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RESUMO

A balneabilidade é a qualidade das águas destinadas à recreação de contato
primário, um contato direto e prolongado com a água, onde a possibilidade de
ingestão de quantidades apreciáveis de água é elevada. Com o objetivo de
monitorar a qualidade das praias, foi desenvolvido o índice de balneabilidade que é
aplicado desde a década de 1970 no estado de São Paulo. Na composição desse
índice são considerados os seguintes indicadores: os microbiológicos que estão
presentes em efluentes domésticos e corpos d’água lançados ao mar, a
sazonalidade do turismo, a fisiografia da praia, a pluviosidade e as condições das
marés. No entanto, é um índice pouco utilizado no gerenciamento costeiro devido a
falta do conhecimento da potencialidade da aplicação do índice para com o
monitoramento da qualidade das praias. Dessa forma, a pesquisa teve como objetivo
efetuar a análise do método de monitoramento e controle da qualidade das praias,
atualmente utilizado no litoral do estado de São Paulo e a proposição de melhorias
na aplicação do índice obtido na gestão costeira, pois constatou-se que o índice de
balneabilidade poderia ser aplicado como uma ferramenta de gestão socioambiental
mais efetiva que indica e aponta os possíveis problemas ambientais enfrentados na
região costeira. A pesquisa analisou os dados de monitoramento das praias do litoral
paulista, permitindo sua comparação com outros estados litorâneos do Brasil e de
outros países. Após a análise crítica dos dados, efetuou-se discussão acerca das
possibilidades dessas informações servirem como contribuição para os trabalhos do
gerenciamento costeiro, apontando a aplicação e compreensão do indicador de
balneabilidade e promovendo a intensificação da aplicação dos critérios e das
análises que poderão ser realizadas a partir deste índice.

Palavras Chaves: Balneabilidade; Gerenciamento Costeiro; Qualidade da Água;
Qualidade da Praia.

ABSTRACT

Subsidies to improve the application of bathing water index as a toll for coastal
management in the State of São Paulo

The concept of “bathing water” concerns to the quality of water intended for
primary contact recreation, what means a direct and prolonged contact, in which is a
high possibility of ingesting appreciable quantities of water.
In order to monitor the quality of the beaches, was developed the “bathing water
index”, applied since the 1970s in the state of São Paulo. For its composition, the
following indicators have been considered: microbiologicals, that are present in water
bodies and domestic sewage that reach the sea; tourism seasonality; beach
physiography; rainfall; and tidal conditions. However, this index is not widely used in
coastal management, due to lack of knowledge of its potential application to assess
the quality of the beaches, as well for political reasons. This research analyzed
monitoring and controlling methods of the beaches quality, currently used on the
coast of São Paulo State, and proposes improvements in the application of the index
obtained in coastal management. We believe that the bathing water index could be
applied as a more effective environmental management tool, pointing possible
environmental problems facing the coastal region. The study analyzed monitoring
data from the beaches of the North Coast, allowing comparison between other
coastal states of Brazil, and among other countries as well. After a critical data
analysis, these informations could possibly serve as a contribution to coastal
management works, enforcing the understanding and application of this indicator,
promoting intense application of the criteria, and of the analysis resulting from this
index .

Keywords: Bathing Water; Coastal Management; Water Quality; Quality of the
Beach
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1

INTRODUÇÃO

O presente estudo ilustra a aplicação do índice de balneabilidade, bem como a
proposição de melhorias de sua utilização como um indicador socioambiental, pois
foi constatado que o presente índice pode ser empregado como uma ferramenta de
gestão socioambiental mais efetiva que indica e aponta os possíveis impactos
ambientais enfrentados na região costeira em suas respectivas praias brasileiras,
principalmente as do estado de São Paulo.
A qualidade da água pode ser avaliada por diversos parâmetros físicos,
químicos e biológicos, podendo classificar os corpos d’água como águas doces,
salobras e salinas, segundo a qualidade requerida para os seus usos (Conama,
2005). A utilização dessas estão voltadas para o abastecimento público, industrial,
irrigação, geração de energia, preservação da fauna e da flora, harmonia
paisagística, recreação e lazer (VON SPERLING, 2005).
As águas costeiras são utilizadas principalmente para o turismo, comércio e o
contato primário e secundário. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo - CETESB (2012a), a manutenção da qualidade dessas águas é
essencial não somente para garantir o lazer da população, mas preservar a vida
aquática e a manutenção da produtividade pesqueira. Estas águas são monitoradas
com o objetivo de garantir a qualidade ambiental para todos os setores,
principalmente da saúde pública. Uma das grandes causas para a degradação da
qualidade da água nas regiões costeiras é o crescimento desenfreado e da dinâmica
da população sem o devido planejamento urbano e de saneamento ambiental.
Legalmente, a avaliação da qualidade da água utilizando parâmetros e
indicadores ambientais começou na década de 80, mais especificamente em 18 de
junho de 1986 com a publicação da Resolução CONAMA 20/86 (CONAMA, 1986).
De acordo com a CETESB (2005), essa resolução “definia o enquadramento dos
corpos de água segundo classes de usos preponderantes, padrões de qualidade e
outras disposições relativas ao lançamento de poluente em corpos de água”. A
balneabilidade constava no artigo 26 desta resolução, definindo as categorias em
que as águas deveriam ser enquadradas: Excelente, Muito boa, Satisfatória e
Imprópria e como seriam os critérios para a avaliação destas águas.
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A Resolução CONAMA 20/86 (CONAMA, 1986) só foi revogada em 2005
devido a necessidade de revisão da norma, a partir da introdução de novos
conhecimento tecnológicos sobre parâmetros importantes para a avaliação dos
recursos hídricos (CETESB, 2005). No entanto, foi no ano de 2000 que entrou em
vigência a Resolução CONAMA 274/00 (CONAMA, 2000), a qual define os critérios
de balneabilidade em águas brasileiras. Vale ressaltar que essa legislação
específica de balneabilidade só entrou em vigor depois de 16 anos de aplicação da
Resolução CONAMA 20/86 (CONAMA, 1986). A balneabilidade é um índice
ambiental e sanitário que tem por objetivo avaliar a qualidade das águas destinadas
para a recreação de contato primário. Para a composição deste índice é considerada
principalmente a densidade de coliformes fecais, sendo que diversos fatores
influenciam na presença deste indicador, tais como: a existência de sistemas de
coleta e disposição de despejos domésticos gerados nas proximidades, córregos
afluindo ao mar, turismo em suas respectivas temporadas, fisiografia da praia, chuva
e as condições da maré (CETESB, 2012a). A CETESB já realizava o monitoramento
das praias paulistas desde o final da década de 60.
Na Europa, o monitoramento da qualidade das águas para a recreação já
ocorria oficialmente desde 1975 por meio de sua Directiva 76/160/CEE (UE, 1975), a
qual tinha por objetivo garantir a qualidade de suas águas (doces, salobras e
salinas) para o contato primário. No entanto, a Directiva 76/160/CEE (UE, 1975)
também passou por uma revisão dos seus critérios em 2006.
A Directiva 76/160/CEE será revogada pela Directiva 2006/7/EC (UE, 2006)
que entrará em vigor em 2015 e estabelecerá novos limites aos seus parâmetros,
definindo critério, metas e métodos de monitoramento para a avaliação das águas.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a qualidade das águas vem desde
1972 com a lei Pollution Control Act Amendments of 1972 (conhecida também como
lei da água limpa) (EPA, 2012). O órgão ambiental norte americano (US
Environmental Protection Agency – EPA) lançou em 1983 (EPA, 1983) o Water
Quality Standards Handbook e posteriormente Ambient Water Quality Criteria for
Bacteria em 1986. Ambos os documentos definiram os critérios de avaliação da
qualidade da água doce e costeira.
Na Austrália e na Nova Zelândia, a preocupação com a qualidade das águas,
resultou na publicação em 2000 do Australian and New Zealand Guidelines for Fresh
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and Marine Water Quality (Australian Environment et al, 2000), que estabelece
oficialmente parâmetros para avaliação das águas nos respectivos países.
A aplicação do índice entre os países pesquisados é muito parecido, devido a
utilização similar entre eles de parâmetros microbiológicos para a avaliação da
qualidade das águas para recreação, com a diferença de critérios para o
monitoramento, dos planos de ação e gestão e a base de cálculo desenvolvidas
pelos países.
A geração de informações relevantes de qualidade sanitária pode subsidiar a
tomada de decisão quanto ao monitoramento da qualidade dos recursos naturais,
das praias e das águas costeiras e interiores, auxiliando a criação de um instrumento
de ação e gestão do território, protegendo a saúde da população e promovendo a
conservação do meio ambiente.
Assim sendo, a escolha do tema da pesquisa foi motivada a partir da
constatação da necessidade de se ampliar a compreensão acerca dos índices e
indicadores ambientais para a melhoria de sua utilização e, também, de execução de
análise integrada dos indicadores ambientais para a melhoria da sua utilização no
gerenciamento costeiro.
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2

OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram subdivididos em geral e específicos.
2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral da pesquisa é analisar o método de monitoramento e controle
da qualidade das praias atualmente utilizado no litoral do Estado de São Paulo, bem
como propor melhorias na aplicação do índice para a gestão costeira.
2.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos deste trabalho são:
a) Sistematizar as informações e para analisar os dados do monitoramento
realizado de 2001 a 2011 nas praias do litoral paulista;
b) Identificar e comparar os métodos utilizados para a análise da qualidade
das praias do litoral do estado de São Paulo e de outros países; e
c) Fornecer subsídios para a melhoria da aplicação do índice de
balneabilidade como ferramenta de gestão ambiental e do território.
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3

MÉTODO E PROCEDIMENTOS

A pesquisa consistiu em quatro etapas, sendo elas: revisão bibliográfica, coleta
de dados, análise e tratamento dos dados e redação final da dissertação.
3.1 Revisão Bibliográfica
Foram utilizados estudos, relatórios, publicações e legislações a fim de
compreender a dinâmica a zona costeira do Brasil e o crescimento populacional, a
aplicação da gestão das águas costeiras , a contaminação com efluentes domésticos
nas praias e a construção e a aplicação do índice de balneabilidade. Além disso,
efetuou-se o levantamento das certificações de qualidade de praia e os prérequisitos para a certificação.
3.2 Aquisição de dados
O objetivo dessa etapa é levantar dados quantitativos e qualitativos sobre,
crescimento populacional, evolução da balneabilidade e coleta e tratamento de
efluentes domésticos, informações sobre a gestão da qualidade das águas costeira
no Brasil, Portugal, Espanha, Itália, Austrália e Nova Zelândia.
Esses dados foram obtidos junto aos órgãos de meio ambiente do Brasil, União
Europeia, Estados Unidos e Austrália/Nova Zelândia, fundação e institutos de
pesquisa de estatísticas na área de interesse.
3.3 Tratamento e análise dos dados
Os dados coletados foram organizados, sistematizados, analisados, interpretados
a partir de planilhas de Excel, documentos em Adobe PDF e figuras de relatórios
emitidos pelos órgãos de meio ambiente nacionais e internacionais. A partir disso,
foram gerados gráficos e tabelas.
Para a análise dos dados foi utilizada a lógica da construção de indicador
ambiental FPEIR (Força Motriz/Pressão/Estado/Impacto/Resposta), que faz as
relações entre as atividades do ser humano e o ecossistema saudável.
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3.4 Resultados, revisão e editoração do trabalho final
Nessa

etapa,

foram

revisadas

as

alterações

sugeridas

pela

Banca

Examinadora durante o Exame de Qualificação, desenvolvidos os resultados,
organizada a conclusão do trabalho e elaborada a dissertação na sua versão final.
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4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo traz uma revisão das características gerais das regiões costeiras
do Brasil, União Europeia, Austrália e Estados Unidos, sobre os problemas
enfrentados por esses países quanto à poluição das águas costeiras. Ainda, é
apresentada a aplicação dos índices e indicadores ambientais utilizados para o
monitoramento da qualidade da água para recreação de contato primário e a
aplicação da legislação ambiental dos respectivos países.
4.1 A Zona Costeira do Brasil
De acordo com o Plano Nacional de Recursos Hídricos da Agência Nacional
das Águas (ANA, 2007), para efeito de gerenciamento e planejamento, o Brasil está
divido em 12 regiões hidrográficas, conforme figura 1. A zona costeira do Brasil,
segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2008) e a Agência Nacional das
Águas (ANA, 2007), possui uma área aproximada de 514 mil km² e essa porção do
território compreende extensão de 8.698 km voltados para o Oceano Atlântico e está
inserida nas regiões hidrográficas Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste,
São Francisco, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste Ocidental, Paraíba,
Tocantins-Araguaia e Amazônica.
O litoral brasileiro abrange 463 municípios, os quais pertencem a 17 estados
do país. A história brasileira registra que a região costeira foi a “porta de entrada”
para a colonização no ano de 1.500, e nos dias de hoje, 26,6% da população do
país reside na zona costeira, o que equivale a 50,7 milhões de habitantes (MMA,
2008).
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2008), em 2006 havia,
aproximadamente, 43 milhões de habitantes na zona costeira do Brasil, cerca de
18% da população brasileira. Vale destacar que das 28 regiões metropolitanas do
Brasil, 16 encontram-se no litoral. A tabela 1 apresenta a população residente nas
regiões metropolitanas em 2006. A distribuição da população residente na zona
costeira do Brasil está em maior proporção nas regiões Nordeste (36,4%), Norte
(24,9%) e Sudeste (22,0%) e merecem destaque os estados de Sergipe, Ceará, Rio
Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Amapá, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa
população é composta, basicamente, por pescadores artesanais, tribos indígenas,
população rural e população urbana.
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Figura 1 – Regiões Hidrográficas do Brasil

Fonte: ANA/MMA/PNUMA (2007).

