morte 

Vírus 

Hepatite 
infecciosa 

Vírus da Hepatite 
A 

Icterícia, febre 

Doenças 
respiratórias 

Adenovírus Doenças respiratórias 
 

Protozoários Giardíase Giardia lamblia Diarréia e náuseas 

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005). 

 

Existem alguns padrões de análise da balneabilidade, a OMS analisa 

quanto à qualidade da água e os riscos a saúde pública. Ela utiliza o Percentil 95 

dessa concentração ao longo do ano que foram atribuídas as denominações “Muito 

boa, Boa, Regular e Ruim” às classes “A, B, C e D” da OMS de acordo com os riscos 

oferecidos por cada uma. Para melhor entendimento desta classificação, segue 

abaixo Tabela 1. 

 

Tabela 1- Critérios de classificação das praias segundo a OMS e seus riscos a saúde 

 

Fonte: CETESB, 2017 

1.4.4 Qualidade da água para uso recreacional  

 

Balneabilidade é a condição das águas doces, salobras e salinas 

destinadas à recreação de contato primário. De acordo com a Resolução nº 274/2000, 

entende-se como contato primário, o contato direto e prolongado com a água 

(natação, mergulho, esportes aquáticos dentre outros) (BRASIL, 2001).  

O contato secundário é quando o tempo de contato não é elevado ou 

quando esse contato é esporádico ou acidental, com pequena possibilidade de 
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ingestão da água, como por exemplo, na prática de pesca e navegação (MEDEIROS, 

2009). 

Alguns parâmetros são avaliados na balneabilidade, como a E.coli que é 

utilizada como parâmetro para análise de água doce para averiguação da presença 

de material de origem fecal, seja humano ou animal, e o Enterococos utilizado em 

água salina (MEDEIROS, 2009). A simples presença destes microrganismos não 

condiz com a proibição do uso da água, mas há a necessidade de análise da 

quantidade para sim avaliar a problemática local.  

Dessa forma, a balneabilidade pode identificar se as condições necessárias 

à recreação de contato primário de um determinado local são favoráveis ou não, já 

que a saúde pública pode ser afetada.   

 

1.4.4.1. E.coli 

 

Segundo BRASIL, 2005, o CONAMA n°357/2005 em Capítulo I, XXIII 

Escherichia coli (E.coli): bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae 

caracterizada pela atividade da enzima β-glicuronidase. Produz indol a partir do 

aminoácido triptofano. É a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo 

habitat exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em 

densidades elevadas. 

Quando as bactérias são lançadas em ambiente marinho, sofrem choque 

osmótico, equilibrando a pressão osmótica evitando grandes perdas de água através 

do citoplasma (ROZEN; BELKIN, 2001). Devido à ação solar, temperatura, 

lançamento de antibióticos, os organismos marinhos não sobrevivem por longo tempo 

(MONTONE; BÍCEGO, 2008). Os efeitos da diminuição da salinidade na água 

ocasiona um aumento na sobrevivência das bactérias. 
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1.4.4.2 Enterococos  

 

Enterococcus sp. é uma bactéria do grupo dos Estreptococos fecais, 

pertencente ao gênero Enterococcus (previamente considerado Estreptococos do 

grupo D).  

A maioria das espécies de Enterococos é de origem fecal humana, embora 

possam ser isoladas de fezes de animais. São cocos ou cocobacilos Gram-positivos, 

catalase negativos e anaeróbios facultativos (BRASIL, 2000). 

São patógenos oportunistas que causam milhares de infecções, no qual 

trazem grandes riscos à saúde humana. Caracterizado pela alta tolerância às 

condições adversas de crescimento, tais como: capacidade de crescer na presença 

de 6,5% de cloreto de sódio, a pH 9,6, em meio ágar bile esculina e nas temperaturas 

de 10º e 45º C. Sobrevivem a um tempo maior se comparado com E. coli e outros 

coliformes termotolerantes (BYAPPANAHALLI et al., 2012; BRASIL, 2000), são 

resistentes à água marinha, por isso são indicadores de qualidade do respectivo local. 

São relatadas aproximadamente 38 espécies de Enterococcus 

reconhecidas como importantes patógenos humanos, sendo E. faecalis e E. faecium 

as espécies mais frequentes e que apresentam maior importância clínica e 

responsáveis por uma grande quantidade de infecções humanas (MURRAY et al., 

2011), apresentando grande resistência a antibióticos, o que preocupa a medicina. 

 

1.4.4.3 Legislação Ambiental Brasileira 

 

O CONAMA n°274/2000 regulamenta e classifica a balneabilidade das 

águas como própria ou inadequada para recreação. Essa classificação depende das 

densidades encontradas dos indicadores biológicos por um período de cinco semanas 

consecutivas de coleta. Após essa classificação as praias são sinalizadas através de 

bandeiras verde ou vermelha, e os resultados divulgados através de boletins 

semanais pelo órgão ambiental de cada estado (BRASIL, 2000). 

Segundo CONAMA 357/2005, nos art 4° e 5°classificam como classe 1  as 

águas doce e salgada destinadas à recreação de contato primário, tais como natação, 

esqui aquático e mergulho (BRASIL,2005). 
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Os coliformes termotolerantes e Escherichia coli são utilizados como 

indicadores para água doce. Os Enterococos são utilizados para água salgada. 

(CETESB, 2017).  

Para cada um existe um referencial de padrão e classificação de acordo 

com o CONAMA (BRASIL, 2000) (Quadro 04).  

 

Quadro 04- Limite de E. coli e Enterococos (UFC/100 mL), para as categorias Própria e 

Imprópria. 

Categoria Enterococos 

(UFC/100mL) 

Escherichia coli 

(UFC/100mL) 

Própria Excelente Máximo de 25 em 80% ou 

mais tempo 

Máximo de 200 em 80% 

ou mais tempo 

Muito Boa Máximo de 50 em 80% ou 

mais tempo 

Máximo de 400 em 80% 

ou mais tempo 

Satisfatória Máximo de 100 em 80% 

ou mais tempo 

Máximo de 800 em 80% 

ou mais tempo 

 

Imprópria 

Superior a 100 em mais de 

20% do tempo 

Superior a 800 em mais 

de 20% do tempo 

Maior que 400 na última 

medição 

Maior que 2.000 na 

última medição 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2000. 

 

Para Enterococos em valores inferiores a 100 UFC (Unidade Formadora de 

Colônias) em 80% do tempo ou mais, classifica-se praia própria para uso. Essa 

aceitabilidade ainda é dividida em Excelente, Muito Boa e Satisfatória. Quando atinge 

mais de 100 UFC em mais de 20% do tempo ou maior que 400 na última medição 

classifica-se como inadequada para recreação.   

Para E. coli ser classificada como adequada a amostra deve ter no máximo 

de 800 UFC/100mL, em 80% ou mais do tempo. Para ser inadequada para recreação 

deve ser superior a 800 em 20% ou mais tempo ou maior que 2000 na última medição. 
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1.4.5 Saneamento ambiental 

 

De acordo com Turolla (2002), na segunda metade do século XX, no critério 

de qualidade da água eram inexistentes os tratamentos químicos nos serviços 

prestados, além de ausência de fiscalização nas cidades que possuíam instrumentos 

de purificação da água, havia ainda, operação ineficiente.  

Em 1968, o Sistema Financeiro do Saneamento (SFS) e a crescente 

arrecadação do FGTS, pelo BNH (Banco Nacional de Habitação) auxiliaram nos 

primeiros programas de financiamento do setor (SAIANI, 2007) também criados pela 

conjuntura econômica favorável – “milagre econômico".  "Desenvolveram-se o papel 

de agências estaduais prestadoras dos serviços de água e esgotos” desenvolvidos 

pelas Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBS) (COSTA, 2003). 

No Brasil, o déficit é elevado, com maior carência nas áreas periféricas dos 

centros urbanos e nas zonas rurais, onde se concentra a população mais pobre 

(GALVÃO; PAGANINI, 2009), sobretudo para a coleta de esgoto devido à dispersão 

da população, nos municípios com população inferior a 50 mil habitantes 

(RODRIGUES, 2011). 

