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RESUMO 

As praias e manguezais do entorno de centros urbanos são excelentes 

atrativos turísticos, principalmente nas épocas mais quentes do ano, contudo, 

podem vir a sofrer contaminações por meios de lançamentos indevidos de 

efluentes, acarretando risco a saúde das pessoas que as utilizam como forma 

de recreação. Visto isso, o objetivo proposto por esse estudo, foi avaliar a 

qualidade da água das praias e manguezais por meio dos parâmetros físico-

químicos e quantificação dos níveis de bactérias indicadoras de poluição fecal, 

durante o período de um ano, em dez pontos situados no município de Vitória, 

ES. As análises dos dados demonstraram que nos sítios de coletas referentes 

à praia, estavam dentro da faixa ideal para os critérios físico-químicos e 

apresentaram baixa contaminação quando avaliado o parâmetro 

microbiológico, conforme legislação ambiental brasileira do CONAMA n°274/00. 

Entretanto, os sítios de manguezal, apresentaram desconformidades nos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos, em 91,6% de amostras para 

coliformes termotelerantes e 49% para Enterococcus spp.. Conclui-se que a 

qualidade a água dos sítios de praia é melhor que a do manguezal, visto a alta 

contaminação por bactérias indicadoras de poluição fecal nos sítios de 

manguezal. 

Palavras-chave:Qualidade de água, bactérias indicadoras de poluição, 

parâmetros físico-químicos, legislação ambiental. 

 

  



1. INTRODUÇÃO 

As praias e balneários do entorno de centros urbanos são excelentes atrativos 

turísticos, contudo, esse processo de desenvolvimento turístico vem ao lado de 

diversos problemas ambientais que nem sempre são apreciados pela gestão 

pública. O litoral brasileiro é bastante frequentado, principalmente em épocas 

mais quentes como o verão, pelos próprios habitantes locais e turistas. As 

condições sanitárias inadequadas desses recursos levanta a preocupação com 

a saúde de quem faz o uso desse meio (MACIEL, et al., 2015). 

As doenças de veiculação hídrica são aquelas transmitidas ao homem, por 

meio da água contaminada por microrganismos como bactérias, vírus e fungos, 

eliminados pelo próprio homem em seus dejetos, ou podem vir de poluentes 

radioativos e químicos de efluentes industriais, que chegam até o homem por 

diversas vias, sendo a via principal à ingestão direta da água contaminada 

(SOTERO-MARTINS, 2014). 

Uma vasta quantidade de microrganismos patogênicos é encontrada nos 

efluentes domésticos, que são descarregados em corpos hídricos. A 

contaminação desse corpo d’água pela presença desses patógenos traz 

sequelas indesejáveis, sobretudo relacionadas à saúde pública (SILVA, et al., 

2015). 

A maneira mais usual de indicar a presença de microrganismos patogênicos 

em corpos d’água é utilizando microrganismos indicadores, que são um grupo 

de bactérias de origem intestinal, eliminadas de excretas do homem e animais 

de sangue quente. Os indicadores comumente utilizados são as bactérias do 

grupo coliformes, Enterococcus spp. e Escherichia coli.  Essas bactérias são 

encontradas usualmente no organismo humano, não trazendo danos, sendo 

definidas como comensais (DAVINO; MELO; FILHO, 2015). 

O Brasil conta com resoluções ambientais como a 274, de 2000 do CONAMA e 

a 357, de 2005 que define critérios para a qualidade da água destinados a 

recreação, que podem afetar a balneabilidade, que incluindo metodologias de 

monitoramento, indicadores microbiológicos e concentrações que classificarão 



a água em padrões como excelente, muito boa, satisfatória e inadequada 

quando a amostra excede o limite proposto. 

A baixa qualidade sanitária das águas costeiras e o aumento do uso desses 

recursos destinados à recreação estão relacionados a diversas doenças, 

causadas principalmente por microrganismos patogênicos de origem fecal. 