No entanto, a exploração turística e a promoção imobiliária de setores
privilegiados da costa brasileira vêm atraindo novos contingentes populacionais para
as principais cidades, causando assim diversos impactos positivos e negativos, tais
como: impermeabilização do solo, ocupação por segmentos de baixa renda,
poluição hídrica e do solo e o comprometimento da balneabilidade das praias. Vale
ressaltar que a ampliação do contingente populacional que reside em áreas urbanas
nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul ocorreu devido às migrações de caráter
urbano, dentro das próprias regiões, e ao maior dinamismo econômico dos setores
secundário e terciário (MMA, 2008).
No entanto, a exploração turística e a promoção imobiliária de setores
privilegiados da costa brasileira vêm atraindo novos contingentes populacionais para
as principais cidades, causando assim diversos impactos positivos e negativos, tais
como: impermeabilização do solo, ocupação por segmentos de baixa renda,
poluição hídrica e do solo e o comprometimento da balneabilidade das praias. Vale
ressaltar que a ampliação do contingente populacional que reside em áreas urbanas
nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul ocorreu devido às migrações de caráter
urbano, dentro das próprias regiões, e ao maior dinamismo econômico dos setores
secundário e terciário (MMA, 2008).
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Tabela 1 – População residente nas regiões metropolitanas costeiras do Brasil
em 2006.
Regiões Metropolitanas

População
(habitantes)

Belém

2.086.906

Macapá

470.231

Grande São Luís

1.255.879

Fortaleza

3.415.455

Natal

1.287.601

João Pessoa

1.062.799

Recife

3.646.204

Maceió

1.138.879

Aracaju

783.186

Salvador

3.404.477

Grande Vitória

1.661.626

Rio de Janeiro

11.662.031

Baixada Santista

1.666.453

Florianópolis

889.671

Norte/Nordeste Catarinense

609.598

Foz do rio Itajaí

465.135

Total

35.506.131

Fonte: MMA (2008).

A zona costeira brasileira apresenta uma grande biodiversidade, porém
também possui processo de degradação em diversas áreas, devido, principalmente,
ao uso e ocupação urbana, que tem degradado recifes de corais, praias,
manguezais, dunas, baías, estuários etc. (MMA, 2008).
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Segundo o IBGE (2011), a economia da Zona Costeira é constituída da
produção de petróleo e gás natural offshore, pesca, pecuária, agricultura,
carcinicultura e atividades turísticas e de lazer.
O crescimento econômico da zona costeira em paralelo ao crescimento
populacional tem trazido para o país uma grande dinâmica e crescimento
socioeconômico. No entanto, a redução dos recursos naturais vem ocorrendo de
forma muito expressiva. A qualidade das praias e a qualidade das águas costeiras e
interiores estão comprometidas, trazendo por consequência problemas sérios para a
saúde humana.
4.2 Crescimento da população litorânea no Brasil
De acordo com o estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA,
2008), a configuração da atual zona costeira brasileira se deu nas ações que foram
implementadas desde o período colonial, em especial sobre os eixos estruturais para
os portos marítimos, nos quais surgiram os primeiros núcleos urbanos. Sendo assim,
foram instaladas as primeiras vilas e cidades litorâneas na época colonial como
Salvador, Recife, São Luís, Santos e São Vicente.
O modelo econômico que foi adotado até a década de 1930 foi o de
agroexportador. No entanto, na década de 1960, começou um período de transição
da economia nacional para um modelo urbano-industrial, ocorrendo, principalmente,
no eixo Rio de Janeiro – São Paulo. A partir desse novo modelo implementado, a
costa litorânea apresentou um grande crescimento demográfico, devido à presença
na

região

de

uma

concentração

espacial

das

atividades

produtivas

e,

consequentemente, grande oferta de empregos (MMA, 2008).
Nesse contexto, cresceu o dinamismo da classe média costeira, aumentando a
demanda por habitações para fins de segunda residência nas áreas litorâneas
próximas aos grandes centros. No entanto, o processo migratório para essas áreas
ocorreu de forma mais intensa do que a capacidade do mercado em absorver todas
as pessoas que vinham em busca de trabalho. Isso impulsionou um crescimento
demográfico em área impróprias para o assentamento, acarretando, assim,
processos de periferização e favelização (MMA, 2008).
Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000
apud MMA, 2008), 81,22% da população brasileira vive atualmente em áreas
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urbanas, sendo que em 1940 eram 31,23%, em 1970 eram 55,97% e em 1991 eram
75,47%.
No entanto, é no período de governos militares, entre as décadas de 1960 e
1970, que o Estado lança diretrizes de cunho espacial de “políticas de urbanização”
(DAVIDOVICH, 1984 apud MMA, 2008), as quais tinham por objetivo ampliar a
reprodução do capital e ações geopolíticas de integração nacional. De acordo com o
MMA (2008), as políticas foram sintetizadas da seguinte maneira:
a) medidas de caráter infraurbano, com investimentos públicos vultosos no
aparelhamento das metrópoles e de grandes cidades, ampliando a acumulação e a
reprodução das relações capitalistas hegemônicas;
b) medidas de caráter interurbano, implementando uma rede hierarquizada de
cidades, visando a um desenvolvimento equilibrado do sistema, apoiado, sobretudo,
no investimento nas cidades de porte médio, para conter os movimentos migratórios
direcionados às metrópoles;
c) medidas de caráter regional com a transferência de certos ramos industriais
não-estratégicos para regiões periféricas (Sul, Nordeste, Norte), incentivando, em
certa medida, a descentralização do setor secundário;
d) medidas de caráter nacional, com a canalização de recursos para obras de
infraestrutura de grande porte: hidrelétricas, barragens, portos, rodovias, aeroportos,
dotando o território de avanços tecnológicos que facilitariam, mais tarde, a fluidez
dos espaços econômicos; e
e) institucionalização de novas estruturas urbanas: as regiões metropolitanas e
as aglomerações urbanas, visando ao planejamento e à gestão integrada dos
municípios constituintes.
Porém, é na década de 1980, mais especificamente após a Constituição
Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que ocorre a descentralização das atividades
administrativas e fiscais, passando para a responsabilidade dos estados e dos
municípios o gerenciamento das funções anteriormente citadas, acarretando assim
uma grande competição entre os estados para atrair investimento para seu território.
Por consequência, tornou-se mais visível as áreas metropolitanas, nas quais está
concentrada a maior parte da população, acarretando assim problemas estruturais
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de falta de emprego, proliferação de vilas irregulares, carência de saneamento
básico, degradação ambiental e violência urbana (MMA, 2008).
4.3 A Zona Costeira de São Paulo
O Estado de São Paulo possui 22 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (UGRHIs), definidas pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos
2004-2007 (DAEE, 2005). A zona costeira paulista está localizada em três destas
unidades: na UGRHI 3 – Litoral Norte, na UGRHI 7 – Baixada Santista e na UGRHI
11 – Ribeira de Iguape/Litoral Sul.
Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo (SMA, 2011),
a vertente litorânea possui 2.310.120 habitantes, sendo que a UGRHI 3 possui
281.778 habitantes, a UGRHI 7, 1.663.082 habitantes e a UGRHI 11, 365.260
habitantes.
A UGRHI 3 (Litoral Norte) possui uma vocação para a conservação dos
recursos naturais, pois o Parque Estadual da Serra do Mar recobre grande parte
desta unidade de gerenciamento. Possui uma extensão territorial de 1.948 km² e
abriga quatro municípios: São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela. Vale
ressaltar que, de acordo com Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A,
o Litoral Norte faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
(EMPLASA, 2012). Na região existe um porto situado em São Sebastião, o qual
movimenta a economia no Litoral Norte com atracação de navios e Terminal
Petrolífero da Petrobrás. A economia rural não é expressiva e a região depende do
dinamismo do turismo de veraneio das segundas residências das populações
flutuantes. As praias são bem frequentadas, sendo Ubatuba e Caraguatatuba dois
dos 30 destinos mais visitados no Brasil (SÃO PAULO, 2011).
A UGRHI 7 (Baixada Santista), composta pelos municípios de Peruíbe,
Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e
Bertioga, é classificada como uma unidade industrial, sendo uma das Regiões
Metropolitanas do Estado de São Paulo. Possui uma população de 1,7 milhão de
habitantes, em uma área de 2.818 km², o que representa 4% do Estado de São
Paulo. Possui também uma grande população flutuante, ocasionando assim
segundas residências para o turismo de lazer. O Parque Estadual da Serra do Mar
também faz parte dessa UGRHI, e corresponde à área mais preservada desta
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região. Sua economia está voltada às atividades portuárias, ao polo industrial de
Cubatão e às atividades de turismo e lazer. O turismo acontece geralmente nas
épocas do ano mais quentes, devido à sua extensa orla marítima. No entanto, o
turismo cultural também é muito forte, pois é uma região que fez parte da história da
colonização do Brasil, principalmente no município de Santos (SÃO PAULO, 2011).
A UGRHI 11 (Ribeira de Iguape/Litoral Sul) é composta por 23 municípios, dos
quais Cananeia, Iguape e Ilha Comprida estão localizados no litoral paulista. É uma
unidade de vocação para a conservação, conforme definido no Plano Estadual de
Recursos Hídricos 2004-2007 (DAEE, 2006), com 17.068 km² e 365 mil habitantes.
Vale ressaltar que os municípios litorâneos desta unidade possuem juntos somente
50.092 habitantes. A economia da região é voltada ao turismo em suas praias,
pescas esportivas e ecoturismo (SMA, 2011).
4.4 Poluição das Águas Costeiras
4.4.1 Contaminação das águas e suas fontes de poluição na zona costeira
De acordo com Von Sperling (2005) um dos problemas que será enfrentado
pelo ser humano será a disponibilidade da água para o seu próprio consumo. O mau
uso do recurso natural acarretou diversos problemas, como poluição, escassez,
assoreamento, erosão, mortandade da fauna e da flora e problemas para a saúde
humana. De acordo com Matos (2010), “o mau uso é a forma primária de poluição,
uma vez que a água é um recurso natural que demanda grande quantidade de
energia e infraestrutura para sua captação, tratamento e distribuição”.
A contaminação das águas doces, salobras e salinas ocorre de três maneiras:
física, química e biológica. A figura 2 mostra o esquema das inter-relações das
impurezas da água.
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Figura 2 – Esquema de inter-relações das impurezas da água.

Fonte: Von Sperling (2005).

A contaminação física está associada à presença de sólidos minerais ou
orgânicos que podem ser de diferentes dimensões e estar suspensos ou dissolvidos.
As partículas sólidas encontram-se em grande parte nos corpos d’água que drenam
bacias hidrográficas sujeitas a intensos processos erosivos ou exista atividade de
mineração (MATOS, 2010). De acordo com Von Sperling (2005), os materiais sólidos
na água podem ser classificados por suas características físicas (suspensão,
coloidais e dissolvidos) ou suas características químicas (orgânicos e inorgânicos).
A contaminação química pode ser de natureza orgânica (resíduos orgânicos
em decomposição, compostos orgânicos derivados de combustíveis fósseis e
pesticidas orgânicos) e inorgânica (elementos e substâncias solubilizadas em
atividades como mineração e agropecuária e em atividades industriais e urbanas).
Os contaminantes inorgânicos, suspensos ou dissolvidos, podem trazer efeitos
negativos para a qualidade da água, como o comprometimento da sua potabilidade,
da sua qualidade para o uso primário e secundário e captação para processos
industriais. Os contaminantes orgânicos provêm de materiais orgânicos em
diferentes estágios de decomposição, como o lixo, o esgoto doméstico e as águas
residuárias (MATOS, 2010).
A contaminação biológica pode ocorrer pela presença de organismos vivos
e/ou mortos. De acordo com Matos (2010), bactérias, protozoários, fungos e vírus
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são os principais causadores das enfermidades mais comuns de veiculação hídrica
para homens e animais.
De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal nº 6.938/81
(BRASIL, 1981), a poluição é definida como a degradação da qualidade ambiental
resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) Afetem desfavoravelmente a biota;
d) Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos.
Existem, basicamente, duas formas de fontes de poluição que atingem os
corpos d’água: fontes pontuais e fontes difusas.
De acordo com Von Sperling (2005), nas “fontes pontuais, os poluentes
atingem o corpo d’água de forma concentrada no espaço” e nas “fontes difusas, os
poluentes adentram o corpo d’água distribuindo-se ao longo de parte da sua
extensão”. A figura 3 ilustra as formas de poluições definidas.
Figura 3 – Tipos de poluição que atingem os corpos d’água.
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4.4.2 Contaminação fecal
A contaminação fecal é o principal tipo de poluição que ocorre nos oceanos,
decorrente do crescimento populacional desenfreado na zona costeira. De acordo
com Tommasi (2008), a poluição fecal oferece sérios riscos à saúde humana devido
à falta de saneamento básico, especialmente em países em desenvolvimento.
A poluição fecal pode acarretar diversas doenças de veiculação hídrica. Para
Tommasi (2008), esse tipo de poluição introduz organismos enteropatogênicos de
veiculação hídrica nos oceanos, como salmonelas, shiguelas e enterovírus,
provocando problemas de aumento da turbidez na água, descoloração da água pela
formação de fundos pútridos, eliminação da fauna bentônica, contaminação de frutos
do mar e interdição das praias de vários países. Outras doenças de veiculação
hídrica também atingem diretamente o ser humano tais como cólera, disenteria,
febre tifóide, paralisia infantil, micoses, conjuntivites, corizas. As praias que estão
contaminadas pela poluição fecal causam doenças aos banhistas, podendo provocar
erisipela (TOMMASI, 2008).
Ainda de acordo com Tommasi (2008), na zona costeira brasileira, são
lançados 10,4 milhões de m³ de efluentes urbanos, sendo que 1.699,5 toneladas/dia
são de carga de natureza orgânica. A carga orgânica total proveniente dos efluentes
urbanos mostra as seguintes proporções: foz/lagoas/estuários – 539,27 t/dia; baías –
557,94 t/dia; e mares 602,22 t/dia.
Para se evitar esse tipo de contaminação é necessário que haja a coleta e o
tratamento prévio do esgoto que é lançado no mar, pois há a necessidade que este
poluente seja descaracterizado e respeite as legislações vigentes, tanto de emissão
como de qualidade da água.
4.4.3 Protocolo de Annapolis
Em 1999, a Word Health Organization (WHO, 2003) publicou o Protocolo de
Annapolis, que faz parte de uma série de documentos denominada Proteção do
Meio Ambiente do Homem – Água e Saneamento e Saúde. Esse Protocolo se refere
à redução da poluição e da qualidade da água devido aos lançamentos de esgotos
sanitários ao mar visando minimizar os riscos de saúde para os banhistas e os
impactos ecológicos.
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É nesse protocolo que são abordadas aspectos diversos da gestão de
qualidade das águas nos dias de hoje e como devem ocorrer as abordagens e
alternativas para o monitoramento e programas de avaliação da qualidade da água.
A Word Health Organization (WHO, 2003) propõe um método de abordagem
para se fazer uma boa avaliação da qualidade das águas que estão ou estarão
sendo degradadas pelos efluentes industriais, agrícolas e domésticos. São
propostos quatro procedimentos para a avaliação:


Classificação primária:
o Inspeção sanitária: avaliação da principal fonte de poluição fecal,
que é baseada na combinação de uma avaliação com base em
inspeção

da

susceptibilidade

contaminação fecal

da

humana

e

área

um

de

influência

indicador

de

da

medida

microbiológica de contaminação fecal;
o Avaliação da qualidade microbiológica: identificação de uma série
de parâmetros químicos, microbiológicos e visuais, em que se dá
uma visão diferente da possível fonte poluidora e avalia a
contaminação por esgotos que são lançados nas praias. Vale
ressaltar que além de identificar quais são os indicadores que
serão utilizados, também é importante identificar qual será o nível
de ação para o indicador selecionado para que seja eficiente na
avaliação da qualidade da praia;e
o Determinação da classificação: obtenção de uma classificação
preliminar para uma praia após os resultados da inspeção
sanitária e da avaliação da qualidade microbiológica inicial.


Reclassificação:
o Abordagens simples de previsão: prevenção de quaisquer tipos
de eventos que possam ter impactado as praias; e
o Adoção de abordagens preditivas avançadas: execução de
estudos mais avançados para fornecer dados sobre as razões de
curto prazo para as contagens elevadas dos indicadores
microbiológicos,

o

momento

de

elevação

dos

resultados
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analíticos, o tempo necessário para que a qualidade da água
retorne à linha base de sua condição e o potencial para que a
previsão de alterações da qualidade da água, o potencial de
remediação da má qualidade da água.


Ações de gestão e monitoramento:
o Ação direta para a redução de fontes de poluição: ação de gestão
que irá fornecer uma redução permanente e verificável de riscos
potenciais à saúde;
o Gestão de eventos de poluição intermitentes: intervenção no local
onde há evidência clara de que a qualidade da água varia em
determinados períodos previsíveis, como na sequência de
eventos significativos de chuva. Pode ser desenvolvida pela
gestão local para realizar intervenções que reduzam os riscos a
saúde pública;
o Intervenções de gestão sobre a poluição espacial: intervenção
parcial do uso da água para recreação quando detectada uma
fonte de poluição;
o Gerenciamento de zonas poluídas: extensão da área de banho
considerada com um risco de potencial para a saúde e de
intervenções para o desvio e o tratamento dos esgotos,
gerenciando ações necessárias para reduzir o impacto na zona
balnear; e
o Monitoramento

de

rotina:

a

partir

da

classificação,

o

monitoramento sempre exige que uma inspeção anual sanitária
ocorra, para confirmar que não há alterações nas fontes de
poluição que ocorreram ao longo do ano.


Avaliação de validação da abordagem proposta:
o Protocolo de validação: estabelecer protocolos uniformes para o
monitoramento das águas recreativas nos quais são fornecidas
avaliações precisas da qualidade da água em tempo hábil.
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Para a avaliação e validação das abordagens, o sistema deve realizar uma ou
mais ações, tais como (WHO, 2003):


Contribuir para melhor difusão da informação para a população;



Contribuir para a gestão do risco local;



Auxiliar no aproveitamento máximo do esforço de monitoramento
mínimo necessário;



Tomada de decisão local sobre a gestão da segurança; e



Encorajar a melhoria incremental e priorizar as áreas de maior risco.

4.4.4 Gestão das águas costeiras
De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB,
2011a), as águas costeiras são muito utilizadas para o contato primário e
secundário, e também abrigam fauna e flora importantes para o ecossistema
marinho. A manutenção da qualidade das águas é de extrema importância para o
lazer da população, a preservação da vida aquática e a produtividade pesqueira. É a
partir dessa preocupação que surge a importância dos programas de monitoramento
das águas salinas e salobras, pois afetam diretamente a qualidade da água, a
qualidade de vida do ser humano, as atividades socioeconômicas e culturais.
Devido à preocupação em recuperar e manter a qualidade das águas costeiras
que sofrem ou já sofreram degradação, muitos programas de monitoramento e
projetos têm sido aplicados em todo o território nacional. Segundo a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente (SMA, 2005), há diversos instrumentos que o Decreto
Federal nº 5.300/04 (BRASIL, 2004) indica para o planejamento ambiental de áreas
costeiras no Brasil, dos quais se destacam:


Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC: implementa a
Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades
e procedimentos institucionais para a sua execução;



Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro – SIGERCO:
componente do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente
– SINIMA, que integra informações georreferenciadas sobre a zona
costeira;

28



Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira – SMA:
estrutura operacional de coleta contínua de dados e informações, para o
acompanhamento da dinâmica de uso e ocupação da zona costeira e
avaliação das metas de qualidade socioambiental;



Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira – RQA-ZC:
consolida,

periodicamente,

os

resultados

produzidos

pelo

monitoramento ambiental e avalia a eficiência e eficácia das ações da
gestão; e


Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro – ZEEC: orienta o processo
de ordenamento territorial, necessário para a obtenção das condições
de

sustentabilidade do

desenvolvimento

da

zona costeira,

em

consonância com as diretrizes do ZEE Nacional, como mecanismo de
apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e gestão.
Em 1998, o Estado de São Paulo instituiu a Lei nº 10.019/98 (SÃO PAULO,
1998) que estabelece instrumentos fundamentais para o gerenciamento costeiro:
“Planos de Ação e Gestão” e “Controle e Monitoramento”.
Vale destacar o Projeto Orla, instituído em âmbito federal, que tenta responder
a uma série de desafios como reflexo da fragilidade dos ecossistemas da orla, do
crescimento do uso e ocupação do solo desordenado e irregular, aumento dos
processos erosivos e de fontes de contaminantes (MMA, 2013).
O uso pretendido para as águas costeiras requer um nível de qualidade e a
necessidade de um monitoramento específico, diferentemente do usado nas águas
doces. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB
(2011a), o monitoramento adotado deve garantir a qualidade requerida do recurso
hídrico e manter a sua qualidade ambiental, visando o bem-estar e a saúde da
população que se utiliza desse recurso.
A avaliação das águas costeiras no Estado de São Paulo, segundo a CETESB
(2011a), se restringia inicialmente ao programa de balneabilidade, o qual teve seu
início na década de 1970, sendo que posteriormente o monitoramento dos cursos
d’água passou a complementar o programa. Para a avaliação da qualidade das
águas costeiras do Estado de São Paulo, são levadas em consideração a qualidade
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das praias e a qualidade dos corpos d’água superficiais e dos emissários
submarinos.
A degradação das águas costeiras ocorre há décadas e vem interferindo
diretamente na qualidade da saúde humana. Essa preocupação vem sendo
monitorada pela CETESB desde a década de 70 no Estado de São Paulo. No
entanto, só no ano 2000 foi criada a Resolução CONAMA nº 274/00 (CONAMA,
2000) que tem por objetivo monitorar e melhorar a qualidade das águas costeiras
para recreação e, por consequência, a melhoria da qualidade das praias.
A Resolução CONAMA nº 274/00 (CONAMA, 2000), em seu artigo 8°
“recomenda aos órgãos ambientais a avaliação das condições parasitológicas e
microbiológicas da areia para futuras padronizações”. A preocupação com a
qualidade da areia nas praias vem ganhando muita importância devido às possíveis
infecções que podem ser causadas aos banhistas devido à poluição fecal.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003), o principal
risco microbiano nas areias das praias para a saúde humana está diretamente
relacionado ao contato com dejetos de animais domésticos. Dessa forma, a WHO
recomenda que haja legislações locais que restrinjam o acesso desses animais nas
praias e que, caso venham a frequentar, o proprietário recolha estes dejetos para
preservar a qualidade da praia e a saúde dos banhistas.
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo já vem realizando estudos
relacionados à qualidade das areias das praias no litoral paulista, para
complementar o monitoramento da balneabilidade, buscando uma metodologia para
uma futura padronização. No ano de 2010, a prefeitura do Rio de Janeiro, por meio
de uma resolução municipal de meio ambiente (SMAC nº 468/10), estabeleceu
limites máximos para classificação das areias para recreações de contato primário,
não recomendando o contato quando forem detectadas concentrações superiores a
3800 Unidades Formadoras de Colônia (UFC) de Escherichia coli por 100g.
A escolha deste valor foi baseada nos resultados das análises realizadas na
areia considerada mais limpa pelo órgão ambiental no município, a qual não tem
intervenções e nem influências na urbanização (CETESB, 2011a). Como estes
parâmetros e as metodologias ainda estão sendo definidas e não há uma série
histórica dos dados que comprovem a influência da qualidade das areias na
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balneabilidade, os estudos relacionados às areias das praias não serão abordados
neste trabalho.
4.5 Indicadores ambientais
Os índices e indicadores ambientais utilizam diversos dados de natureza
variada. Eles dependem de fatores, tais como conhecimento do território, dos
problemas ambientais, da importância para a região de estudo e da disponibilidade
de informação. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA, 2004), as principais funções dos indicadores são:


Avaliar as condições e tendências;



Permitir comparações entre lugares e situações;



Avaliar condições e tendências na relação entre objetivos e metas;



Fornecer informações antecipadas sobre eventos; e



Antecipar futuras condições e tendências.

De acordo com Santos (2004), os indicadores são parâmetros que têm
capacidade de descrever um estado ou uma resposta a interferências que ocorrem
no meio. De acordo com PNUMA (2004) os indicadores ajudam na compreensão
das interações complexas entre diferentes fenômenos, e que, ao organizar e
sintetizar as informações, eles cumprem as diversas funções e contribuem para
realizar os objetivos distintos, aplicáveis à ciência, à política e ao cotidiano. Os
dados de um indicador devem ser acompanhados de perguntas sobre o estado,
pressões e resposta do meio, as quais têm por objetivo responder sobre as
características, propriedades e ao meio, pois estão associados aos objetivos e ao
objeto do planejamento (SANTOS, 2004).
Os indicadores são uma ferramenta capaz de subsidiar a tomada de decisão
para o planejamento e para conscientização da sociedade, pois permitem fazer uma
prospecção do meio ou acompanhar os resultados de uma tomada de decisão. De
acordo com Santos (2004), “são indicativos das mudanças e condições no ambiente
e, se bem conduzidos, permitem representar a rede de causalidade presente num
determinado meio”. O quadro 01 mostra quais são os critérios para a seleção de
indicadores urbano-ambientais, de acordo com Teixeira (1999, apud PNUMA, 2004).
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Quadro 1 - Critérios para a seleção de indicadores urbano-ambientais.

Critérios

Relevância política/utilidade
para o usuário

Consistência analítica

Mensurabilidade

Fácil Compreensão

Confiabilidade

Devem
- Fornecer um quadro representativo das
condições ambientais, das pressões
sobre o meio ambiente e das respostas
da sociedade.
- Ser simples, de fácil interpretação e
demonstrar as tendências ao longo do
tempo.
- Ser sensíveis às mudanças no meio
ambiente e às atividades humanas
relacionadas.
- Proporcionar uma base para
comparações internacionais.
- Ser aplicáveis a questões ambientais
nacionais e/ou regionais de importância
nacional.
- Refletir corretamente as prioridades das
políticas públicas.
- Ter fundamentos científicos e técnicos.
- Ser baseados ou fundamentados em
padrões internacionais e num consenso
internacional sobre a sua validade.
- Estar disponíveis ou tornar-se
disponíveis numa relação custo/benefício
razoável.
- Ser adequadamente documentados e
de reconhecida qualidade.
- Ser periodicamente atualizados de
acordo com os procedimentos
adequados.
- Permitir a todos os usuários
interpretações e percepções
semelhantes.
- Ser transparente, isto é, de fácil
compreensão para usuários com
distintos graus de compreensão e
informação.
- Ter credibilidade técnico-científica.
- Ter origem em instituições de
reconhecida capacidade e confiabilidade
técnicas.
Continua
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Quadro 01
Continuação

Transversalidade/
Universalidade

Disponibilidade

- Poder ser utilizado para conhecer as
tendências de diferentes fenômenos, e,
ao mesmo tempo, permitir fazer
comparações entre diversas realidades
locais.
- Estar disponível e apresentar, de
preferência, séries históricas na escala
territorial de análise que permitam
compreender o comportamento do
fenômeno no tempo.