Newton de Lima Azevedo, um dos 35 governadores que representam o 

mundo no Conselho Mundial da Água, afirma que: “O Brasil precisa de 20 bilhões de 

reais por ano para universalizar os serviços de água e esgoto. Apesar do Governo 

realizar obras nessa área, não tem conseguido investir em saneamento mais do que 

nove bilhões por ano, o que se torna impossível de cumprir a meta de universalização 

até 2030” (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015). 

Santos (2016), diz que independente da região em que more e da condição 

social, as habitações e o entorno devem dispor de serviços básicos de saneamento 

que mantenham a salubridade ambiental, a fim de prevenir o surgimento de doenças 

junto à população.  

Segundo Turolla, 2002, p.24: 

Os custos econômicos da falta de saneamento, 

entretanto, são de menor importância que o custo ao ser humano. A 

proliferação injustificada de doenças relacionadas à poluição hídrica 

e a perda de vidas humanas em razão de doenças de tratamento 

relativamente simples são inaceitáveis, o que recomenda que as 

políticas públicas a serem implementadas pela próxima gestão do 
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governo federal devam dar prioridade absoluta à questão do 

saneamento. 

 

O termo saneamento básico, engloba a prestação de serviços à população, 

tais como esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, abastecimento de água, 

e manejo de águas pluviais urbanas, com o intuito de segurança à vida, promoção à 

saúde, proteção ambiental e ao patrimônio público e privado (FERREIRA et al., 2016). 

Muitas vezes as doenças podem ser de veiculação hídrica, segundo 

Cairncross e Feachem, 1993, determinam que certas doenças estão relacionadas ao 

saneamento ambiental inadequado (DRSAI), dividindo-as em: doenças de 

transmissão feco-oral; doenças transmitidas por inseto vetor; doenças transmitidas 

pelo contato com a água; doenças relacionadas com a higiene; e geo-helmintos e 

teníases. 

 

1.4.5.1 Esgotamento sanitário 

 

Em cidades costeiras, as galerias pluviais são consideradas fontes não 

pontuais de poluição das águas superficiais marinhas, pois esse sistema de drenagem 

urbana pode causar um impacto significativo na qualidade do ambiente ao carrear 

contaminantes e poluentes ao longo do seu percurso até o deságue no mar (VIEIRA 

et al., 2003).  

Uma estratégia utilizada há muitos anos, como técnica de disposição de 

efluentes e tratamento natural é quando se lança o esgoto doméstico em corpos 

hídricos. Porém, os lançamentos podem influenciar na estrutura ecológica do local, 

interferindo no desenvolvimento dos organismos e alterando parâmetros físico-

químicos do corpo hídrico. Essas influências podem ser positivas ou negativas, 

dependendo da composição química dos efluentes, volumes lançados e capacidade 

de suporte do ambiente (FERREIRA, 2015). 

Os esgotos domésticos contêm aproximadamente 99,9 % de água (VON 

SPERLING, 2005). A fração restante geralmente é composta por elevadas 

concentrações de sólidos totais, carbono orgânico total, nitrogênio, fósforo, sulfetos, 

cloretos, metais pesados, hidrocarbonetos, pesticidas e outros compostos que 

apresentam ou não potencial de toxicidade, além de micro-organismos como vírus, 

fungos, bactérias ou protozoários patogênicos (ABESSA et al., 2012). 
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A fração de esgotos que adentra a rede de coleta pode variar devido ao 

fato de que parte da água consumida pode ser incorporada à rede pluvial ou se dissipe 

na natureza (VON SPERLING, 2005). Diversos são os fatores que concorrem para a 

presença de esgotos nas praias.  

Segundo CETESB (2017), no litoral, muitos fatores podem colaborar na 

presença de esgoto nas praias, como a existência de córregos e canais, fluviais e 

pluviais, cuja destinação final são as praias, e além destes: 

● Afluência turística: em determinadas épocas e aos domingos, há aumento 

de turistas e proprietários de casas de veraneio, onde como consequência há o 

aumento na produção de esgoto. 

● Fisiografia da praia: quando a praia se trata de uma enseada, baía e 

lagunas a diluição desse aporte se torna mais difícil, acumulando-se. 

● Ocorrência de chuvas: as chuvas carreiam o esgoto, lixo e detritos até os 

canais e mar. Se aumenta a incidência de chuva, maior é o carreamento. 

● Maré alta e baixa: quando a maré sobre, barra o esgotamento de chegar 

ao mar; e quando a maré está baixa chega com maior facilidade ao mar. 

Para Braga et al.(2005), a qualidade e quantidade de esgoto sanitário pode 

variar em função de:  

● Existência ou não de ligação clandestina de águas pluviais na rede de 

esgoto; 

● Hábito e condições socioeconômicas da população local; 

● Construção, estado de conservação e manutenção da rede para que não 

haja infiltração; 

● Clima; 

● Estado de conservação dos aparelhos sanitários e vazamentos de 

torneiras. 

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico- PLANSAB, 

pretende-se alcançar até o ano de 2033, o esgotamento sanitário por rede coletora ou 

fossa séptica, espera-se o alcance de 92% dos domicílios urbanos e rurais, o que 

favorece e muito a qualidade da água que chega ao mar (BRASIL, 2013). 

 

1.5 MATERIAIS E MÉTODOS  
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1.5.1 Características da área de estudo 

 

O Município do Guarujá está inserido na Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos Sete (UGRHI-7), na bacia hidrográfica da Baixada Santista. A 

UGRHI-7 ocupa uma área de cerca de 3.000 km2 e se estende por cerca de 160 km 

ao longo de todo o litoral paulista. Compõe esta UGRHI todos os municípios da Região 

Metropolitana da Baixada Santista incluindo Bertioga, Cubatão, Guarujá, Santos, São 

Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe (CAVINATTO, 2008; VILLA, 

2008). 

Segundo o Plano Municipal Integrado do Município do Guarujá/SP (2010), 

no total a UGRHI 7 integra 21 sub-bacias, merecendo destaque a sub-bacia 13 da Ilha 

de Santo Amaro com área de drenagem de cerca de 140 km2, que corresponde ao 

território municipal de Guarujá/SP (ROVERI, 2013).  

Segundo Villa (2008), a sub-bacia 13 é banhada a Oeste pelo estuário de 

Santos, ao Norte pelo canal de Bertioga e ao Sul e Leste pelo Oceano Atlântico. Os 

rios que deságuam a sub-bacia 13 têm suas nascentes nos morros ou nos pontos 

mais elevados da ilha de Santo Amaro e fluem em direção aos canais de Bertioga. 

1.5.2. Praia do Guaiúba 

 

A área escolhida para desenvolvimento do trabalho foi a Praia do Guaiúba, 

situada no Guarujá (Fig.2), Baixada Santista de São Paulo e seus efluentes situados 

na mesma praia. Apresenta 790 m. de extensão. 

 

Localiza-se na face oeste da Ilha de Santo Amaro, entre os Morros do Pinto 

e do Icanhema, está em uma planície litorânea (Fig.3). 

 

 

 

 

Figura 2- Mapa do Guarujá, com ênfase na Praia do Guaiúba. 
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Fonte: Própria autora, 2018 

 

Figura 3. Vista da Planície Litorânea do Guarujá, com a praia do Guaiúba. 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2017 
(https://www.google.com.br/maps/@-24.0177109,-
46.2969578,3630m/data=!3m1!1e3). A seta aponta a praia do Guaiúba. 
Coordenadas: 368570.23m E 7343315390.90m S. 

 

1.5.2.1 Aspectos do meio físico  

 

Morro do 
Icanhema 

Morro 
do Pinto 

https://www.google.com.br/maps/@-24.0177109,-46.2969578,3630m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.br/maps/@-24.0177109,-46.2969578,3630m/data=!3m1!1e3
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A Praia de Guaiúba é formada por Gnaisses e Migmatitos pertencentes ao 

Complexo Costeiro (PERROTA et al., 2005). Constituída de Rochas Metamórficas, 

Micaxistos; Rochas Ígneas formadas por Granitos, solos Litólicos. 