Quando a população se expõe a esse ambiente contaminado, pode ocasionar 

transtornos gastrointestinais e doenças respiratórias. Essas enfermidades 

ocorrem mais comumente durante o verão, quando há um aumento de 

frequentadores e possivelmente por aumento da carga de esgoto, visto o 

aumento de turistas (PINTO, et al., 2012). 

Dessa maneira, o estudo é importante para o município de Vitória, ES que 

conta com uma extensa faixa litorânea e de manguezal e a análise desses 

locais justifica-se para manter uma boa qualidade e assim assegurar a saúde 

dos banhistas frequentadores.  

 

  



2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a qualidade da água da praia e manguezal destinados à 

recreação no município de Vitória, ES. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar os parâmetros físico-químicos das amostras de águas 

recreacionais. 

 Avaliar a qualidade microbiológica da água por meio da presença de 

coliformes termotolerantes e Enterococcus spp. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 COLETA DAS AMOSTRAS DE ÁGUAS RECREACIONAIS 

Este estudo foi autorizado no dia 24/08/15 pelo Ministério do Meio Ambiente 

através do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBio, para que coletas de material botânico, fúngico e microbiológico   

As amostras de água destinadas a microbiologia e a avaliação do potencial 

hidrogeniônico (pH) foram coletadas em frascos de 1L devidamente 

esterilizados, em uma profundidade de aproximadamente 10 cm da coluna 

d’água. Já as amostras pertencentes à titulação de oxigênio dissolvido (OD) 

foram coletadas em frascos de rosca esmerilhada de 100mL. Após todas as 

coletas as amostram foram levadas para o departamento de Patologia da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) para realização das análises. A 

fim de caracterizar a qualidade da água, foram realizadas as seguintes análises 

físico-químicas: pH, oxigênio dissolvido (OD), temperatura e salinidade (Quadro 

5). 

Quadro 5. Equipamentos e métodos utilizados para análise físico-química. 

 



3.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

A quantificação de coliformes termotolerante e de Enterococcus foi realizada 

através da metodologia de membrana filtrante (MF). Seguindo os critérios 

estabelecidos por APHA (2012) para análise de água recreacional (Figura 5). 

Figura 5. Fluxograma das etapas realizadas para quantificação bacteriológica nas 

amostras de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

As amostras foram caracterizadas conforme os seguintes parâmetros físico-

químicos: temperatura, oxigênio dissolvido, pH, salinidade e pluviosidade 

acumulada mensalmente. As médias dos resultados mensais dos parâmetros 

físico-químicos estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1. Resultados da estatística descritiva da pluviosidade mensal e parâmetros 
físico-químicos de águas superficiais de praia e manguezal em Vitória, ES. 

Mês 
Pluv. 
(mm) 

Praia (n=5) Manguezal (n=5) 

T.ar 
(°C) 

T.H2O 
(°C) 

pH 
Sal. 
(‰) 

OD 
(mg/L) 

T.ar 
(°C) 

T.H2O 
(°C) 

pH 
Sal. 
(‰) 

OD 
(mg/L) 