Fonte: Teixeira (1999, apud PUNMA, 2004).

Os indicadores são desenvolvidos com base em suas prioridades. Para melhor
enquadrar os indicadores nos devidos fins, bem como relacioná-los a outros
indicadores (como relação de causa e efeito), muitas das vezes eles são
estruturados utilizando marcos conceituais. Em um IEA (Integrate Environmental
Assessment) e em GEO (Global Environment Outlook), o modelo conceitual utilizado
é o FPEIR (Força Motriz/Pressão/Estado/Impacto/Resposta), o qual mostra as
relações entre as atividades do ser humano e o ecossistema saudável (PNUMA,
2013). A figura 4 mostra como foi elaborado o Modelo Conceitual FPEIR.
Figura 4 – Modelo conceitual FPEIR

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT/Prefeitura municipal de Itanhaém (2012)
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De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas/Prefeitura municipal de
Itanhaem (IPT/PMI, 2012), a estrutura FPEIR tem o propósito de analisar problemas
ambientais, considerada que a Força-Motriz (atividades humanas), produzem
Pressões no meio ambiente que podem afetar seu Estado, que por sua vez podem
acarretar a Impactos ambientais, levando à sociedade a emitir Respostas por meio
de medidas, as quais podem ser direcionadas a qualquer compartimento do sistema.
O modelo conceitual FPEIR é variável e indica a relação de causa e efeito
entre:


Força Motriz: A força motriz é, por vezes, definida por fatores indiretos
ou subjacentes e refere-se a processos fundamentais na sociedade, o
que leva as atividades a terem um impacto direto sobre o meio
ambiente;



Pressão: A pressão é definida como as causas diretas. Nela estão
incluídos, neste caso, os setores sociais e econômicos da sociedade. As
intervenções humanas podem ser diretamente ou indiretamente
relacionadas à geração de subprodutos de outras atividades humanas
(ou seja, a poluição);



Estado: O estado ambiental também inclui as tendências referentes à
mudança do meio ambiente, o qual poderá ser alterado pelo homem;



Impacto: Mudança ambiental que pode influenciar positivamente ou
negativamente o bem-estar do ser humano através de mudanças no
meio ambiente e estresse ambiental. A vulnerabilidade à mudança varia
entre populações devido a sua localização geográfica, socioeconômica,
a exposição ao estresse social e econômico; e



Resposta: As respostas consistem de elementos entre a Força Motriz,
Pressão e Impacto que podem ser utilizados para a gestão da sociedade
a fim de alterar a interação dos seres humanos com o meio ambiente.

De acordo com Santos (2004), as etapas de trabalho em relação aos
indicadores compreendem:


A sua identificação;
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A identificação dos parâmetros que respondem pela análise do
indicador;



A avaliação da qualidade do dado ou informação que responde sobre os
parâmetros e indicadores;



A seleção do método para coleta dos dados que compõem os
parâmetros e indicadores; e



A aplicação de um método para estruturação e classificação dos
indicadores.

A partir do momento que são definidos os conjuntos de indicadores, é
necessário rearranjá-los de acordo com o propósito ou observação do meio. Após
essa etapa, são utilizados outros indicadores secundários que reflitam as políticas
setoriais, pressões e impactos das atividades humanas sobre o meio, relações
sociais, qualidade ambiental, entre outros (SANTOS, 2004).
4.6 Indicadores Ambientais de Recursos Hídricos
A qualidade da água pode ser representada de diversas formas e por meio de
parâmetros indicadores, os quais podem demonstrar as características físicas,
químicas e biológicas dos corpos hídricos. De acordo com Von Sperling (2005), os
parâmetros podem ser usados para caracterizar as águas para o abastecimento,
águas residuárias, mananciais e corpos receptores. Os indicadores de qualidade de
água são divididos em três: físicos, químicos e biológicos. De acordo com Braga
(2006), os indicadores físicos são: cor, turbidez, sabor, odor e temperatura; os
indicadores químicos são: salinidade, dureza, alcalinidade, corrosividade, ferro e
manganês, impurezas orgânicas, nitrogênio e cloretos, compostos tóxicos, fenóis,
detergentes, agrotóxicos e radioatividade; os indicadores biológicos são as algas e
os micro-organismos patogênicos.
Os índices e indicadores de qualidade das águas nasceram como um resultado
da

crescente

preocupação

social

quanto

aos

aspectos

ambientais

do

desenvolvimento, bem como no processo decisório das políticas públicas e no
acompanhamento de seus efeitos. As principais vantagens dos índices de qualidade
são as facilidades com o público leigo, o status maior do que as variáveis isoladas e
o fato de representarem uma média de diversas variáveis em um único valor. A
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principal desvantagem é a perda da informação das variáveis individuais e da sua
interação.
Na Europa e nos Estados Unidos, grande parte desses indicadores de
qualidade de água é utilizada para caracterizar suas águas para os fins de
abastecimento, saúde pública, turismo e lançamento de águas residuárias. A grande
diferença está na aplicação das legislações específicas de cada país ou estado, pois
nelas são estipulados os limites permitidos para que não haja a degradação do
corpo d’água, o qual interfere na qualidade de vida do ser humano. As legislações
utilizadas tanto na Europa como nos Estados Unidos são, respectivamente, a
Directiva 2006/7/CE (UE, 2006) e EPA - Ambient Water Quality Criteria for Bacteria
(EPA, 1986).
Da mesma forma, o Brasil também utiliza desses parâmetros indicadores de
qualidade de água. De acordo com Freiria (2013), há legislações específicas para
melhor gerenciamento dos corpos d`água, tais como a Resolução CONAMA nº
357/05 (CONAMA, 2005) que classifica e enquadra os corpos d’água bem como
classifica em treze classes de qualidade as águas doces, salobras e salinas do
território

nacional,

segundo

a

qualidade

requerida

para

os

seus

usos

preponderantes. Ainda, essa resolução cria instrumentos para avaliar a evolução da
qualidade das águas facilitando a fixação e o controle de metas para se atingir os
objetivos propostos e o controle da poluição, que está diretamente relacionado com
a proteção da saúde pública.
A Resolução CONAMA nº 430/11 (CONAMA, 2011) dispõe sobre as condições
e padrões de lançamento de efluente, complementa e altera a Resolução CONAMA
nº 357/05, e a Resolução CONAMA nº 274/00(CONAMA, 2000) define a recreação
de contato primário, que é caracterizada quando há o contato direto do usuário com
a água, para as atividades de lazer.
Os indicadores de recursos hídricos mais comuns em todo território brasileiro
são: Índice de Qualidade de Água (IQA) e o Índice de Balneabilidade (IB). De acordo
com a CETESB (2012a), o IQA reflete a contaminação do recurso hídrico causada
pelo lançamento de esgotos domésticos e o IB visa avaliar a qualidade da água para
fins de recreação de contato primário. Para a avaliação da contaminação e
tratamento do esgoto doméstico é aplicado o Indicador de Coleta e Tratabilidade de
Esgoto da População Urbana de Município – ICTEM, que utiliza cinco parâmetros
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para sua composição: a) coleta, existência e eficiência do sistema de tratamento do
esgoto coletado; b) a efetiva remoção da carga orgânica em relação à carga
potencial; c) a destinação adequada dos lodos e resíduos gerados no tratamento; d)
o não desenquadramento da classe do corpo receptor pelo efluente tratado; e)
lançamento direto e indireto de esgotos não tratados.
Para o melhor monitoramento dos recursos hídricos paulistas, também são
utilizados o Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento
Público (IAP), o Índice de Estado Trófico (IET) e o Índice de Preservação da Vida
Aquática (IVA).
No entanto, há outros fatores que interferem direta e indiretamente na
qualidade da água, como: a densidade demográfica, população, taxa de
urbanização, disponibilidade hídrica, infraestrutura urbana e o uso e ocupação do
solo (ANA/MMA/PNUMA, 2007).
4.7 Índice de Balneabilidade
Balneabilidade, segundo a CETESB (2012a), “é a qualidade das águas
destinadas à recreação de contato primário, sendo este entendido como um contato
direto e prolongado com a água, onde a possibilidade de ingerir quantidades
apreciáveis de água é elevada”. O contato primário acontece em todo o mundo em
atividades de lazer e esportes, se constituindo assim em um grande incentivo ao
turismo, principalmente nas zonas costeiras. Tanto é que na legislação nacional, a
recreação de contato primário é caracterizada quando há o contato direto do usuário
com a água utilizada para as atividades turísticas e/ou esportes (CONAMA, 2000).
A utilização do índice de balneabilidade sintetiza, em valores quantitativos, a
qualidade da água do mar e se as mesmas estão adequadas ou não para as
atividades recreacionais.
O aumento da população, o consumo da água e a geração de efluentes
domésticos são os principais fatores diretos da degradação da qualidade das águas,
contaminando assim o meio ambiente e o homem. Segundo a CETESB (2012a), os
fatores que influem na balneabilidade são:


Inexistência de sistema de coleta e disposição dos despejos domésticos
gerados nas proximidades;
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Existência de córregos afluindo para mar;



Afluência turística durante os períodos de temporada;



Fisiografia da praia;



Ocorrência de chuvas; e



Condições da maré.

A má qualidade das águas recreacionais traz problemas para a saúde pública.
Quando os corpos d’água que estão contaminados por efluentes domésticos entram
em contato com as águas da praia podem expor os banhistas a bactérias, vírus e
protozoários, sendo que as crianças e os idosos são os mais suscetíveis a
desenvolver infecções ou doenças após a ingestão dessa água (CETESB, 2012a).
Os cuidados que devem ser adotados, de acordo com a CETESB (2012a):


Não tomar banho nas águas das praias que forem classificadas como
impróprias;



Evitar contato com os cursos d’água que afluem às praias;



Evitar o uso das praias que recebem corpos d’água cuja qualidade é
desconhecida;



Evitar o uso das praias após a ocorrência de chuvas de maior
intensidade;



Evitar a ingestão de água do mar, com redobrada atenção com as
crianças e idosos, que são mais sensíveis e menos imunes do que os
adultos; e



Não levar animais à praia.

4.7.1 Índice de Balneabilidade na Europa
A Zona Costeira Europeia possui, aproximadamente, 560.000 km² e abrange
185.000 km de costa. Nesta zona, há 24 países europeus, sendo que 22 países
pertencem à União Europeia, representando 13% do território europeu. Na Europa,
as regiões costeiras acolhem quase a metade da população dos países com
fronteira marítima. As maiores densidades populacionais estão nas regiões costeiras
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de Malta, Bélgica, Países Baixos, Reino Unido, Portugal, Itália e Espanha (EEA,
2011).
A Europa aplica o Índice de Balneabilidade para verificar se as praias estão
próprias ou impróprias para o contato primário dos usuários. A legislação vigente é a
Directiva 76/160/CEE de 8 de dezembro de 1975 (UE, 1975). É nesta legislação que
são definidos os critérios para a avaliação da balneabilidade em praias, rios, lagos e
reservatórios até dezembro de 2014, pois ela será revogada pela Directiva
2006/7/EC (UE, 2006) que irá estabelecer padrões mais elevados para a gestão das
águas costeiras.
De acordo com a União Europeia (UE, 1975), em sua Directiva 76/160/CEE, os
corpos d’água costeiros são avaliados por parâmetros físico-químicos (pH, óleos
minerais, substâncias tenso-ativas que reagem com azul de metileno, fenóis,
oxigênio dissolvido, amônia, nitrogênio kjeldahl, pesticidas, metais pesados, cianeto,
nitrato

e

fosfato)