Segundo o Mapa Geomorfológico (IPT, 1981), os terraços marinhos são 

terrenos mais ou menos planos, poucos metros acima das planícies costeiras, com 

drenagem superficial ausente e presença de antigos cordões (praias, dunas). As 

planícies aluviais são representadas pelos sedimentos aluviais e respectivas planícies 

fluviais dos principais rios da Baixada Santista. 

De acordo com Ross e Moroz (1997), a área possui duas unidades 

morfofuncionais que são: 

1. Bacias Sedimentares Cenozóicas: estão dentro das Planícies 

Litorâneas e Fluviais Santistas. A Planície Litorânea está situada entre os dois Morros. 

 De modo geral a Planície Litorânea está geneticamente relacionada 

com a Interação Oceano- Continental, encontrando-se a Planície Fluvio-Marinha.  

 As Planícies Litorâneas estão entre 0 e 20m e declividades inferiores 

a 2%. Formada por sedimentos marinhos e inconsolidado e sedimentos fluviais 

arenosos/ argilosos também inconsolidados, solo tipo Hidromórficos. 

2. Cinturão Orogênico do Atlântico: localizada dentro da Unidade 

Morfoestruturais do Planalto Atlântico constituído por Escarpa/ Serra do Mar e Morros 

Litorâneos. 

          A praia está situada entre os Morros Litorâneos, categoria Da43, 

direção N70L. Estes Morros apresentam altimetria entre 20m e 1000m. 

 

Segundo Souza (1997), as praias de bolso como a Guaiúba, possuem 

areias médias e grossas, e inclinações mais comuns entre 3,5 e 6°. Apresentam 

bermas praiais (Zona da praia quase horizontal, constituída pela deposição de 

sedimentos pelas ondas) geralmente bem desenvolvidas (Fig.4), associadas a 

cúspides praiais (configuração assumida pelos sedimentos de praia por atividade das 

ondas) que ocorrem na antepraia (SUGUIO, 1992). 

 

Figura 4-  Principais zonas morfológicas do sistema praial 
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Fonte: MUEHE, 1994. 

 

A área apresenta baixa densidade de drenagem, cujo padrão é meandrante 

e anastomosado. 

 

1.5.2.2 Características climáticas 

 

Os totais pluviométricos anuais são superiores a 2000 mm, concentrados 

no verão. No local as chuvas se concentram a três gêneses: convectiva, frontal e 

orográfica. A primeira relacionada a inundações, a segunda está associada aos 

escorregamentos com duração de até dias (MOURA, 2011). 

As chuvas são intensas mesmo em períodos de seca, pois a umidade 

gerada pelo mar ao se deslocar para o continente se depara com a Serra e não 

consegue passar fazendo com que se acumule e precipite. Ocorrem dois períodos 

bastante distintos sendo um chuvoso que ocorre entre Novembro e Março (maiores 

precipitações ocorrendo em Dezembro) e um período de estiagem que se estende de 

Abril a Outubro (mínimas registradas entre Julho e Agosto) (ROVERI, 2013). 

O Guarujá apresenta altas temperaturas ao longo do ano, com pequena 

amplitude, devido à sua porção latitudinal e influência oceânica. A temperatura média 

anual é de 22 °C. O clima é litorâneo de transição tropical para subtropical úmido na 

faixa costeira e mesotérmico nas regiões da Serra do Mar. A Umidade do ar fica em 

torno de 80% (MOURA, 2011).  

 

1.5.2.3 Esgotamento sanitário do Guaiúba 
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Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico do Guarujá, o sistema 

de drenagem de águas pluviais por canais saem da Av. Humberto Pietro Peres 

(avenida principal de acesso a Praia do Guaiúba), e seu deságue ocorre no Oceano 

Atlântico (GUARUJÁ, 2016). 

Em 2017, a SABESP juntamente com a Prefeitura do Guarujá e Bertioga, 

inaugurou obras que ampliam a coleta e o tratamento de esgoto. A expansão do 

sistema permite que 8.939 imóveis possam enviar seu esgoto para tratamento. No 

total de bairros envolvidos, 8939 imóveis possuem o esgoto encanado e encaminhado 

a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) beneficiando diretamente cerca de 64200 

moradores. 

 

1.5.3 Trabalho de campo 

1.5.3.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

Para o levantamento teórico foram analisados artigos científicos, 

dissertações e teses em várias bases de dados, como Bireme, Scielo e Google 

Acadêmico; artigos de revistas científicas e pesquisa da legislação pertinente. 

Foram utilizados dados secundários relativos ao clima (pluviosidade e 

temperatura) a partir do CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento de Desastres 

Naturais), dados esses de 2017 e 2018, avaliando assim se houve interferência ou 

não de chuvas. 

 

1.5.3.2 Uso e ocupação do solo e esgotamento sanitário. 

 

Para a confecção do mapa, utilizou-se o site Google Engine ( 2018) para 

baixar as imagens Landsat LC8. Foi utilizado o local, a data de 26/12/2016 e 

selecionada a área de estudo (Guaiúba e região). Na classificação foram utilizadas 

todas as 11 bandas espectrais com exceção a banda 9 (cirrus, utilizada para nuvens). 

Foi utilizado o local, a data de 26/12/2016 e selecionada a área de estudo (Guaiúba e 

região). 

Para a classificação e descrição sobre o uso e ocupação do solo, baseou-

se em STEWART e OKE (2012), utilizando as classificações LCZ (Local Climate 

http://earthengine.google.com/
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Zone). O software utilizado para realizar a classificação foi o SAGA GIS 2.1.2. Para 

edição e elaboração do mapa foram QGIS 2.18 e o ARCGIS 9.2. 

Através do algoritmo de classificação Local Climate Zone Classification 

gerou um Geotiff de cobertura de solo.  

No software QGIS 2.18 passou de raster para vetor através do algoritmo 

(poligonizar). Foi realizado o Dissolve para poder calcular a área das classes. 

Elaborou-se o layout dos mapas de acordo com as Normas Cartográficas.  

Para finalizar, realizou-se o Teste Índice de Kappa, que avaliou a qualidade 

da classificação devendo ser acima de 0,5.  

Para análise dos dados de esgotamento sanitário utilizou-se os dados da 

“Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor 

censitário” (IBGE, 2017), desenvolvidos através de questionários aplicados à 

população, que poderiam ser respondidos no momento da entrevista ou serem 

lançadas em um sistema via internet onde o próprio morador possuía acesso. 

1.5.3.3 Coleta de amostras 

 

As coletas mensais se iniciaram no mês de setembro de 2017 com exceção 

do mês de agosto/18. Para identificação e reconhecimento dos pontos de coleta das 

amostras foram feitas visitas técnicas ao local. A localização dos pontos escolhidos é 

apresentada na tabela 2, e foram obtidas em Projeção UTM/ ZOMA 23 Sirgas 2000. 

Tabela 2. Coordenadas dos pontos avaliados. 

Ponto Coordenadas 

1 368398 W / 7343305 S 

2 368567 W / 7343148 S 

3 368620 W / 7343189 S 

4 368776 W / 7343009 S 

5 368796 W / 7343386 S 

 

O Ponto 1 foi escolhido, pois se trata do mesmo de coleta da CETESB. O 

Ponto 2 está localizado em frente ao curso d'água que chega ao mar. Os Pontos 3 e 

4 são locais de entrada de água residual/drenagem que chegam ao mar. Ponto 5, 

curso d'água que está na área urbana e chega ao mar no ponto 3. 
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A Fig. 5 refere-se à praia do Guaiúba, com os pontos de coleta e as 

imagens referentes a cada ponto. 
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Figura 5. Praia do Guaiúba, Guarujá, com os pontos de coleta. 

 

Fonte: Google Earth (Figura). Fotos: 1-5. Locais de coleta: Próprio autor (2017)
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As amostras da água do mar foram coletadas na profundidade de um 

metro, padrão esse estabelecido pela CETESB (2017), pois se trata da profundidade 

onde ficam os banhistas e nas águas continentais as coletas seguiram as orientações 

da Agência Nacional das Águas (CETESB/ANA, 2011), sendo essa superficial. 

Os pontos 3, 4 e 5 foram escolhidos na parte continental (rios e córregos), 

com o objetivo de se relacionar a qualidade da água que chega ao mar com a 

balneabilidade naquele ponto.  