ago/15 40,6 25,6 23,6 8,3 39 5,9 22,9 25,3 7,6 28 3,1 

set/15 27,8 28,0 23,6 7,9 37 6,4 27,2 27,6 7,0 29 3,1 

out/15 54,6 28,8 26,0 7,6 37 6,6 33,0 28,6 7,9 38 0 

nov/15 61,2 28,8 26,8 7,9 39 5,2 24,8 26,4 7,9 29 0,8 

dez/15 87,8 31,6 26,6 7,8 37 5,2 28,0 28,4 8,0 28 3,4 

jan/16 186,0 29,6 25,4 8,0 39 6,2 29,0 27,6 7,9 36 4,6 

fev/16 12,3 29,6 26,6 8,1 36 8,1 27,8 27,8 8,1 25 3,4 

mar/16 90,0 28,4 28,4 8,1 37 8,0 31,2 28,4 8,2 31 7,0 

abr/16 25,0 25,6 24,0 8,1 39 7,4 27,2 24,6 7,8 38 4,5 

mai/16 12,9 20,8 24,6 8,0 39 6,9 22,4 23,4 7,4 35 2,0 

jun/16 72,7 22,6 20,8 8,0 37 6,8 23,0 22,2 7,4 34 1,8 

jul/16 3,6 25,6 24,2 7,5 36 7,5 27 23,8 7,3 11,6 4,3 

Média 56,2 27 25,1 8,0 38 6,6 27 26,3 7,7 30 3,1 

Mediana 47,6 28,2 25 8,0 37 6,7 27,2 27 7,8 30 3,2 

D.P. 50,3 3,1 2 0,22 1,23 0,96 3,4 2,2 0,3 4,4 1,9 

C.V. (%) 0,89 0,11 0,07 0,02 0,03 0,14 0,12 0,08 0,03 0,14 0,61 

Máx 186 31,6 28,4 8,3 39 8,1 33,0 28,6 8,2 38 7,0 

Mín 3,6 20,8 20,8 7,5 36 5,2 22,4 22,2 7,0 11,6 0,0 

Pluv.= pluviosidade mensal; T.ar = temperatura do ar; T.H2O= temperatura da água; Sal.= 

salinidade; OD = oxigênio dissolvido; D.P.=desvio padrão; C.V.=coeficiente de variação. 

Em resumo os resultados dos parâmetros físico-químicos encontrados nas 

amostras de águas superficiais dos sítios de praia e manguezal foram 

relativamente semelhantes quando comparados entre si. Atenta-se apenas 

para as variáveis oxigênio dissolvido e salinidade que estiveram com valores 

maiores nas amostras coletadas na praia (média; praia[OD=6,6 mg/L, 

salinidade=38‰]; manguezal[OD=3,1 mg/L, salinidade=30‰]). A temperatura 

das amostras de águas superficiais esteve entre 20,8 a 33,6 °C e os valores de 

pH foram moderadamente neutro e alcalino (pH 7,0-8,3). 



Tabela 2. Valores médios encontrados após análises dos parâmetros físico-químicos 
de águas recreacionais. 

Parâmetro Preconizado Média das praias Média do mangue 

Oxigênio dissolvido ≥6,0 6,6mg/L 3,16mg/L 

pH 6,5 a 8,5 8,0 7,7 

Salinidade 30‰ 38‰ 30‰ 

Pluviosidade --- 56,2mm 56,2mm 

(Fonte: BRASIL, 2005). 

 

4.2 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA 

Para avaliar a concentração dos indicadores de poluição fecal na água, foram 

utilizados os coliformes termotolerantes e o Enterococcus spp., seguindo 

conforme a Resolução n° 274, de 2000 do CONAMA. Foram analisadas 120 

(100%) amostras de águas superficiais durante o período do estudo, coletadas 

em 10 sítios distribuídos em 60 amostras destinadas aos sítios de praias e 60 

amostras para os sítios de manguezais do município de Vitória, ES, Brasil. As 

amostras foram quantificadas para determinação de coliformes termotolerantes 

e o Enterococcus spp. (Tabela 3). 

 Tabela 3. Resultados da microbiologia, expressos em porcentagem de sítios de coleta 
onde foram constatados índices maiores que o estabelecido pela resolução n° 274 da 
CONAMA. 

Mês 

Coliformes 
Termotolerantes 

Enterococcus spp. 

Praia  
n=5 

Manguezal  
n=5 

Praia  
n=5 

Manguezal  
n=5 

Ago/15 0% 100% 0% 4(80%) 

Set/15 2(40%) 100% (0% 3(60%) 

Out/15  0% 4(80%) 0% 100% 

Nov/15  0% 100% 0% 100% 

Dez/15 0% 3(60%) 0% 4(80%) 

Jan/16 2(40%) 3(60%) 0% 3(60%) 

Fev/16 2(40%) 100% 0% 100% 

Mar/16  0% 100% 0% 4(80%) 

Abr/16  0% 100% 0% 1(20%) 