e

microbiológicos

(coliformes

totais,

coliformes

fecais,

estreptococos fecais, salmonela, enteroviroses). Os Estados-Membros da União
Europeia têm a liberdade de estabelecer outros parâmetros que não estejam
incluídos na legislação e também podem ser mais restritivos quanto aos parâmetros
que estão dispostos na Directiva. Os Estados-Membros têm a obrigação de adotar
as medidas necessárias para que a qualidade das águas costeiras seja preservada,
respeitando os limites estabelecidos pela legislação vigente.
De acordo com a União Europeia (UE, 2006), os pontos de amostragem devem
corresponder aos locais onde há uma densidade média diária elevada de banhistas,
utilizando o corpo d’água em contato primário. Essas amostras são coletadas a 30
centímetros abaixo da superfície da água. As coletas devem começar 15 dias antes
da época balnear. É definida na legislação vigente que a época balnear é “o período
durante o qual se prevê uma afluência importante de banhistas, tendo em conta os
usos locais, incluindo eventuais disposições locais respeitantes à prática de banhos,
bem como as condições meteorológicas”(UE, 2006).
A Directiva 2006/7/CE (UE, 2006) prevê que as águas devem ser consideradas
próprias e subdivididas nas suas respectivas categorias, respeitando os seguintes
critérios:
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a) Qualidade excelente: quando em 95% ou mais de um conjunto de amostras
obtidas, houver, no máximo, 250 Escherichia coli ou 100 enterococos por
100 mililitros;
a1) A água balnear pode apresentar uma poluição de curta duração, desde
que:
 Sejam tomadas medidas de gestão adequadas para evitar a exposição
dos banhistas, incluindo a vigilância, os sistemas de alerta precoce e o
monitoramento, através de uma advertência e, se necessário, de uma
proibição da prática balnear; e
 Sejam tomadas medidas de gestão adequadas para prevenir, reduzir
ou eliminar as causas da poluição.
b) Qualidade boa: quando em 95%, ou mais de um conjunto de amostras
obtidas, houver, no máximo, 500 Escherichia coli ou 200 enterococos por 100
mililitros;
b1) A água balnear pode apresentar uma poluição de curta duração, desde
que:
 Sejam adotadas medidas de gestão adequadas para evitar a exposição
dos banhistas, incluindo a vigilância, os sistemas de alerta precoce e o
monitoramento, através de uma advertência e, se necessário, de uma
proibição da prática balnear;
 Sejam adotadas medidas de gestão adequadas para prevenir, reduzir
ou eliminar as causas da poluição; e
 O número de amostras não consideradas devido à poluição de curta
duração durante o último período de avaliação não represente mais de
15% do número total de amostras previstas nos calendários de
amostragem fixados para esse período, ou mais do que uma amostra
por estação balnear, sendo o nível a considerar o mais elevado.
c) Qualidade suficiente: quando em 90% ou mais de um conjunto de amostras
obtidas, houver no máximo 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100
mililitros;
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c1) A água balnear pode apresentar uma poluição de curta duração, desde
que:
 Sejam adotadas medidas de gestão adequadas para evitar a exposição
dos banhistas, incluindo a vigilância, os sistemas de alerta precoce e o
monitoramento, através de uma advertência e, se necessário, de uma
proibição da prática balnear;
 Sejam adotadas medidas de gestão adequadas para prevenir, reduzir
ou eliminar as causas da poluição; e
 O número de amostras não consideradas de acordo com o artigo 3º,
devido à poluição de curta duração durante o último período de
avaliação não represente mais de 15% do número total de amostras
previstas nos calendários de amostragem fixados para esse período,
ou mais do que uma amostra por estação balnear, sendo o nível a
considerar o mais elevado.
d) Qualidade medíocre: quando os valores do conjunto de amostras obtidas no
período de avaliação forem inferiores ao critério de qualidade suficiente.
Vale ressaltar que, segundo a Directiva 2006/7/CE (UE, 2006), o conjunto de
amostras que serão utilizadas para a avaliação da qualidade da água costeira deve
conter pelo menos 16 amostras ou, em circunstâncias especiais, 12 amostras. Nas
circunstâncias especiais, é necessário coletar e analisar 3 amostras por época
balnear nos seguintes casos:


A época balnear não ultrapasse as 8 semanas; ou



Em regiões sujeitas a condicionantes geográficas especiais.

Caso as amostras de água que forem coletadas não respeitem os limites
estabelecidos pela Directiva, fica sob responsabilidade dos Estados-Membros
autorizar ou não o banho, antes de serem adotadas as medidas necessárias para
melhorar a qualidade das águas. No entanto, os Estados-Membros têm um prazo de
10 anos, após a notificação da Directiva, para recuperar a região degradada, até que
os limites fixados pela legislação sejam respeitados.
A Directiva 2006/7/CE (UE, 2006) possui o mesmo objetivo da Directiva
76/160/CEE (UE, 1975), ao avaliar a qualidade das águas balneárias, no entanto é
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introduzida a questão da avaliação e classificação, do monitoramento e das metas
para a qualidade de tais recursos ambientais e estabelece padrões mais elevados
para a gestão as águas costeiras. O quadro 1 mostra quais são os limites que
devem ser respeitados para a classificação das águas costeiras.
Para se determinar o perfil das águas de recreação, segundo a Directiva
2006/7/CE (UE, 2006), é necessário fazer a descrição física, geográfica e hidrológica
das águas de recreação, das águas interiores, identificação e avaliação das causas
de poluição que possam afetar a qualidade das águas e prejudicar a saúde dos
banhistas, avaliação potencial de proliferação de cianobactérias, microalgas e/ou
fitoplâncton.
Quadro 2 – Limites dos parâmetros para a classificação das águas de recreação.

Categoria
Qualidade
Excelente
Qualidade Boa
Qualidade
Suficiente
Qualidade
Medíocre

Echerichia coli (UFC/100 mL)
Máximo de 250 em 95% ou mais
tempo
Máximo de 500 em 95% ou mais
tempo
Máximo de 800 em 90% ou mais
tempo
Maior de 800 em 90% ou mais
tempo

Enterococos (UFC/100 mL)
Máximo de 100 em 95% ou mais
tempo
Máximo de 200 em 95% ou mais
tempo
Máximo de 100 em 90% ou mais
tempo
Maior de 100 em 90% ou mais
tempo

Fonte: União Europeia (2006).

Feito esse levantamento, se a causa for identificada como de curta duração, é
necessário que sejam apresentadas as seguintes informações, de acordo com a
Directiva 2006/7/CE (UE, 2006):


A natureza, frequência e duração esperadas da poluição de curta
duração prevista;



Dados sobre quaisquer causas de poluição remanescente, incluindo as
medidas de gestão tomadas e o calendário para a sua limitação;



Medidas de tomadas de decisão durante os incidentes de poluição de
curta duração; e



Localização do ponto de amostragem.
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Após a classificação das águas de recreação, o procedimento é revisto
periodicamente para se avaliar se houve alguma modificação. Se houver essa
modificação, o perfil será atualizado. A frequência dessas revisões é determinada
com base na natureza e na gravidade da poluição (UE, 2006). O quadro 2 mostra
como devem ser feitas as revisões do perfil.
Quadro 3 – Revisão do Perfil Balnear da Europa.
Classificação das águas balneares
As revisões devem ser feitas pelo
menos

Boa

Suficiente

Medíocre

de 4 em 4 anos

de 3 em 3 anos

de 2 em 2 anos

Fonte: União Europeia (2006).

Segundo a Administração da Região Hidrográfica do Norte de Portugal (2012),
foi criado em Portugal o Decreto-Lei nº 135/2009 (Portugal, 2009) que transpõe a
Directiva 2006/7/CE relativa à gestão da qualidade das águas para o contato
primário. A legislação estabelece o regime de identificação, gestão, monitoramento e
classificação da qualidade das águas de recreação e contempla a elaboração de
Perfis das águas para contato primário, com o objetivo de fornecer à população e às
autoridades informações sobre as características físicas, geográficas e hidrológicas
das águas para o contato primário, bem como as possíveis fontes de poluição que
possam afetar a qualidade da água.
4.7.2 Índice de Balneabilidade na Austrália e Nova Zelândia
A Austrália possui aproximadamente 25.000 km de costa, na qual a maior
densidade populacional encontra-se ao leste do continente e a menor densidade
populacional encontra-se no sudoeste do continente. Cerca de 70% da população
vive em centros urbanos com mais de 100.000 pessoas e quase todos os centros
estão localizados no litoral australiano e 80% dos australianos vivem dentro da zona
costeira (HARVEY, 2010).
De acordo com Harvey e Caton (2010), as pressões das atividades humanas
que afetam o meio ambiente costeiro e marinho da Austrália estão localizadas nas
regiões costeiras metropolitanas, nas quais os principais impactos vêm ocorrendo
nas regiões sensíveis, tais como: dunas de areia e costeiras, estruturas como
quebra-mar, molhes e paredões, dragagem e disposição dos sedimentos, canais,
marinas, instalações de artesanato e descarga de águas residuais pluviais e
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efluentes. Vale ressaltar que a maioria das áreas urbanas tem estação de tratamento
de águas residuárias, porém a poluição difusa tem trazido diversos problemas para a
qualidade das águas na Austrália, sendo Sydney uma das cidades mais afetadas
pela limpeza das praias e das águas para os banhistas.
O critério utilizado para classificar e quantificar o índice de balneabilidade das
praias é sobre o conteúdo médio de bactérias em amostras de águas doces e
marinhas tomadas sobre a época balnear que não deverá exceder:


Microbiológico
o Contato Primário


150 coliformes fecais/100 mL (mínimo de cinco amostras
colhidas em intervalos não superiores a um mês, com quatro
das cinco amostras contendo menos de 600 organismos/100
mL);



35

enterococos/100

mL

(número

máximo:

60-100

organismos/100 mL).
o Contato Secundário


1.000 coliformes fecais/100 mL (mínimo de cinco amostras
colhidas em intervalos não superiores a um mês, com quatro
das

cinco

amostras

contendo

menos

de

4.000

organismos/100 mL); e


230

enterococos/100

mL

(número

máximo:

450-700

organismos/100 mL).
o Outros organismos


Macrófitas,

escórias,

fltoplâncton,

algas

filamentosas,

esteiras, fungos etc., não devem estar presentes em
quantidades excessivas. As atividades de contato direto
devem ser desencorajadas se os níveis de algas forem de
15.000 a 20.000 células/mL presentes, dependendo das
espécies de algas. Um grande número de moscas e vermes
aquáticos também deve ser evitado.
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Parâmetros físicos e químicos
o Cor e transparência
 Para proteger a qualidade estética de um corpo d’água:
 A transparência visual natural não deve ser maior
que 20%;
 A tonalidade natural da água não deve ser alterado
por mais de 10 pontos na escala de Munsell; e
 Refletância natural da água não deve ser maior que
50%.
o pH
 O pH da água deve se situar no intervalo de 5-9.
o Temperatura
 Para uma exposição prolongada, as temperaturas devem
se situar no intervalo de 15-35°C.
o Produtos químicos tóxicos
 Águas que contenham produtos químicos que são tóxicos
ou irritam a pele ou a membrana mucosa são
inadequadas para a recreação.
o Substâncias tóxicas
 Não devem exceder aos valores limites estipulados pelo
Guidelines. Se detectado petróleo e derivados, eles não
podem estar visíveis e nem com odor.

O critério utilizado pela Austrália está baseado nos níveis recomendados pela
National Health and Medical Research Council (Australian And New Zealand
Environment et al, 2005, apud NHMRC, 1990), em termos de coliformes fecais, e
nos recomendados por McBride et al. (Australian And New Zealand Environment
And Conservation Council, 2005, apud McBride, 1991), em termos de enterococos.
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4.7.3 Índice de Balneabilidade nos Estados Unidos
Os Estados Unidos da América possuem, aproximadamente, 19.000 km de
costa, e mais da metade da população vive em municípios costeiros. De acordo com
a Nation Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 2013), a região costeira
possui uma biodiversidade riquíssima de recursos, que sustentam a sua manutenção
e o crescimento econômico nacional. A economia da zona costeira está associada
aos centros comerciais, portos costeiros e rede de transporte. Os portos
movimentam mais de dois bilhões de toneladas de carga nacional e internacional, e
o turismo contribui para 111 bilhões de dólares anualmente para a economia.
A US Evironmental Protection Agency (EPA, 2003) estabeleceu o Programa
de Avaliação Ambiental das Praias, Costas e Saúde (BEACH) em 1997 que tem por
objetivo reduzir os riscos à saúde humana causados pela exposição a patógenos em
águas de recreação através de pesquisas e estudos científicos para documentar a
presença de, ou o potencial para, portadores de doenças, bactérias, vírus e outros
patógenos presentes na água da praia, principalmente de esgoto domésticos e
escoamento de água pluviais. Essa preocupação dos Estados Unidos com a
qualidade das águas vem desde 1972 com a lei Pollution Control Act Amendments
of 1972, conhecida também como lei da água limpa, ou CWA. O órgão ambiental
norte americano lançou em 1983 o Water Quality Standards Handbook e,
posteriormente, Ambient Water Quality Criteria for Bacteria em 1986 (EPA, 1986).
São estes documentos que definiram os critérios de avaliação da qualidade da água
doce e costeira.
Para fins de balneabilidade, os critérios usados para águas de recreação são:


Os parâmetros microbiológicos utilizados são os enterococos;



O número de amostras, em geral, não pode ser inferior a 5 amostras
em intervalos iguais em um período de 30 dias;



A média geométrica das densidades de enterococos não deverá
exceder 35 organismos/100 mL.



Nenhuma amostra deve exceder o limite de confiança usando a
seguinte orientação:
o Uso liberado para o banho: 75% das amostras;
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o Uso moderado para o banho: 82% das amostras;
o Pouca utilização para o banho: 90% das amostras; e
o Uso não recomentado para o banho: 95% das amostras.


Esse cálculo é feito com base no desvio padrão específico do local ou,
se os dados do local são suficientes para estabelecer um desvio
padrão, utiliza-se log 0,7.