Essas amostras foram acondicionadas em frascos previamente 

esterilizados para que não houvesse interferência de nenhum contaminante. Após 

coleta, esse material foi acondicionado em geladeiras térmicas a 4°C, para 

conservação do mesmo. O procedimento de semeadura foi feito em até 24 horas após 

a coleta, e a análise até 24 horas após a semeadura. 

Para a amostragem comparativa foram realizadas coletas mensais. 

1.5.3.4 Análises Microbiológicas  

 

Para análise quantitativa de Enterococos e Escherichia coli foi utilizada a 

técnica de membrana filtrante, método de ensaio determinado pela CETESB.  Para 

Enterococos foi utilizado o método L5.212 e para Escherichia coli o  L 5.230 (CETESB, 

2012). 

Para a técnica de membrana filtrante para a quantificação de Enterococos 

e E.coli foi necessário o uso de um compressor a vácuo (Fig.6). Esse método baseia-

se na filtração de volumes adequados de água, mediante pressão negativa (vácuo) 

(Fig. 7), através de membrana filtrante estéril com porosidade de 0,45µm (Fig. 8). As 

bactérias presentes nas amostras por apresentarem dimensões maiores que os poros 

da membrana, ficaram retidas em sua superfície (Fig. 9). Por sua vez, a membrana foi 

transferida para uma placa de Petri (descartável), contendo o meio de cultura 

cromogênico para Enterococos e E.coli, Ágar M-1418 (HIMEDIA, 2017). O meio se 

difundiu para a membrana, entrando em contato com as bactérias e, após um período 

determinado de incubação (24±2h a 37 ± 0,5°C), desenvolveram-se colônias com 

características típicas. A partir da contagem dessas colônias, calculou-se a densidade 

de Enterococos e E.coli nas amostras analisadas. 
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Figura 6. Compressor a vácuo 

 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

Figura 7. Filtro a vácuo 

 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

Figura 8- Filtro a vácuo 

 

nte: Próprio autor (2017) 

 

Figura 8- Membrana Filtrante 

 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

Figura 9- Placa com membrana filtrante 

contaminada pelas amostras 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

Quando não se consegue contar o número de colônias, devido a grande 

contaminação, é necessária a diluição. A diluição se dá do seguinte modo: dilui-se 0,5 

mL de água coletada em 4,5 mL de solução fisiológica. Após essa diluição a leitura 

das colônias fica viável. 

Os resultados são expressos como Unidades Formadoras de Colônias 

(UFC) /100 mL, de acordo com a equação 1. 

 

UFC/100mL= número total de colônias x diluição x 100 

       volume filtrado da amostra(mL) 

 

Por se tratar de meio cromogênico, as colônias pequenas e azuis 

esverdeadas são identificadas como Enterococos e as colônias na cor magenta são 
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as de E.coli (Fig.10) essas informações são do fabricante do meio de cultura 

(HIMEDIA , 2017) 

 

Figura 10.  Diferenciação entre E.coli e Enterococos 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

Como fator importante também para os resultados foram avaliados os 

índices pluviométricos no período de 24, 48 e 72h anteriores a coleta, obtidos através 

do CEMADEN para análise de interferência ou não das chuvas. 

 

1.5.3.5 Análise macroscópica relacionada à salubridade ambiental 

 

Para a avaliação ambiental da praia foi desenvolvido um roteiro onde foram 

avaliadas a presença ou ausência de alguns fatores como: resíduos plásticos, animais 

mortos; cães; pombos; ambulantes e pessoas (Quadro 5). Esses fatores foram 

escolhidos entre os critérios observados pelo Programa Bandeira Azul. O Programa 

Bandeira Azul para Praias e Marinas foi desenvolvido pela Organização Não 

Governamental Internacional FEE (Foundation for Environmental Education) e 

promove o uso sustentável das áreas marinhas e costeiras através de ações de 

educação e informação ambiental, qualidade de água e balneabilidade, segurança 

dos usuários e gestão ambiental (IAR, 2016).  

 

 

 

 

 

E.coli 

Enterococcos 
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Quadro 5. Condições ambientais observadas pelo pesquisador nos dias de coleta. 

Parâmetro Respostas possíveis 

Resíduos plásticos -: ausência; X: Presença; XX: Grande Presença 

Animais mortos -: ausência; X: Presença; XX: Grande Presença 

Cães -: ausência; X: Presença; XX: Grande Presença 

Pombos -: ausência; X: Presença; XX: Grande Presença 

Ambulantes -: ausência; X: Presença; XX: Grande Presença 

Pessoas -: ausência; X: Presença; XX: Grande Presença 

Maré B: baixo; A: alto 

Plantas aquáticas -: ausência; X: Presença; XX: Grande Presença 

Ponto 3 (vazão) B: Pouca; M: Média; A: Muita. 

Ponto 4 (vazão) B: Pouca; M: Média; A: Muita. 

Ponto 5 (vazão) B: Pouca; M: Média; A: Muita. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA DA PRAIA DO 

GUAIÚBA, GUARUJÁ, SP. 

RESUMO 

A utilização dos recursos hídricos para fins de recreação, principalmente as praias, 
apresenta importância social e econômica para o Brasil, sendo que esse uso pode ser 
classificado de acordo com o tipo de contato entre o usuário e as águas. O contato 
primário refere-se às atividades como a natação, surfe, esqui-aquático e mergulho, 
nos quais há possibilidade de ingestão de quantidades significativas de água. A fim 
de monitorar a qualidade das águas para recreação a legislação brasileira preconiza 
dois indicadores microbianos, a Escherichia coli e o Enterococos. Para esse estudo 
foi utilizada a praia de Guaiúba, que está localizada no município de Guarujá, 
SP/Brasil. Esta praia tem 790 metros de comprimento, está na área de preservação 
ambiental da Reserva Sítio de São Pedro e recebe a influência direta de dois canais 
de água doce. É uma das mais conhecidas do Guarujá, com um maior movimento de 
banhistas aos finais de semana. Normalmente o mar é calmo, com poucas ondas e 
indicado para famílias com filhos. Os objetivos desta pesquisa foram avaliar 
microbiologicamente as águas marinhas e canais de água doce que chegam à praia 
de Guaiúba,  no município do Guarujá, SP, e as condições sanitárias da bacia em 
questão. Para a avaliação microbiológica foram escolhidos cinco pontos de coleta, 
dois pontos no mar e três em canais de água doce. Dos locais de coleta de água 
salgada, temos o Ponto 1 que está localizado mais ao sul da praia e não tem influência 
direta de entrada de água doce, e o Ponto 2 que foi escolhido por estar na direção de 
um canal de drenagem que chega à praia. A foz desse canal que chega à praia é o 
Ponto 3. O Ponto 4 se localiza num canal de drenagem urbana no extremo norte da 
praia e o Ponto 5 está no mesmo canal de drenagem que o Ponto 3, mas cerca de 
500 m a montante. Foram realizadas doze campanhas entre setembro de 2017 e 
setembro de 2018. Para quantificar Escherichia coli e Enterococos utilizou-se a 
técnica de membranas filtrantes. Os mapas de uso e ocupação da terra foram 
confeccionados a partir da metodologia de Stewart e Oke e os dados sobre 
esgotamento sanitário foram obtidos através do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Com relação ao uso e ocupação da terra, na praia do Guaiúba, não se 
observou edificações com 3 andares ou mais; as edificações presentes são as de 
baixa elevação, e nessa área existe um condomínio de casas.  Os costões Norte e 
Sul apresentavam-se preservados sem presença de deslizamentos. Segundo os 
dados censitários com relação ao esgotamento sanitário 84% dos domicílios estão 
conectados à rede de esgoto e 10% tem fossa séptica.  Os valores tanto de E. Coli 
como Enterococos estiveram maiores nos pontos amostrados de água doce. Usando 
como limite o valor de 800 UFC/100 mL para E. coli tivemos que o Ponto 1 esteve 
100% abaixo desse valor, porém para os Pontos 2, 3, 4 e 5 tivemos os valores de 
73%, 19%, 0% e 0%, respectivamente. Para Enterococos o valor de referência é de 
100 UFC/100 mL, e tivemos apenas 50% das amostras abaixo desse valor para o 
Ponto 1,25% para o Ponto 2 e 0% para os Pontos 3, 4 e 5. O Ponto 2 que estava na 
mesma direção do canal que chega à praia apresentou valores superiores ao que 
estava localizado mais distante do aporte de água doce, indicando que essa é uma 
fonte de contaminação da praia do Guaiúba. Com relação à contagem microbiana 
verificou-se que os canais de drenagem apresentaram valores elevados de 
Escherichia coli e Enterococos no período estudado e colaboraram para a má 
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qualidade da água da praia. Para evitar impropriedade das praias e 
consequentemente a possibilidade de problemas de saúde aos frequentadores, deve 
ser realizado um monitoramento das águas desses canais de drenagem a fim de coibir 
o aporte de águas residuais para os mesmos. 
 