Mai/16  0% 100% 0% 100% 

Jun/16  0% 100% 1(20%) 100% 

Jul/16 0% 100% 3(60%) 100% 

     Total 
 

6/60(10,0%) 55/60(91,6%) 4/60(6,6%) 49/60(81,6%) 



As concentrações máximas obtidas de coliformes termotolerantes e 

Enterococcus spp., nos sítios de praia foram de 6,1 x 104 e 5,9 x 102 UFC por 

100mL de água, respectivamente. Seguindo da mesma forma para manguezal, 

os valores máximos atingidos foram de 4,0 x 109 e 2,0 x 105. O monitoramento 

desses indicadores evidenciou uma grande disparidade na comparação entre 

praia e manguezal, visto que os sítios de manguezais apresentaram 91,6% das 

amostras contaminadas com coliformes termotolerantes e 81,6% amostras 

contaminadas por Enterococcus spp., demonstrando estar recebendo uma 

carga poluidora maior.  

 

4.3 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

A fim de comparar os dados obtidos das análises microbiológicas e dos 

parâmetros físico-químicos, foi realizada uma matriz de correlação, onde (valor 

de p) abaixo de 0,05 corresponde a uma significância estatística e valores de 

(r) acima de 0,5 demonstram uma forte correlação (NAWAB, et al., 2016). Para 

verificar se existe correlação entre os parâmetros analisados foi realizada uma 

análise de correlação estatística dos dados, sendo elaborada uma correlação 

para os sítios de praias e uma para os sítios de manguezais. 

Nas correlações para os sítios de praia pode ser observadas apenas 

correlações nas variáveis entre temperatura do ar/ temperatura da água em 

sítios de praia, onde os valores de (r) foram de 0,6529 e valor de (p) foram de 

0,0294, não obtendo correlações entre as outras variáveis. 

Para as correlações dos sítios de manguezal foram identificadas correlações 

positivas entre temperatura do ar/ temperatura da água (r= 0,8764 e p= 

0,0004), pH/ temperatura do ar (r= 0,6913 e p= 0,0185), pH/temperatura da 

água (r= 0,7067 e p= 0,0150). Foram encontradas também correlações 

negativas entre coliforme fecal/temperatura do ar (r= -0,6107 e p= 0,0460) e 

entre Enterococcus spp./oxigênio dissolvido (r= -0,6860 e p= 0,0207). 

 

 

 



 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados após o um ano de estudo, demostraram diferença entre os sítios 

de praias e manguezais. De maneira geral, a qualidade da água das praias 

estava melhor quando comparado com os sítios de manguezal. Em uma média 

de todas as coletas, as praias apresentaram-se dentro da normalidade 

tomando como referência os parâmetros físico-químicos, e em relação aos 

índices microbiológicos, apresentaram baixa contaminação. 

Com relação aos parâmetros físico-químicos avaliados, os sítios de coleta tanto 

de praia como de manguezal mostraram está dentro dos critérios exigidos pela 

Resolução do CONAMA n° 357/2005 com exceção da média de oxigênio 

dissolvido dos sítios de manguezal, que estavam abaixo da faixa considerada 

como ideal. 

A respeito dos parâmetros microbiológicos, os sítios de praias apresentaram 

baixa contaminação, visto que em um ano de estudo, apenas 6 amostras foram 

constatadas fora dos limites para coliformes termotolerantes e 4 amostras para 

Enterococcus spp., em contra partida, os sítios de manguezal apresentaram 

um alta contaminação por coliformes termotolerantes com 55 amostras acima 

do permitido e 49 amostras para Enterococcus spp., baseando na Resolução 

do CONAMA n°274/00.  

Ciente desses resultados recomenda-se melhorias quanto á rede de esgoto e o 

seu tratamento, principalmente para o manguezal, que evidenciou alta 

contaminação por bactérias, para que não haja contaminação, expondo assim 

todos àqueles que utilizam o mangue para recreação a patógenos 

potencialmente causadores de doenças. 
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