4.7.4 Índice de Balneabilidade no Brasil
No Brasil, o índice de balneabilidade tem por objetivo sintetizar a qualidade das
águas para fins de recreação de contato primário. Os critérios para o cálculo desse
índice são estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 247/00 (CONAMA, 2000), no
qual as praias são classificadas como própria e imprópria. As praias classificadas
como próprias são divididas nas seguintes categorias:
a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em
cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no
máximo, 250 coliformes fecais (termotolerantes), ou 200 Escherichia coli ou 25
enterococos por 100 mililitros;
b) Muito boa: quando em 80%, ou mais de um conjunto de amostras obtidas em
cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no
máximo, 500 coliformes fecais (termotolerantes), ou 400 Escherichia coli ou 50
enterococos por 100 mililitros;
c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em
cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no
máximo 1.000 coliformes fecais (termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 100
enterococos por 100 mililitros; e
d) Imprópria: quando as águas forem avaliadas conforme as seguintes ocorrências
 Não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;
 Valor obtido na ultima amostragem for superior a 2.500 coliformes fecais
(termotolerantes) ou 2.000 Echerichia coli ou 400 enterococos por 100
mililitros;
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 Incidência elevada ou anormal, na Região, de enfermidades transmissíveis
por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias;
 Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos
sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à
saúde ou tornar desagradável a recreação;
 pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais;
 floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não
oferecem riscos à saúde humana; e
 outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, o
exercício da recreação de contato primário.

Essa classificação é feita considerando-se a densidade de bactérias fecais
determinadas pelas análises das amostras coletadas efetuadas em cinco semanas
consecutivas. A Legislação vigente prevê três indicadores microbiológicos fecais que
são os coliformes termotolerantes, Escherichia coli e enterococos. A amostragem da
água deve respeitar a isóbata de 1 m, onde houver maior concentração de banhistas
na praia.
No entanto, para as águas serem consideradas impróprias, a Resolução
CONAMA 274/00 (CONAMA, 2000) prevê que haja uma das seguintes ocorrências:


Não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;



Valor obtido na última amostragem for superior a 2.500 coliformes fecais
(termotolerantes) ou 2.000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100
mililitros;



Incidência

elevada

ou

anormal,

na

região,

de

enfermidades

transmissíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias;


Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos
sanitários, óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer
riscos à saúde ou tornar desagradável à recreação;



pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais;
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Floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não
oferecem riscos à saúde humana; e



Outros fatores que contraindiquem, temporária ou permanentemente, o
exercício da recreação de contato primário.

O Quadro 3 resume os critérios que a Resolução CONAMA determina para a
classificação das praias.
Quadro 4 – Classificação das praias de acordo com a Resolução CONAMA nº 274/00 (CONAMA,
2000).

Categoria
Própria

Excelente
Muito boa
Satisfatória

Imprópria

Péssima

Escherichia coli (UFC/100
mL)
Máximo de 250 em 80% ou
mais tempo
Máximo de 500 em 80% ou
mais tempo
Máximo de 1.000 em 80%
ou mais tempo
Maior de 2.000 na última
medição

Enterococos (UFC/100 mL)
Máximo de 25 em 80% ou
mais tempo
Máximo de 50 em 80% ou
mais tempo
Máximo de 100 em 100%
ou mais tempo
Maior de 400 em 90% ou
mais tempo

Fonte: CETESB (2011a).

As praias só serão interditadas se o órgão ambiental, em quaisquer instâncias,
constatar que a má qualidade das águas recreativas de contato primário justifique tal
medida para a sua interdição, considerando os fatores epidemiológicos como
também acidentes de médio ou grande porte. Exemplo do ocorrido foi a interdição
de 1 km da praia de Maresias no município de São Sebastião em São Paulo em
setembro de 2012. Um caminhão da Petrobras tombou na Rodovia Doutor Manuel
Hipólito Rego, já próximo da praia, ocasionando o vazamento de 15 mil litros de óleo
diesel, contaminando a praia, dois córregos e um rio. Parte do óleo vazado atingiu
as areias da praia e as águas do mar (CETESB, 2012a).
A chuva deve ser levada em conta quando a mesma alterar a qualidade da
água devido à lavagem de vias públicas ou em qualquer outra ocorrência, sendo
divulgadas em seus boletins de condição das praias e balneários (BRASIL, 2000).
Os infratores que não cumprirem a resolução estarão sujeitos às sanções
previstas pelas Leis Federais nº 6.938/81 (BRASIL, 1981), 9.605/98 (BRASIL, 1998)
e no Decreto Federal nº 6.514/08 (BRASIL, 2008).
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4.8 Bandeira Azul
A Bandeira Azul é uma certificação voluntária que já foi concedida a 3.850
praias e marinas em 46 países da Europa, África do Sul, Marrocos, Tunísia, Nova
Zelândia, Brasil, Canadá e Caribe. Esta certificação trabalha para o desenvolvimento
sustentável de praias e marinas por meio de critérios rigorosos que relativos à
qualidade da água, informação e educação ambiental, gestão ambiental, segurança
e outros serviços. Quem emite esse certificado é uma organização nãogovernamental, a Foundation for Environmental Education (FEE).
No Brasil, há duas praias que possuem esta certificação, a “Prainha”
localizada no município de Rio de Janeiro – RJ, e a “Praia do Tombo” localizada no
município do Guarujá – SP.
Segundo o FEE (2013), os critérios para a avaliação das praias são:


Educação Ambiental e Informação
o Informações sobre a Bandeira Azul devem ser exibidas;
o As atividades de educação ambiental devem ser oferecidas e
promovidas para os usuários da praia;
o Informações sobre a qualidade das águas de recreação devem
ser exibidas;
o As informações relativas aos locais de ecossistemas e
fenômenos ambientais devem ser exibidas; e
o Um código de conduta que reflete leis adequadas que regem o
uso das praias e áreas adjacentes deve ser exibido;



Qualidade da Água
o A praia deve cumprir integralmente a amostragem da qualidade
da água e os requisitos de frequência;
o A praia deve cumprir integralmente as normas e requisitos para
análise da água;
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o As águas residuárias ou esgotos domésticos não devem afetar a
área da praia;
o A praia deve cumprir os requisitos da Bandeira Azul para
parâmetros microbiológicos de Escherichia coli (E. coli) e
enterococos intestinais/estreptococos; e
o A praia deve cumprir os requisitos da Bandeira Azul para os
parâmetros físicos e químicos.


Gestão Ambiental
o As autoridades devem estabelecer um comitê de gerenciamento
da praia;
o As autoridades devem cumprir com todos os regulamentos que
afetam a localização e funcionamento da praia;
o A praia deve estar limpa;
o A vegetação natural, algas ou detritos devem ser preservados na
praia;
o As lixeiras devem estar disponíveis na praia, em número
adequado e devem ser mantidas regularmente;
o Instalações para a separação de resíduos recicláveis devem
estar disponíveis na praia;
o Um número adequado de instalações sanitárias ou local de
repouso deve ser fornecido;
o As instalações sanitárias ou banheiros devem ser mantidos
limpos;
o Devem ser controlados os efluentes das instalações sanitárias
ou banheiros;
o Não deve haver nenhum acampamento não autorizado, dirigir ou
despejar de lixo na praia;
o O acesso á praia por cães e outros animais domésticos deve ser
rigorosamente controlado;
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o Todos os edifícios e equipamentos de praia devem ser mantidos
adequadamente;
o Os recifes de corais nas proximidades da praia devem ser
monitorados; e
o Um meio de transporte sustentável deve ser promovido na área
da praia.


Segurança e Serviços
o Um número adequado de salva-vidas e/ou equipamentos salvavidas deve estar disponível na praia;
o Equipamentos de primeiros socorros devem estar disponíveis na
praia;
o Os planos de emergência para lidar com os riscos de poluição
devem estar no local;
o Deve ser realizada a gestão de usuários da praia e eventos para
evitar conflitos e acidentes;
o Deve haver medidas de segurança adequadas para proteger os
usuários da praia;
o Uma fonte de água potável deve estar disponível na praia;
o Pelo menos uma praia com Bandeia Azul em cada município
deve ter estruturas para cadeira de rodas e acessibilidade; e
o Recursos para cadeira de rodas e acessibilidade devem estar no
local.

5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a análise dos resultados, foram elaborados gráficos e obtidas figuras de
relatórios ambientais para uma melhor compreensão e entendimento da aplicação
do índice de balneabilidade entre os municípios do litoral paulista, os estados
brasileiros e outros países, tais como Portugal, Espanha, Estados Unidos, Austrália
e Nova Zelândia.
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O método utilizado para a compreensão da aplicação do índice de
balneabilidade foi o FPEIR (Força Motriz, Pressão, Impacto, Resposta). A partir
dessa lógica, foram elaborados gráficos comparativos com os índices calculados
pela CETESB de balneabilidade e o ICTEM, a série histórica da evolução da
população do litoral paulista de acordo com o SEADE, figuras ilustrativas dos
relatórios de qualidade de praia dos Estados brasileiros e dos países da União
Europeia, Estados Unidos e Austrália/Nova Zelândia.
Vale ressaltar que para a construção dos gráficos, foi aplicado um método
estatístico, média aritmética, nos dados da CETESB para que os indicadores
ambientais fossem sintetizados e classificados como dados anuais e assim podendo
ter uma melhor compreensão da dinâmica dos indicadores no território paulista.
Foram considerados os seguintes municípios do Litoral Paulista:


Litoral Norte
o Caraguatatuba
o Ilhabela



Baixada Santista
o Bertioga
o Santos
o Praia Grande



Litoral Sul
o Iguape

A escolha desse municípios do litoral paulista decorreu da obtenção dos
resultados da análise prévia dos índices e indicadores ambientais de balneabilidade,
nos anos de 2001 a 2011, e de coleta e tratamento de esgoto, nos anos de 2008 a
2011, que demonstraram os mesmos são os mais impactados negativamente com a
degradação da qualidade das praias e problemas de efluentes domésticos.
Os quadros 04 e 05 representam as legendas dos índices de balneabilidade e
do ICTEM discutidos no decorrer deste capítulo.
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Quadro 5 - Classificação anual do índice de balneabilidade do litoral paulista

Classificação
Ótima
Boa
Regular
Ruim
Péssima

Valor
5
4
3
2
1

Fonte: CETESB (2012a)
Quadro 6 - Classificação anual do ICTEM.

Classificação
Boa
Regular
Ruim
Péssima

Valor
4
3
2
1

Fonte: CETESB (2012b)

5.1 Balneabilidade X Crescimento populacional
Para a apresentação dos resultados da balneabilidade em relação ao
crescimento populacional, foi adotada a alternativa de apresentação em gráficos,
sendo esse cruzamento uma avaliação do indicador de força motriz.
Quanto ao crescimento populacional em relação a balneabilidade, o
cruzamento tem por objetivo mostrar o comportamento da qualidade das praias em
relação ao crescimento populacional dos municípios considerados.
A queda da qualidade das praias em regiões que possuem vocação de
conservação (Litoral Norte e Litoral Sul) reflete situação tal que os municípios
possuíam índices favoráveis para uma boa classificação da qualidade de suas
praias, porém no decorrer dos anos, a qualidade veio caindo. Vale ressaltar que o
crescimento da população do litoral paulista vem crescendo ano após ano.
Nas praias do Litoral Norte, há uma oscilação da qualidade das praias entre
“bom” e “regular”. Os gráficos 01 ao 06 demonstram a qualidade das praias paulistas
comparada com o crescimento populacional no decorrer dos anos.
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Gráfico 01 – Classificação da média anual das praias do município de Caraguatatuba
comparado com o crescimento populacional nos anos de 2001 a 2011.

Fonte: CETESB (2012a) e SEADE (2012)

Gráfico 02 - Classificação da média anual das praias do município de Ilhabela comparado
com o crescimento populacional nos anos de 2001 a 2011.

Fonte: CETESB (2012a) e SEADE (2012)
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Nas praias da Baixada Santista, há uma oscilação da qualidade das praias
entre “bom” e “péssimo”. Os gráficos 10 ao 13 demonstram a qualidade das praias
paulistas comparados com o crescimento populacional no decorrer dos anos.
Gráfico 03 - Classificação da média anual das praias do município de Bertioga comparado com
o crescimento populacional nos anos de 2001 a 2011.

Fonte: CETESB (2012a) e SEADE (2012)
Gráfico 04 - Classificação da média anual das praias do município de Santos comparado
com o crescimento populacional nos anos de 2001 a 2011.

Fonte: CETESB (2012a) e SEADE (2012)
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Gráfico 05 - Classificação da média anual das praias do município de Praia Grande
comparado com o crescimento populacional nos anos de 2001 a 2011.

Fonte: CETESB (2012a) e SEADE (2012)

Nas praias do Litoral Sul, aqui representadas pelo município de Iguape, como
visto no capítulo anterior, não há muita oscilação da qualidade das praias, mantendo
a qualidade entre “boa” e “ótima”. O gráfico 14 demonstra o comportamento das
praias em relação ao crescimento populacional no decorrer dos anos.
Gráfico 06 - Classificação da média anual das praias do município de Iguape comparado com
o crescimento populacional nos anos de 2001 a 2011.