Palavras-chave: Escherichia coli; Enterococos; Canais de drenagem urbana; 

Qualidade microbiológica da água; Esgotamento sanitário. 

 

ABSTRACT 

The use of water resources for recreation purposes, especially beaches, has social 

and economic importance for Brazil, and this use can be classified according to the 

type of contact between the user and the waters. Primary contact refers to activities 

such as swimming, surfing, water skiing and diving, in which there is the possibility of 

ingesting significant quantities of water. In order to monitor the water quality for 

recreation, Brazilian legislation recommends two microbial indicators, Escherichia coli 

and Enterococos. For this study was used Guaiúba beach that is located in the city of 

Guarujá, SP / Brazil. This beach is 790 meters long, it is in the environmental 

preservation area of the Reserva de São Pedro, and receives the direct influence of 

two channels of fresh water. It is one of the best known in Guarujá, with a greater 

movement of swimmers on the weekends. Normally the sea is calm with few waves 

and suitable for families with children. The objectives of this research were to evaluate 

microbiologically the marine waters and fresh water channels that reach the beach of 

Guaiúba in the city of Guarujá, SP, and the sanitary conditions of the basin in question. 

For the microbiological evaluation five collection points were chosen, two points at sea 

and three in freshwater channels. From the saltwater collection sites, we have Point 1 

that is located to the south of the beach and has no direct influence of freshwater 

intake, and Point 2 that was chosen because it is in the direction of a drainage channel 

that reaches Beach. The mouth of this channel that reaches the beach is Point 3. Point 

4 is located in an urban drainage canal at the north end of the beach and Point 5 is in 

the same drainage channel as Point 3, but about 500 m upstream. Twelve campaigns 

were carried out between September 2017 and September 2018. To quantify 

Escherichia coli and Enterococos, the filter membranes technique was used. The maps 

of land use and occupation were made using the methodology of Stewart and Oke and 

data on sanitary sewage were obtained through the Brazilian Institute of Geography 

and Statistics. Regarding the use and occupation of the land, in Guaiúba beach, 
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buildings with 3 floors or more were not observed; the buildings present are those of 

low elevation, and in this area there is a condominium of houses. The northern and 

southern coasts were preserved without landslides. According to the census data 

regarding the sanitary sewage 84% of the households are connected to the sewage 

network and 10% have a septic tank. The values of both E. coli and Enterococci were 

higher in freshwater sampled sites. Using as a limit the value of 800 CFU / 100 mL for 

E. coli we had that Point 1 was 100% below this value, but for Points 2, 3, 4 and 5 we 

had the values of 73%, 19%, 0% and 0%, respectively. For Enterococci the reference 

value is 100 CFU / 100 mL, and we had only 50% of the samples below that value for 

Point 1, 25% for Point 2 and 0% for Points 3, 4 and 5. Point 2 which was in the same 

direction as the channel that reaches the beach, presented higher values than the one 

located farther from the freshwater intake, indicating that this is a source of 

contamination of Guaiúba beach. Regarding the microbial count, it was verified that 

the drainage channels presented high values of Escherichia coli and Enterococci in 

the studied period and contributed to poor beach water quality. In order to avoid 

inappropriate beaches and consequently the possibility of health problems for visitors, 

a monitoring of the waters of these drainage channels must be carried out in order to 

prevent the supply of waste water to them. 

Key-words: Escherichia coli; Enterococci; Urban drainage channels; Microbiological 

quality of water; Sanitary sewage. 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO  

 

O município do Guarujá está inserido na Região Metropolitana da Baixada 

Santista, localizada no litoral do estado de São Paulo, no Brasil e foi criada em 1996. 

A partir da construção da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, o Guarujá foi 

submetido a um crescimento desordenado (VIEIRA, 2004).  

A industrialização e aumento populacional têm ocasionado uma grande 

interferência na qualidade da água, pois esse processo gera uma quantidade de 

resíduos que nem sempre são contemplados pelo esgotamento sanitário, gerando a 

carga poluidora que pode ser lançada em corpos d’água presentes em áreas urbanas 

(SOUZA; ANDRADE, 2014). Pinto, Pereira e Oliveira (2012), afirmam que essas 
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águas podem possuir organismos patogênicos e que inviabilizaria seu uso como 

águas com fins recreacionais.  

Silva (2013) e Von Sperling (2005) afirmam que a água contaminada pode 

causar riscos à saúde como gastroenterites, infecções de pele, doenças respiratórias 

através do contato primário. 

De acordo com a Resolução nº 274/2000, entende-se como contato 

primário, o contato direto e prolongado com a água (natação, mergulho, esportes 

aquáticos dentre outros) (BRASIL, 2001). 

Entre alguns fatores que podem influenciar a qualidade da água temos a 

presença de chuva, que pode carrear partículas sólidas para o corpo hídrico e o esgoto 

doméstico quando indevidamente lançado em canais chegam ao mar, alterando a 

balneabilidade. 

O CONAMA n°274/2000 regulamenta e classifica a balneabilidade das 

águas como própria ou inadequada para recreação. Essa classificação depende das 

densidades encontradas dos indicadores biológicos (BRASIL, 2000). Após essa 

classificação as praias são sinalizadas através de bandeiras verdes ou vermelhas. 

Para Enterococos em valores inferiores a 100 UFC (Unidade Formadora de Colônias) 

em 80% do tempo ou mais classifica-se praia própria para uso. Para o índice de E. 

coli e a praia ser classificada como própria deve ter no máximo de 800 UFC/100mL, 

em 80% ou mais do tempo. Cada estado do Brasil tem uma agência responsável por 

essa avaliação, no caso das praias paulistas, temos a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB), que divulga sua avaliação através de relatórios 

(CETESB, 2017). 

A Baixada Santista, por pertencer a UGRH – 7 (Unidade de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos - 7)  está situada em uma bacia hidrográfica de intensa 

ocupação antrópica, necessitando de um frequente monitoramento. 

A praia de Guaiúba, localizada no município do Guarujá, está numa área 

de preservação ambiental da Reserva Sítio de São Pedro e recebe a influência direta 

de dois canais de água doce. Como a qualidade do mar pode ser um reflexo da água 

doce desses canais, neste trabalho foram avaliados esses dois sistemas. 

Os objetivos desta pesquisa foram avaliar microbiologicamente as águas 

marinhas e canais de água doce que chegam à praia de Guaiúba, no município do 

Guarujá, SP, para determinação de sua balneabilidade. Comparar esses dados com 

os disponibilizados pela CETESB. Avaliar o uso e ocupação da terra, os dados de 



48 
 

esgotamento, pluviosidade da praia do Guaiúba e verificar essa influência na 

balneabilidade da praia. 

 

2.2 METODOLOGIA  

 

A área de estudo foi utilizada a praia de Guaiúba que está localizada no 

município de Guarujá, no Estado de São Paulo. Esta praia tem 790 metros de 

comprimento e é uma das mais conhecidas do Guarujá, com um maior movimento de 

banhistas aos finais de semana. Normalmente o mar é calmo, com poucas ondas e 

indicado para famílias com filhos (GUARUJÁ, 2018). 

Para essa pesquisa foram escolhidos cinco pontos de coletas e as 

amostragens foram feitas mensalmente por um período de um ano (setembro de 2017 

a setembro de 2018).  O Ponto 1, no mar, está localizado na extremidade direita da 

praia. O Ponto 2, no mar, está localizado em frente ao principal curso d'água que 

chega ao mar. Ambos coletados a 30 cm da superfície do mar e em local com 

profundidade de 1 metro. Os Pontos 3 e 4 estão localizados nos canais de água 

continental, que chegam à praia. O ponto 5 fica no curso d'água que está na área 

urbana e chega ao mar no ponto 3 (Figura 1). As coletas de amostras da água 

seguiram as orientações da Agência Nacional das Águas (CETESB/ANA, 2011). 

Para análise quantitativa de Enterococos e Escherichia coli foi utilizada a 

técnica de membrana filtrante, o método L5.212 e L5.230 respectivamente (CETESB, 

2012). 
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Figura 1- Pontos de coletas 

 

Fonte: Google Earth (Figura). Fotos: 1-5. Locais de coleta: Próprio autor (2017) 
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Analisou-se a pluviosidade a partir de dados do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). Os mapas de uso e 

ocupação do solo foram confeccionados a partir da metodologia de Stewart e Oke 

(2012). Para os dados de esgotamento sanitário foram utilizadas as informações 

censitárias do IBGE (IBGE, 2017).  

Para a confecção do mapa, utilizou-se o programa Google Engine (2017) 

para baixar as imagens Landsat LC8. Foi utilizado o local, a data de 26-12-2016 e 

selecionada a área de estudo (Guaiúba e região). Na classificação foram utilizadas 

todas as 11 bandas espectrais com exceção a banda 9 (cirrus, utilizada para nuvens). 

Foi utilizado o local, a data de 26-12-2016 e selecionada a área de estudo (Guaiúba e 

região). 

Para a classificação e descrição sobre o uso e ocupação do solo, 

referenciou-se Stewart e Oke (2012), utilizando as classificações LCZ (Local Climate 

Zone). O software utilizado para realizar a classificação foi o SAGA GIS 2.1.2. Para 

edição e elaboração do mapa foram QGIS 2.18 e o ARCGIS 9.2. 

Através do algoritmo de classificação Local Climate Zone Classification 

gerou um Geotiff de cobertura de solo.  

No software QGIS 2.18 passou de raster para vetor através do algoritmo 

(poligonizar). Foi realizado o Dissolve para poder calcular a área das classes. 

Elaborou-se o layout dos mapas de acordo com as Normas Cartográficas. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

2.3.1 Mapa de uso e ocupação do solo 

 

Para a construção do mapa de uso e ocupação do solo, as áreas foram 

divididas em classes, conforme descrito por Stewart e Oke (2012), e são apresentadas 

na Figura 2, com as devidas fotos de reconhecimento local. 

 

 

 

 

 

 

http://earthengine.google.com/
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Figura 2- Classificação para uso e ocupação do solo 

 

Fonte: Stewart e Oke (2012) e fotos da própria autora (2018). 

 

Como resultado do uso e ocupação do solo (Fig.3), segundo critérios 

estabelecidos por Stewart e Oke (2012), obteve-se as seguintes classes:  
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Figura 3- Mapa de ocupação do solo do Guaiúba, Guarujá 

 

Fonte: Própria autora (2018). 

Legenda: Classe 3: compacta de baixa elevação; Classe 5: casas com vegetação arbórea esparsa; 
Classe 101: vegetação arbórea densa; Classe 102: vegetação arbórea esparsa; Classe 104: Plantas 
rasteiras; Classe 106: solo exposto ou areia; Classe 107: água. 
Seta aponta a Praia do Guaiúba, Guarujá. 

 

Na Praia do Guaiúba não se observou edificações com 3 andares ou mais; 

as edificações presentes são as de baixa elevação (térreas ou sobrados- classe 3). 

Algumas casas apresentavam-se com vegetação arbórea esparsas (102), áreas 

essas isoladas. Os costões Norte e Sul apresentavam- se preservados, e classificados 

como classe 101, sem presença de deslizamentos. Ao longo do bairro evidenciaram-

se alguns terrenos baldios, classificados como classe 104.  Os solos expostos (106), 

somente na areia da praia, característica semelhante às demais praias. 

Após realizada a confecção do mapa, aplicou-se o método Kappa, seu 

índice foi 0,7 onde a veracidade do mapa foi classificada como muito boa. A 

classificação de 1,0 é excelente. 

Com relação ao esgotamento sanitário, de acordo com informações obtidas 

no site do IBGE (2017) percebeu-se que, da totalidade de moradias, 84,12% 
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apresenta coleta de rede de esgoto, 10% da coleta é via fossa séptica, os demais 

domicílios não constam na análise do IBGE. De acordo com o Instituto PHD (2018), 

existem dois tipos de questionários: um mais simples, que é preenchido por todas as 

pessoas pesquisadas e um mais extenso, que é feito através de amostragem, ou seja, 

nem todos respondem. 

 

2.3.2 Análise macroscópica relacionada à salubridade ambiental. 

 

Para análise macroscópica relacionada à salubridade ambiental foram 

avaliadas a presença ou ausência de alguns fatores como: resíduos plásticos, animais 

mortos; cães; pombos; ambulantes; pessoas. Esses fatores foram escolhidos entre os 

critérios observados pelo Programa Bandeira Azul. O Programa Bandeira Azul para 

Praias e Marinas é desenvolvido pela Organização Não Governamental Internacional 

FEE (Foundation for Environmental Education) e promove o uso sustentável das áreas 

marinhas e costeiras através de ações de educação e informação ambiental, 

qualidade de água e balneabilidade, segurança dos usuários e gestão ambiental (IAR, 

2016). Também foi avaliada a vazão de água dos pontos continentais ao chegar ao 

mar. 

Para entender a balneabilidade alguns fatores devem ser avaliados, fatores 

estes prejudiciais à qualidade das águas, como: épocas de chuvas, vazamentos de 

esgotos sanitários, falhas em fossas sépticas e concentrações de animais, como 

exemplo pássaros e cães (SCHIFF; MORTON; WEISBERG, 2003). Foram verificados 

os esgotos sanitários, chuvas e presença de animais como pombos, cães e presença 

de lixo. 

 Nas Figuras 4 e 5, são apresentadas algumas imagens contemplando a 

análise macroscópica da praia do Guaiúba, com relação à salubridade ambiental. 

 Nos meses que foram de setembro/ 2017 a dezembro/2017 não foram 

observadas mudanças significativas no ambiente, onde havia pombos, cães, 

ambulantes, pessoas (turistas, possivelmente), ausência de resíduos sólidos. Os 

pontos 3 e 4 relativamente com pequena vazão e o mar estava calmo. 

 

 

Figura 4– Análise macroscópica da praia do Guaiúba, com relação à salubridade ambiental, 

Parte 1. 
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Ponto 3.  Primeira coleta 
(04-09-2017) 

Ponto 4. Primeira coleta 
(04-09-2017) 

  

Ponto 3. Maior vazão 
(16-01-2018) 

Ponto 3. Presença de pombos 
(16-01-2018) 

  

Ponto 4. Presença de resíduos sólidos 
(16-01-2018) 

Ponto 4. Presença de plantas aquáticas 
(16-01-2018) 

  
 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

Figura 5 – Análise macroscópica da praia do Guaiúba, com relação à salubridade ambiental, 

Parte 2. 
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Ponto 5.  Plantas Aquáticas 
(16-01-2018) 

Ponto 5.  Plantas Aquáticas. 
(16-01-2018) 

  

Ponto 3. Presença de siris mortos na areia 
da praia 

(16-01-2018) 

Ponto 3. Presença de peixes mortos na 
areia da praia 
(16-01-2018) 

  

Ponto 3. Canal interrompido 
(29-08-18) 

Ponto 5. Canal sem vazão 
(29-08-18) 

  
 

Fonte: Próprio autor 

 

O mês de Janeiro/18 foi um mês com características locais diferente dos 

demais. No ponto 3 a vazão e presença de pombos foi maior. No ponto 4 haviam 

muitos resíduos sólidos, presença de plantas aquáticas e algas em grande 
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quantidade, o que antes não havia ocorrido nos pontos 4 e 5. Ainda no mesmo mês, 

na praia, foram observados muitos animais mortos como siris e peixes. 

No ponto 5 observou-se que a água esteve parada do mês de julho ao mês 

de setembro 2018, devido ao fechamento da saída deste canal para o mar (ponto 3). 