Fonte: CETESB (2012a) e SEADE (2012)
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5.2 Crescimento Populacional X ICTEM
Para a apresentação dos resultados sobre o Crescimento Populacional em
relação ao ICTEM, foram construídos, também, gráficos. Observa-se que mesmo
com o aumento da população entre os anos de 2008 a 2011, são poucos os
municípios nos quais ocorre alguma melhoria no ICTEM. Vale ressaltar que esse
cruzamento mostra a interação entre os indicadores de força motriz (crescimento
populacional) e de pressão (ICTEM).
Quanto ao crescimento populacional em relação ao ICTEM, o cruzamento tem
por objetivo mostrar como a população tem crescido nos municípios nos anos de
2008 a 2011 e como o Indicador de Coleta e Tratamento de Esgoto Municipal tem se
comportado perante a este crescimento.
Nas praias do Litoral Norte, não há muitas melhorias no ICTEM, com exceção
do municípios de Caraguatatuba. Os gráficos 07 e 08 demonstram o crescimento
populacional nos municípios em relação ao ICTEM no decorrer dos anos.
Gráfico 07 - Crescimento populacional do município de Caraguatatuba comparado com a
média anual do ICTEM nos anos de 2008 a 2011

Fonte: CETESB (2009b/2010b/2011b/2012b) e SEADE (2012)
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Gráfico 08 - Crescimento populacional do município de Ilhabela comparado com o com a
média anual do ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009b/2010b/2011b/2012b) e SEADE (2012)

Nos municípios que compõem a Baixada Santista, nota-se a evolução de “ruim”
para “regular” no ICTEM. Os gráficos 09 ao 11 demonstram o crescimento
populacional nos municípios em relação ao ICTEM no decorrer dos anos.
Gráfico 09 - Crescimento populacional do município de Bertioga comparado com a média
anual do ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009b/2010b/2011b/2012b) e SEADE (2012)
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Gráfico 10 - Crescimento populacional do município de Santos comparado com a média
anual do ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009b/2010b/2011b/2012b) e SEADE (2012)
Gráfico 11 - Crescimento populacional do município de Praia Grande comparado com a
média anual do ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009b/2010b/2011b/2012b) e SEADE (2012)

Nos municípios que compõem o Litoral Sul, aqui representado por meio de
Iguape, nota-se que não houve nenhuma melhora no ICTEM. O gráfico 12
demonstra o crescimento populacional no município em relação ao ICTEM no
decorrer dos anos.
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Gráfico 12 - Crescimento populacional do município de Iguape comparado com a média anual
do ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009b/2010b/2011b/2012b) e SEADE (2012)

5.3 Balneabilidade X ICTEM
Para a apresentação dos resultados sobre a balneabilidade comparada ao
ICTEM, os mesmos estão representados em gráficos. Observa-se que houve poucas
melhorias na qualidade das praias do litoral do Estado de São Paulo
concomitantemente com a melhoria do ICTEM. Vale ressaltar que esse cruzamento
é a interação entre o indicador de Estado (Balneabilidade) com o indicador de
Pressão (ICTEM).
Quanto a balneabilidade em relação ao ICTEM, o cruzamento tem por objetivo
mostrar como a qualidade das praias, representado pelo índice de balneabilidade,
está relacionado com o ICTEM nos anos de 2008 a 2011.
Nas praias do Litoral Norte, não se constatou muitas melhorias no ICTEM, com
exceção do município de Caraguatatuba, mas a qualidade das praias tem piorado no
decorrer dos anos. Os gráficos 13 e 14 demonstram a balneabilidade das praias dos
municípios em relação ao ICTEM no decorrer dos anos.
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Gráfico 13 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Caraguatatuba
comparado com o ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).
Gráfico 14 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Ilhabela comparado
com o ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).

Na Baixada Santista, nota-se a evolução de “ruim” para “regular” no ICTEM e a
qualidade da maioria praias continua também “ruins” e “regulares”. Os gráficos n°15
a 17 demonstram a balneabilidade das praias dos municípios em relação ao ICTEM
no decorrer dos anos.
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Gráfico 15 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Bertioga comparado com
o ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).

Gráfico 16 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Santos comparado
com o ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).
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Gráfico 17 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Praia Grande
comparado com o ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).

No Litoral Sul, o único município que se dispõe de dados, para todos os anos
considerados é Iguape (gráfico 18). Nota-se que não houve nenhuma melhora no
ICTEM e a balneabilidade das praias se manteve entre “bom” e “ótimo”. O gráfico 18
demonstra a balneabilidade das praias do município de Iguape em relação ao
ICTEM no decorrer dos anos, 2008 a 2011.
Gráfico 18 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Iguape comparado com
o ICTEM nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB ((2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).
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5.4 Balneabilidade X Coleta e Tratamento de Esgoto doméstico
Para a apresentação dos resultados acerca da balneabilidade comparada à
Coleta e Tratamento de Esgoto, os mesmos serão representados em gráficos.
Observa-se que mesmo os municípios coletando pouco esgoto doméstico, o
tratamento tem sido em sua maioria eficaz. No entanto, percebe-se que os
municípios que não têm efetuado o tratamento dos efluentes domésticos, a
balneabilidade tem se mostrado imprópria para o banho. Vale ressaltar que essa
interação é entre o indicador de Estado (Balneabilidade) com um indicador de
Pressão (Coleta e Tratamento de Esgoto doméstico).
Vale ressaltar que os dados de Coleta e Tratamento de Esgoto doméstico são
parâmetros que compõe o ICTEM.
Quanto a realização da comparação da balneabilidade em relação a coleta e
tratamento de esgoto doméstico, o cruzamento tem por objetivo mostrar como a
qualidade das praias, representada pelo índice de balneabilidade tem se comportado
em relação a coleta e o tratamento dos esgotos domésticos. Vale ressaltar que os
dados apresentados dizem respeito às taxas o tratamento do esgoto em relação às
proporções coletadas.
Nas praias do Litoral Norte, não há muitas melhorias na coleta do esgoto
doméstico, porém, o município de São Sebastião, diminuiu a eficiência no tratamento
do efluente no decorrer dos anos. Os gráficos n° 19 a 20 demonstram a
balneabilidade das praias dos municípios de Caraguatatuba e Ilhabela, em relação a
coleta e tratamento do esgotos domésticos.
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Gráfico 19 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Caraguatatuba
comparado com a média anual da Coleta e Tratamento dos Esgoto doméstico nos anos de 2008 a
2011.

Fonte: CETESB (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).
Gráfico 20 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Ilhabela comparado
com a média anual da Coleta e Tratamento dos Esgoto doméstico nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).

Na Baixada Santista, nota-se uma ligeira melhora quanto a coleta dos esgotos
domésticos, porém há municípios onde só há a coleta destes efluentes e não há o
tratamento devido dos mesmos. Mesmo com a melhora da coleta e no tratamento
eficaz do efluente coletado, o mesmo não refletiu significativamente na melhoria da
qualidade das praias. No caso dos municípios de Santos e Praia Grande, só houve o
aumento da coleta do esgoto doméstico, logo o esgoto coletado foi lançado no corpo
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d’água sem nenhum tratamento e assim mantendo a qualidade das praias
impróprias para o banho. Os gráficos 21 ao 23 demonstram a balneabilidade das
praias dos municípios em relação a coleta e tratamento do esgotos domésticos.

Gráfico 21 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Bertioga comparado com
a média anual da Coleta e Tratamento dos Esgoto doméstico nos anos de 2008 a 2011

Fonte: CETESB (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).

Gráfico 22 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Santos comparado
com a média anual da Coleta e Tratamento dos Esgoto doméstico nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).
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Gráfico 23 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Praia Grande
comparado com a média anual da Coleta e Tratamento dos Esgoto doméstico nos anos de 2008 a
2011.

Fonte: CETESB (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).

Nos municípios que compõem a o Litoral Sul, aqui representado por Iguape,
nota-se que houve uma ligeira melhora na coleta dos esgotos domésticos e a
manutenção do tratamento do efluente eficaz. O gráfico 24 demonstra a
balneabilidade das praias dos municípios em relação a coleta e tratamento do
esgotos domésticos.
Gráfico 24 - Média anual do índice de balneabilidade no município de Iguape comparado com
a média annual da Coleta e Tratamento dos Esgoto doméstico nos anos de 2008 a 2011.

Fonte: CETESB (2009a e 2009b/2010a e 2010b/2011a e 2011b/2012a e 2012b).
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5.5 Qualidade das praias do Brasil
Para a apresentação dos resultados da Balneabilidade entre os Estados
litorâneos brasileiros, serão utilizados quadros e figuras ilustrativas para demonstrar
tais comparações. A comparação entre a qualidade das praias entre os estados
litorâneos brasileiros busca a compreensão da qualidade das praias e a gestão da
qualidade fora do território paulista.
No entanto, há diferentes critérios utilizados pelos estados litorâneos para a
apresentação dos resultados de monitoramento da balneabilidade das praias. Os
mais utilizados entre os Estado brasileiros são os tabulares. As figuras 05 a 09
ilustram as apresentações dos resultados do monitoramento da qualidade das praias
do ano de 2011 para que seja possível a comparação entre a qualidade das praias
dos Estados litorâneos. Vale ressaltar que os resultados apresentados servem para
representar as praias da região Nordeste, Sudeste e Sul.
Houve uma grande dificuldade na obtenção de dados dos diferentes estados
litorâneos brasileiros, pois são os poucos órgãos ambientais que publicam os seus
resultados em seus portais de internet. Acredita-se que a dificuldade em obter tais
informações decorre da falta de infraestrutura que os estados brasileiros tem em até
mesmo realizar os seus próprios monitoramentos e sistematizar tais dados seria de
dificuldade ainda maior. Mesmo os estados mais estruturados, como o Rio de
Janeiro,

constatou-se

grande

dificuldade

se

obter

mais

dados

sobre

a

balneabilidade, pois os dados mais antigos se encontram arquivados em sua
biblioteca.
Todos os Estados litorâneos brasileiros adotam diversos critérios para a
apresentação dos resultados. Neste estudo foi adotada a comparação por região e
por praia do município. As figuras que representam os resultados por região dizem
respeito a São Paulo, Ceara e Rio de Janeiro.
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Figura 5 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias na Região
Metropolitana de Fortaleza.

P= Própria

Fonte: SEMACE (2011)
Figura 6 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias da Barra e
Zona Sul/Município de RJ.

Fonte: Inea (2013)
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Figura 7 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias da
Baixada Santista/SP.

Fonte: CETESB (2013)

As figuras 8 e 9 representam as praias do Gonzaga – Santos e Beira mar Norte –
Florianópolis/SC, respectivamente.
Figura 8 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias da
Santos/SP no período de janeiro a junho de 2011.

Fonte CETESB (2011a)
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Figura 9 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade da praia em
Florianópolis/SC.

Fonte: FATMA (2011).

5.6 Praias do Estado de São Paulo X Praias “estrangeiras”
Para a comparação dos resultados entre a qualidade das praias do Estado São
Paulo e dos países da Europa, Estados Unidos e Nova Zelândia, foram utilizados
quadros e figuras ilustrativas.
As figuras 10 a 17 demonstram os resultados publicados pela EEA no ano de
2012, referente ao monitoramento da qualidade das praias de 2011, dos países da
Europa como Portugal, Espanha e Itália. Esses países foram selecionados devido a
aplicação

tanto

das

Directivas

2006/7/EC(UE,

2006)

como

a

Directiva

76/160/EEC(UE,1975). Espanha e Portugal já estão aplicando a nova norma no
monitoramento de 2011 e a Itália continua aplicando a antiga norma.
Efetuando a comparação da qualidade das praias entre os países europeus,
vale destacar que a grande maioria das praias possuíam qualidade “ótima” e “boa”.
No entanto, Portugal e a Espanha, em 2011, possuíam poucas praias classificadas
como “péssima” e somente Portugal não tinha praias interditadas para o banho. A
Itália, por sua vez, teve um grande número de praias interditadas em sua costa.
Outro dado importante é que somente Portugal faz uma ficha de perfil balnear
para o monitoramento de cada uma de suas praias. O resultado dessa melhoria da
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qualidade das praias reflete a não interdição de suas praias dos 431 pontos
monitorados.
Figura 10 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias de
Portugal

Fonte: EEA (2011)
Figura 11 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias da
Portugal.

Fonte: EEA (2011)
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Figura 12 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias de
Portugal.

Fonte: EEA (2011)
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Figura 13 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias da
Espanha.

* Qualidade balneabilidade que estavam em conformidade com os limites estabelecidos e também foram compatíveis
com a Escherichia coli

Fonte: EEA (2011)
Figura 14 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias da
Espanha.

Fonte: EEA (2011)
Figura 15 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias da
Itália.

* Qualidade balneabilidade que estavam em conformidade com os limites estabelecidos para cinco parâmetros da Directiva
76/160/EEC (2008-2009) e também foram compatíveis com a Escherichia coli (2010-2011)

Fonte: EEA (2011)
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Figura 16 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias de Espanha.

Fonte: EEA (2011)
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Figura 17 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias da Itália.

Fonte: EEA (2011)
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Nos Estados Unidos, a EPA aplica toda a sua normativa para todos os Estados
americanos. As figuras 18 a 21 demonstram os resultados publicados pelo órgão
ambiental americano sobre o monitoramento da qualidade das praias no ano de
2011 dos Estados da Califórnia e da Carolina do Norte. Esses estados foram
selecionados devido as oscilações e como foram adotadas as medidas de
prevenção.
Segundo a EPA (2012) no Estado da Califórnia foram monitoradas 439 praias
em 17 municípios, no qual 29% tinham pelo menos uma notificação de praia
imprópria para o banho, sendo que 81% das ações aplicadas no Estado, a qualidade
da água retornou a ser própria para o banho nos meses avaliados e que 48% das
praias voltaram a ser próprias para o banho em 1 a 2 dias. A figura 18 representa os
dados do monitoramento das praias da Califórnia.
Já o Estado da Carolina do Norte foram monitoradas 240 praias nos 17
municípios, no qual 8% tenham pelo menos uma notificação de praia imprópria para
o banho, sendo 65% das ações aplicadas pelo Estado, a qualidade da água retornou
a ser própria para o banho nos meses avaliados e que 65% das praias voltaram a
ser próprias para o banho em 1 a 2 dias (EPA, 2011). A figura 18 representa os
dados do monitoramento das praias da Carolina do Norte.
Figura 18 - Quadro das praias monitoradas no Leste e Oeste dos EUA.