No mês de setembro de 2018, no ponto 3 não houve coleta, pois o canal encontrava-

se seco, sem água. 

 

2.3.3 Avaliação microbiológica  

 

Para entender a balneabilidade alguns fatores devem ser avaliados, fatores 

estes prejudiciais à qualidade das águas, como: épocas de chuvas, vazamentos de 

esgotos sanitários, falhas em fossas sépticas e concentrações de animais, como 

exemplo pássaros e cães (SCHIFF; MORTON; WEISBERG, 2003). Foram verificados 

o esgotamento sanitário, chuvas e presença de animais como pombos, cães e 

presença de lixo. 

Moura (2011) aponta a complexa interação dos oceanos com a saúde e o 

bem-estar humano e que as atividades humanas têm sido responsáveis por fortes 

pressões sobre o meio ambiente marinho. 

Para maior entendimento e visualização dos resultados foram 

confeccionadas as figuras 6 e 7, onde na figura 6 é apresentado a quantidade de 

Enterococos, e na figura 7 a quantidade de E.coli. A linha amarela estabelece o limite 

determinado pelo CONAMA (BRASIL, 2000) para utilização das águas para 

recreação. 
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Figura 6. Contagem microbiana mensal/ponto de Enterococos 

  

Fonte: Própria autora 

 

Os Enterococos são utilizados como indicadores de qualidade dos 

mananciais e corpos d' água, por serem indicadores de contaminação fecal recente 

(poucos dias ou semanas).  Podem ser encontrados em fezes humanas e de animais 

(FALAVINHA E DEGENHARDT, 2014). 

As amostras coletadas no ponto 1, localizado no extremo da praia e que 

não tem contribuição de canais fluviais, apresentaram 50% das coletas a 

impropriedade, possivelmente pela contaminação do ponto 2. Mesmo distante do 

fornecimento de resíduos líquidos, na maioria dos meses estavam acima do 

estabelecido pela CETESB, lembrando que esse ponto é o amostrado pela mesma. 

Houve três meses em que esteve abaixo, meses de dezembro/17, janeiro e 

fevereiro/18, onde as coletas se deram durante a semana, com número baixo de 

pessoas.  

No caso do ponto 2, este que sofre aporte do ponto 3, os valores de 

Enterococos estiveram sempre acima do limite para balneabilidade. Lima et al., (2009) 

trabalhando numa praia em João Pessoa também observaram a influência das águas 

provenientes dos canais na qualidade da água das praias. Neste trabalho os pontos 

relativos às águas doces apresentaram número superior ao limite de microrganismos 

para águas de recreação, sendo assim, apresentou impropriedade em todos os 



58 
 

meses. Somente no mês de setembro/18 que esteve abaixo, justificável pelo 

fechamento do canal (Ponto 3),  portanto sem fornecimento sem contaminação, como 

se refere Araújo e Costa (2016). 

Na Praia observou-se que chegavam dois canais e que desembocam na 

praia, pontos 3 e 4, onde Cantusio Neto, Santos e Franco (2008), dizem que através 

do esgoto in natura ocorre a dispersão de patógenos como vírus, bactérias, fungos, 

protozoários e helmintos, através das fezes de indivíduos infectados contaminando o 

ambiente e causando assim um grande impacto à saúde pública. No litoral, a grande 

parte das descargas do esgoto é feito por córregos e canais, fluviais e pluviais, cuja 

destinação final é a praia. Somam-se a eles, a afluência turística; a fisiografia da praia; 

a ocorrência de chuvas e as condições de marés altas e baixas. 

Segundo Rodrigues; Bastos; Rodrigues(2012), as águas residuais que 

advém do sistema de drenagem recebem além das águas da chuva, o esgoto 

doméstico sem tratamento coletivo e deságuam no mar, sendo conhecidas 

popularmente como línguas negras. Em Guaiúba não havia a presença das línguas 

negras, mas sim com fluxo de água residual às vezes intenso, no ponto 3, 4 e 5, com 

exceção do mês de setembro de 18, pois o canal do ponto 3 foi fechado como 

contenção para não chegar ao mar. 

Quanto à pluviosidade, os meses em que choveu de 24 a 72 horas antes 

da coleta, foram os meses de outubro e novembro/17, fevereiro, março e abril/18, 

onde acarretou no ponto 1 interferência nos resultados de novembro/17 e março/18 

somente. Já para o ponto 2 (recebe interferência direto de 3), os meses outubro e 

novembro/17 e abril/18 tiveram os índices aumentados.  

Os valores aumentaram consideravelmente na estação durante o período 

chuvoso uma vez que o intenso escoamento fluvial permitiu que elevadas 

concentrações destes microrganismos alcançasse a desembocadura (SUTTI et al., 

2015). Os meses chuvosos são considerados dezembro, janeiro e fevereiro, mas nas 

coletas referente a dezembro e janeiro não choveu, sendo assim, não houve 

interferência. O fator que pode ter interferido nos resultados foi o aumento no número 

de pessoas, cães e pombos na areia da praia. 

A salinidade das águas superficiais diminui quando ocorrem chuvas 

intensas, assim como maiores frequências de concentrações de bactérias nas águas 

marinhas ocorrem dentro das 24 horas seguintes aos eventos de precipitações, pois 

drenam de canais que fluem ao mar. Griffith et al., (2010) afirmam que esses valores 
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decaem nos três dias subsequentes. Observou-se que em outubro/17 o ponto 1 

chegou no limite permitido e o ponto 2 acima do permitido, onde ocorreu a precipitação 

24, 48 e 72 horas antes da coleta. 

De acordo com Ackerman e Weisberg (2003), onde diz que conforme a 

pluviosidade as concentrações de bactérias nas águas salinas modificam. Para 

chuvas com níveis entre 6 mm até 25 mm em noventa e um por cento dos eventos 

ocasionam uma degradação na qualidade das águas, principalmente no segundo dia 

pós a precipitação; como ocorreu em outubro/17. Já para os níveis de pluviosidades 

menores do que 2,5 mm, praticamente não ocorrem aumento nos níveis bacterianos, 

como março/18, onde se manteve o limite determinado pela CETESB, cita-se também 

que é mais provável a infiltração dessa quantidade de chuva no solo do que o 

escoamento superficial. 

Lima et al., (2009) verificaram que na microbiota de águas das galerias 

pluviais havia maior presença de bactérias entéricas (Enterococos), caracterizando-

as como fonte de contaminação fecal para as águas costeiras, observado nos pontos 

3, 4 e 5, interferindo assim na maioria dos meses no ponto 2.    

No ponto 3, 4 e 5 todos os meses apresentaram-se acima dos padrões 

estabelecidos pela CETESB pontos relativos as águas pluviais, o que foi evidenciado 

por  Carvalho et al., (2014) nas amostras coletadas próximo ao deságue do emissário 

submarino encontraram maiores quantidades de Enterococos do que em pontos mais 

distantes. 

Na figura 7 são apresentadas as quantidades de E.coli encontradas nas 

amostras coletadas. A linha amarela estabelece o limite determinado pelo CONAMA 

(BRASIL, 2000) para utilização das águas para recreação. 
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Figura 7. Contagem microbiana mensal/ponto e limites para E.coli 

 

Fonte: Própria autora, 2018.           

De acordo com as análises realizadas observaram-se quantidades 

inferiores de E. coli nos dois primeiros pontos que são de água salgada, e isso pode 

ser explicado pela menor viabilidade da E. coli nesse meio salino, especialmente 

devido à ação da radiação solar, temperatura, salinidade (VIEIRA et al., 2001), 

predação/competição e antibióticos produzidos pelos organismos marinhos 

(MONTONE; BÍCEGO, 2008).  

Mesmo o canal estando fechado em setembro/18, houve grande 

contaminação no ponto 2, possivelmente por influência da água contaminada do ponto 

4, onde acusa um índice muito acima do permitido para água doce.  

Nos pontos 3, 4 e 5, trata-se de canais de drenagem urbana que 

normalmente contém grande contaminação. No ponto 3 houve exceções em 

setembro/17 onde haviam poucas pessoas, animais e vazão.  

Quando se compara os valores de E. coli para o ponto 1 e 2 , observa-se 

que a quantidade microbiana no ponto 2 é superior a do ponto 1. Isto pode ser 

justificado,  pois o ponto 2 (água salgada) fica na direção de um canal de drenagem 

(ponto 3).  

O ponto 2 apresentou-se acima em novembro/17 e jan/18, pois a coleta se 

deu no domingo e segunda-feira  e com fluxo intenso de pessoas, pombos e cães 

onde segundo Araújo e Costa, 2016, os impactos causados pela presença de 
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descarga de água residual, resíduo sólido e animais contaminam a areia; os animais 

contaminam com as fezes e urina e os resíduos com micro-organismos.   

O resíduo presente em praias, normalmente tem origem nos rios que 

deságuam na região costeira ou os próprios usuários que os descartam na areia, 

podendo causar diversos prejuízos ambientais, sociais e econômicos, que vão desde 

os gastos na limpeza pública, até contaminação do ambiente por agentes patógenos 

(como certos fungos e bactérias) o que diminui assim o atrativo turístico (ARAÚJO e 

COSTA, 2007). Em janeiro/18, observou-se a presença de resíduos sólidos o que 

pode justificar a contaminação por E.coli e Enterococos no ponto 2. 

De acordo com Berg et al., (2013), o CONAMA tolera até 2000 UFC/100mL 

E.coli. Observou-se que para os pontos 3, 4 e 5 esses valores estiveram acima e em 

muitos meses nos pontos 1 e 2.  

Observou-se que para E.coli em somente dois meses obteve-se abaixo do 

permitido para água doce, os demais meses sempre esteve acima do permitido. 

Segundo o CONAMA, para ser inadequada para recreação deve ser superior a 800 

em 20% ou mais tempo ou maior que 2000 na última medição. 

Para Enterococos no ponto 1 obteve-se 50% das amostras abaixo do limite 

estabelecido, lembrando que esse ponto é equidistante do ponto de fornecimento. 

As amostras do ponto 2 estiveram 81% do tempo acima do permitido. 

Segundo o CONAMA, quando atinge mais de 100 UFC em mais de 20% do tempo ou 

maior que 400 na última medição classifica-se como inadequada para recreação. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Mesmo com o esgotamento favorável, verificou-se que os canais de 

drenagem apresentaram valores elevados de Escherichia coli e Enterococos no 

período estudado e colaboraram para a impropriedade da praia. Isto pôde ser 

corroborado pelo fato de que o ponto amostrado na praia e que estava mais próximo 

aos canais apresentou contaminação microbiana superior que a do ponto mais 

afastado.  

Na análise macroscópica ambiental, ocorreu a presença de animais e 

resíduos sólidos interferindo assim na contaminação das águas continentais e 

marinha. 
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As precipitações que ocorreram nas 48 horas anteriores e a ocupação do 

solo local, não influenciaram no resultado microbiológico, como alguns autores 

referenciavam. 

Para evitar impropriedade das praias e consequentemente a possibilidade 

de problemas de saúde aos frequentadores, deve ser realizado um monitoramento 

das águas desses canais de drenagem a fim de coibir o aporte de águas residuais 

para os mesmos. 
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CAPÍTULO 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O litoral brasileiro, com ênfase no paulista, apresenta grande procura por 

turistas, principalmente no verão, onde é considerada alta temporada. Essa demanda 

é aumentada consideravelmente nessa época, o que pode interferir na qualidade e 

balneabilidade da praia. 

Com os dados obtidos analisou-se que realmente o fluxo intenso e as 

águas residuais são os grandes responsáveis pela contaminação da praia e que 

quanto mais equidistante for das fontes poluidoras, menor a contaminação. 

A Praia do Guaíuba se mostrou, na grande maioria do tempo, com uma 

balneabilidade prejudicada, devendo sempre ser monitorada para que não apresente 

consequências à saúde pública através das doenças hídricas. 
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                             ANEXOS 

 

ANEXO A- Análise censitária quanto ao esgotamento sanitário da Praia do Guaiúba. 

 

Código Descrição Quantidade Porcentagem 

V001 
Domicílios particulares permanentes 378 100% 

V017 

Domicílios particulares permanentes com 

esgotamento sanitário via rede geral de 

esgoto ou pluvial 

318 84,12% 

V018 

Domicílios particulares permanentes com 

esgotamento sanitário via fossa séptica 

40 10% 

V019 

Domicílios particulares permanentes com 

esgotamento sanitário via fossa rudimentar 

0 0 

V020 

Domicílios particulares permanentes com 

sanitário e esgotamento sanitário via vala 

0 0 

V021 

Domicílios particulares permanentes, com 

esgotamento sanitário via rio, lago ou mar 

0 0 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2017. 
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ANEXO B. Condições ambientais observadas nos dias das coletas 

 

Ano 2017 2018 

Mês Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Set. 

Dia da semana Seg Dom Dom Ter Ter Seg Dom Qua Qua Qua Seg Ter 

Resíduos plásticos - - - X X X XX - - - - - 

Animais mortos - - - - X - - - - - - - 

Cães X X X X XX XX XX - - - - - 

Pombos X X X X XX X X X X X X X 

Ambulantes X X X X X XX XX X - - X - 

Pessoas X X XX X X XX XX X - - - X 
SOMATÓRIA  4 4 5 5 8 8 9 3 1 1 2 2 

Mar C C A/C Ag C C C C C C C C 

Plantas aquáticas - - - - MU 

 
M M - - - - - 

Ponto 3 (vazão) B B B B A B B A B B B - 

Ponto 4 (vazão) B B B B A B B A B B M B 

Ponto 5 (vazão) B B M M A B B M B B - - 
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Quadro 3. Resultados microbiológicos das coletas realizadas e de pluviometria obtida. 

 

Fonte: Própria autora, 2018

DATA DIA DA 
SEMANA 

E.coli 
(UFC/100mL) 

Enterococos 
(UFC/100mL) 

Pluviometria 
(mm) 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 24h 48h 72h 

04/09/17 Seg 2,0.10² 2,0.10² 2,0.10² 3,8.103 8,0.10³ 1,4.104 8,0.10³ 1,4.104 2,0.104 9,0.10³ 0 0 0 

08/10/17 Dom 5,8.10 1,0.102 1,8.103 1,3.104 2,6.104 6,8.10 2,5.102 2,0.103 9,0.103 1,7.104 11 5 5 

26/11/17 Dom 7,8.102 1,5.103 1,3.104 1,2.104 1,0.104 8,6.102 2,5.102 5,5.103 8,0.103 4,5.103 0 0 0,46 

19/12/17 Ter 2,3.10 1,0.102 1,1.103 1,5.104 3,0.104 4,1.10 6,0.102 1,5.103 1,0.104 7,5.104 0 0 0 

16/01/18 Ter 5,0.10 2.103 1,3.103 5,5.103 7,0.103 5,2.10 5,5.102 3,0.103 2,1.104 1,2.104 0 0 0 

26/02/18 Seg 3,0.10 1,0.102 3,0.102 6,0.103 1,0.104 2,4.10 1,0.102 1,3.103 1,3.104 3,0.104 0 0,39 5,7 

25/03/18 
Dom 2,1.10 0 1,4.103 1,0.104 1,0.104 3,4.10 0 3,5.103 5,0.104 3,5.104 0,6 0 0 

19/04/18 
Qua 0 0 5,4.104 1,6.104 2,0.103 0 3,0.102 6,2.104 1,8.104 3,0.103 0 3,17 9,29 

23/05/18 
Qua 4 0,5.102 4.103 2,6.104 5,5.103 6,8.10 3,5.102 2,4.104 1,0.104 1,8.104 0 0 0 

20/06/18 
Qua 3,5.102 6,0.102 2,1.103 1,8.104 8,0.103 1,5.103 1,5.103 1,5.103 1,3.104 6,5.103 0 0 0 

23/07/18 Seg 
 

3,0.102 3,0.102 1,0.103 0 1,7.103 2,3.103 4,3.103 1,1.103       0 2,0.,104 0 0 0 

11/09/18 
Ter 1,6.10 1,6.10 ---- 1,0.106 4,0.105 2,8.10 3,0.10 ---- 1,7.106 2,5.105 0 0 0 
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