Fonte: EPA (2012).
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Figura 19 - Exemplo da forma de apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade
das praias da Califórnia - EUA.

Fonte: EPA (2012).

Figura 20 - Exemplo da forma de apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade
das praias Carolina do Norte - EUA.

Fonte: EPA (2012).
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Figura 21 - Exemplo de forma de apresentação da porcentagem de dias que as praias da
Califórnia e Carolina do Norte estiveram próprias para o banho.

CALIFORNIA - EUA

CAROLINA DO NORTE - EUA

Fonte: EPA (2012).

No Estado de São Paulo, a CETESB aplica a Resolução Conama 274/00
(Conama, 2000) para todos os municípios litorâneos. As figuras 22 e 23 demonstram
os resultados publicados pelo órgão ambiental sobre o monitoramento da qualidade
das praias no ano de 2011. No caso de Estado de São Paulo, por se tratar de uma
quantidade de praias inferior aos outros exemplos citados acima, será adotado
regiões já definidas pelo Estado como Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul.
Segundo a CETESB (2012a), são 296 praias existentes no litoral paulista,
sendo que 137 delas são monitoradas e possuem 156 pontos de monitoramento
para avaliar a qualidade das águas do mar para a recreação. A figura 22 demonstra
o planejamento da CETESB para o monitoramento da qualidade das águas para
recreação.
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Figura 22 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias do Estado
de São Paulo.

Fonte: CETESB (2012a)

No ano de 2011, boa parte das praias do litoral paulista estavam com sua
qualidade “regular”, sendo que comparado ao ano subsequente, a Baixada Santista
e o Litoral Sul pioraram a qualidade de suas praias. A figura 23 demonstra os
resultados obtidos pela CETESB da qualidade das praias do litoral paulista.
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Figura 23 - Apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade das praias do Estado de
São Paulo.

Fonte: CETESB (2012a)

Quanto aos resultados da Austrália e Nova Zelândia, não foram encontrados
dados suficientes sobre a qualidade. Poucos dados são fornecidos, com ou sem a
gestão nas praias. Vale ressaltar que há gestão da qualidade das praias e que eles
seguem o guia para o monitoramento de suas praias com critérios pré-estabelecidos.
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5.7 Subsídios para a melhoria da gestão da qualidade das praias utilizando o índice
de balneabilidade
Após a apresentação dos resultados, fica evidente que a gestão costeira temse aprimorado em todo mundo com novas tecnologias, legislações ambientais e os
melhores métodos para a avaliação da qualidade da água de suas praias.
Ao aplicar o modelo FPEIR (Força Motriz/Pressão/Estado/Impacto/Resposta) a
partir do resultados expostos do litoral paulista, constata-se que o índice de
balneabilidade é um indicador de Estado que pode identificar outras correlações de
interferência no meio ambiente:


Balneabilidade x Crescimento Populacional (Estado x Força Motriz)



Balneaibilidade x Coleta e Tratamento de Esgoto (Estado x Pressão)



Balneabilidade X ICTEM (Estado x Pressão)



População x ICTEM (Força Motriz x Pressão)

A utilização do índice de balneabilidade traz diversas constatações sobre os
impactos ambientais que estão sendo gerados pelo crescimento populacional
desordenado dos municípios litorâneos, ligações clandestinas de esgotos nas
galerias pluviais, loteamentos clandestinos e ocupação irregular às margens dos rios
litorâneos e a água de chuva contaminada pelos poluentes por conta da lavagem
superficial do solo e de cursos d’água poluídos e da atmosfera (CETESB, 2009).
Há outros impactos negativos como a poluição visual, proliferação de vetores,
odores e a degradação saúde ambiental da população tanto aos que residem no
próprio município como a população veraneia que estão inseridos nos indicadores
de Impacto. A figura 24 mostra como ficaria estruturado o modelo FPEIR na lógica
da avaliação da balneabilidade.

83

Figura 24 - Estrutura FPEIR construída através do índice de balneabilidade.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Para tanto, propõe-se a aplicação de uma “Ficha Perfil de Qualidade de Praia
Costeira”, com já é utilizada em Portugal, que seria um subsídio para o indicador de
Resposta do modelo FPEIR quanto ao monitoramento da qualidade das praias do
estado de São Paulo.
A aplicação dessa ficha teria como iniciativa a padronização dos dados
costeiros, permitindo uma melhorara na gestão quanto a qualidade socioambiental,
bem como na criação de políticas públicas para melhor ordenamento do território
litorâneo. Esse instrumento possibilitará a melhor compreensão do índice de
balneabilidade interferindo diretamente em outros indicadores ambientais e de
gestão pública, apresentando com uma maior eficiência os principais impactos
ambientais encontrados na região. O quadro 2 demonstra o modelo de “Ficha Perfil
de Qualidade de Praias Costeiras”.
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Quadro 7 – Modelo de Ficha proposta para elaboração de perfil de praias

Perfil das Praias Costeiras
Identificação da Praia
Nome:
Código:
Tipologia
Data de Publicação:
Data de Revisão:
Características da praia
Caracterização Geográfica da Praia
Estado:
Município:
UGRHI:
Nome de Coleta:
Código Qualipraia:
Localização do Ponto de Coleta
Coordenadas:
Datum:
Projeção:
Caracterização Física da água costeira
Descrição:
Tipo de Substrato:
Serviços disponíveis:
Caracterização Hidrológica da água costeira
Temperatura média:
Hidrodinâmica (marés):
Precipipação:
Qualidade Anual

Classificação da Qualidade
Qualidade Baixa Temporada

Qualidade Alta Temporada

Identificação e Avaliação das possíveis causas de poluição e medidas de gestão
Na praia
Cursos de água que desaguam:
Nas imediações
Na praia
Potenciais fontes de poluição:
Nas imediações
Risco de ocorrência de episódios de
poluição de curta duração e
histórico de ocorrências:
Medidas de Gestão:
Atividades Antrópicas:
Continua
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Quadro 7
Continuação

Indicadores Socioambientais
População
ICTEM
IQA
Enterococos
Turismo
Temporada
Economia
Bandeira Azul
Outros
Identificação das Entidades Gestoras
Nome:
Tel
e-mail
website
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

No entanto, constatou-se que não há uma padronização de diversos fatores no
âmbito federal quanto aos dados de qualidade das praias, o indicador
microbiológico, a disponibilização dos dados de balneabilidade temporais e a
utilização do índice de balneabilidade como um indicador socioambiental para a
gestão de todo o território brasileiro, como é realizado na União Europeia e nos
Estados Unidos.
Outro aspecto a considerar diz respeito a uma maior integração do índice de
balneabilidade com outros indicadores ambientais, de saneamento e de gestão
pública para o melhor gerenciamento da região costeira, culminando assim em uma
grande melhoria nos Planos Diretores dos municípios brasileiros, maior eficiência em
outros instrumentos de gestão costeira, como por exemplo no ZEE e Projeto Orla e a
maior eficiência no monitoramento da qualidade das praias.
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CONCLUSÕES

A qualidade das praias do litoral do Estado de São Paulo vem decaindo no
decorrer dos anos, devido aos problemas de lançamentos dos efluentes domésticos
clandestinos, efluentes com pouco ou sem tratamento lançados ao mar e nos cursos
d’água e na deficiência da gestão costeira devido a falta de investimentos dos
municípios em sanar os problemas sanitários, causando doenças de veiculação
hídrica e a degradação do meio ambiente. É possível identificar a degradação na
qualidade das praias com as síntese dos dados disponibilizados pela CETESB e
pela Fundação SEADE, no período considerado dos anos de 2001 a 2011.
O crescimento populacional no litoral paulista vem interferindo diretamente na
qualidade das praias, pois o aumento da população nas cidades paulistas mostrou a
piora dos indicadores balneabilidade e o ICTEM, demonstrando assim uma maior
degradação das praias. Quando feito o cruzamento do crescimento populacional
com o ICTEM, seguiu a mesma tendência quando relacionado com o índice de
balneabilidade, podendo-se concluir que a falta da infraestrutura sanitária é um dos
principais problemas enfrentados do litoral paulista.
Após o entendimento que a população interfere na qualidade das praias e
resulta diretamente na alteração dos índices ambientais, consecutivamente
observou-se que os índices balneabilidade e o ICTEM se comportam da mesma
maneira. Quanto pior for a classificação da qualidade da praia, pior foi classificado o
ICTEM, mostrando assim que os fatores que influenciam o índice de balneabilidade
estão diretamente vinculados com os lançamentos dos efluentes sanitários com ou
sem tratamento e se relacionam indiretamente com o crescimento populacional
desenfreado no qual é o grande gerador desses efluentes.
Quando analisada a situação dos estado litorâneos brasileiros, verificou-se que
não é muito diferente do litoral paulista. Todos os estados deixam claro ao
disponibilizar os seus resultados ao público, que é utilizado o a resolução CONAMA
274/00 (Conama, 2000). No entanto a grande dificuldade foi a obtenção dos dados
para as possíveis comparações, pois não há uma forma de padronização dos dados
para a avaliação da qualidade das praias entre os estados litorâneos brasileiros,
dificultando assim possíveis diagnósticos para a elaboração de planos de ação e
gestão de ordem nacional.
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Comparando a situação do litoral do Estado de São Paulo com outros países, a
grande diferença é devido as normativas que regem a qualidade das águas para a
recreação e a forma de gestão destas áreas monitoradas. Quanto aos parâmetros
microbiológicos que são fundamentais para a construção do indicador ambiental,
todos os países seguem praticamente a mesma metodologia, variando na aplicação
da fórmula para a obtenção do índice. No entanto, é de consenso entre todos os
países a utilização de Enterococos para a avaliação da qualidade das águas das
praias costeiras devido a maior resistência no meio aquático salino. Vale ressaltar
que entre os Estados brasileiros, há Estados que utilizam tanto a E. coli como
Enterococos para no monitoramento das praias.
Ainda na comparação entre o Estado de São Paulo com outros países, tanto os
europeus como os Estados Unidos, o único país que demonstrou uma novidade na
forma de gestão costeira para o monitoramento das praias foi Portugal, com a
criação de uma ficha de monitoramento da qualidade de praia. Essa ficha foi
instituída através uma nova normativa introduzindo uma ferramenta de gestão para o
monitoramento das águas de recreação das praias. O motivo da implementação
desta ferramenta foi atender a legislação vigente no país e melhorar a aplicação do
monitoramento da qualidade das praias, principalmente em praias que estavam
comprometidas

quanto

a

avaliação

ambiental.

Eles

obtiveram

resultados

significativos, pois, no ano de 2010, foram detectadas praias com qualidade péssima
e com interdições para a sua melhoria e, no ano de 2011, nenhuma praia foi
interditada, mostrando que a ficha de monitoramento introduzida em 2010 funcionou.
A ficha de “Perfil de água balnear” tem por objetivo, além da gestão costeira,
informar a população e fornecer às autoridades de direito, informações relacionadas
as características físicas, geográficas e hidrológicas das águas para recreação,
podendo dessa forma identificar a avaliar as possíveis causas da poluição e quais
serão as medidas de gestão que serão tomadas.
Sugere-se, primeiramente, que todos os dados gerados pelos órgãos
ambientais brasileiros sejam padronizados, com a criação de um banco de dados
padrão que auxiliaria tanto na analise e compreensão da dinâmica do território
quanto da qualidade da água das praias, como já são realizados nos Estados
Unidos e na União Européia.
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Sugere-se, ainda, que haja uma melhor disponibilização dos dados de
balneabilidade e de outros indicadores ambientais, como já é realizado pela
CETESB e pela SMA, com documentos completos e com uma boa análise da
qualidade das praias costeiras, das águas superficiais, e da dinâmica de todo o
território paulista. Pois, a dificuldade de obtenção de dados de outros Estados, não
possibilitam numa boa compreensão da dinâmica do território brasileiro quanto a
qualidade ambiental de suas praias, bem como em uma gestão integrada de toda a
costa brasileira.
No entanto, a pesquisa mostrou que o índice de balneabilidade também poderá
auxiliar diretamente na criação de diversos outros instrumentos para a melhoria da
gestão costeira no Brasil, como por exemplo, o Zoneamento Ecológico-Econômico
(ZEE), Projeto Orla e o Projeto Onda Limpa no Estado de São Paulo.
Recomenda-se, também, a padronização de um único indicador microbiológico
nas águas de praia, pois já foi constatado que os Enterococos são os melhores
microorganismos para a avaliação da qualidade das praias costeiras, devido a maior
resistência no meio aquático salino.
Conclui-se que, com a implementação da ficha de perfil de praias, seria
possível otimizar o processo de monitoramento da qualidade de praias tanto no
municípios litorâneos do estado de São Paulo e em todo o país, bem como o
cumprimento da legislação vigente no país melhorando assim a qualidade das praias
do litoral brasileiro. A melhor aplicação do índice de balneabilidade na gestão pública
costeira, a necessidade de padronização dos dados publicados e o desenvolvimento
de novas ferramentas para a gestão das praias, podem melhorar significativamente
a qualidade de vida da população e do meio ambiente.
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ANEXO A – PERFIL DE ÁGUA BALNEAR APLICADO EM PORTUGAL.
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