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Resumo – As praias fazem parte da zona costeira, um dos ecossistemas mais importantes em que a 

sociedade mais se utiliza e exerce pressão na atualidade.  Quando seu uso não é sustentável a 

poluição e/ou contaminação dos recursos hídricos por águas residuais sem tratamento se tornam 

realidade, alterando a qualidade do ambiente, a paisagem e trazendo consigo doenças de veiculação 

hídrica. Então, explanar o comportamento da balneabilidade das praias no município de Maragogi é 

essencial, pois a importância deste monitoramento se deve a utilização do citado ambiente para fins 

de recreação, turismo e do extrativismo (pesca). Os estudos de balneabilidade em Maragogi são 

aferidos pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA-AL) sendo feitas análises de Coliformes 

Termotolerantes (Fecais) e pH, e os dados de 4 anos (2007 a 2010) foram trabalhados e organizados  

através de tabelas, gráficos estatísticos e mapa gerando informação do quadro situacional dos locais 

com maiores problemas de índices impróprios de águas recreacionais, identificando ainda os seus 

possíveis vetores de poluição e contaminação, sendo um produto de alerta a sociedade, a 

comunidade acadêmica e as autoridades governamentais para mitigar os problemas de saúde, 

ambientais e econômicos, que consequentemente podem ocorrer. 

 

Palavras – Chave - Balneabilidade, Praias, Maragogi 
 

Abstract – Oceans and beaches are part of the coastal zone, one of the most important ecosystems 

where the society uses more and does more pressure, when the use is not sustainable and pollution 

and contamination of water supplies by untreated sewage becomes reality, changing the quality of 

the environment, landscape and bringing diseases with the water. So, explain the behavior of 

bathing beaches in the city of Maragogi is essential, because is important to monitoring this area and 

the use of that environment for recreation, tourism and extractive activities (like fishing). Studies of 

bathing in Maragogi are measured by the Instituto do Meio Ambiente (IMA-AL) where were 

analyzed in the fecal coliform (fecal) and pH data in the period of four years (2007 to 2010), were 

processed and organized by tables, statistical graphics and map information generating a situational 

picture of local problems with higher rates of inappropriate bathing waters, also identifying the 

possible vectors of pollution and contamination. Is a product alert society, academia and the 

government authorities to mitigate health and environmental problems and economic impacts that 

result may occur. 
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1. INTRODUÇÃO 

As praias possuem como principal finalidade a recreação dos seres humanos, porém podem se 

tornar um grande problema de saúde pública quando são vítimas da poluição e contaminação. 

As regiões costeiras, onde estão localizadas as praias, são dotadas de grande pressão 

populacional. Segundo Miller Jr.(2008), 45% da sociedade vive no litoral ou em regiões próximas. 

As ações do homem que mais podem influenciar a qualidade das águas são: (a) lançamento de 

cargas nos sistemas hídricos; (b) alteração do uso do solo rural e urbano; (c) modificações no 

sistema fluvial, afirma Tucci et al (2001). 

O município de Maragogi possui uma população de 28.746 pessoas, sítio do CENSO 2010 

/IBGE (2011). Com 85 % da economia baseada em serviços e comércio, concentra um grande fluxo 

de turistas, e isto fez com que se tivesse um aumento considerável da população e dos recursos 

econômicos, entretanto, este crescimento ocorreu sem um correto ordenamento do território, 

reunindo atividades sem estruturas de esgotamento sanitário (0,5 % de esgotamento) (Enciclopédia 

dos Municípios Alagoanos, 2008), dados obtidos antes da implantação de um sistema de 

esgotamento que hoje abastece 3.000 ligações domiciliares segundo o sítio da Companhia de 

Saneamento de Alagoas – CASAL (2011).  Apesar de nos últimos anos uma parte da cidade tenha 

sido contemplada com um sistema de coleta de águas residuais, os problemas quanto à qualidade 

das águas marítimas se perpetua. 

Os estudos de balneabilidade foram produzidos em Maragogi pelo Instituto do Meio 

Ambiente de Alagoas (IMA-AL) em sete pontos de coleta e segundo o sítio da Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB-SP (2010), balneabilidade é o nível da qualidade 

da água para recreação de contato primário, secundário e quando da possibilidade de ingerir água 

em quantidades significantes. Os critérios utilizados nas análises do IMA-AL seguem a resolução nº 

274/2000 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente). 

Análises estatísticas de valor central que mostram o comportamento da qualidade da água em 

cada ponto dá uma dimensão da situação e a utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

é excelente para demonstrar visualmente o comportamento da balneabilidade e para fazer uma 

interação com os possíveis vetores que impactam sobre a qualidade da água, demonstrando quais as 

áreas que possuem os piores índices de má qualidade da balneabilidade. 
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2. METODOLOGIA 

O trabalho tem como base do estudo os índices de balneabilidade coletados pelo Instituto do 

Meio Ambiente de Alagoas (IMA – AL, os dados coletados e analisados são de coliformes 

termotolerantes (fecais) e pH)  de quatro anos (2007, 2008, 2009 e 2010) em sete pontos de análise 

no município de Maragogi – Alagoas denominados pelo próprio IMA-AL (Tabela 1): 

Tabela 1 – Pontos de análise de balneabilidade em Maragogi (IMA-AL) 

PONTO REFERÊNCIA UTM ESTE UTM NORTE 

175 MAR 
Praia de Maragogi: Em frente à foz do Rio 

Salgado 
253334 8995872 

180 MAR 
Praia de Maragogi: Próximo à Escola Manoel 

M. Costa 
253790 8998581 

185 MAR Praia de Maragogi: foz do Rio Maragogi 255167 9001160 

190 MAR 
Praia de Maragogi: Av. Beira Mar. ± 500 m 

do início da orla 
255591 9002497 

195 MAR 
Praia de Maragogi: Em frente à praça 

Multieventos 
256045 9003305 

200 MAR 
Praia de Maragogi: Em frente à rua N. S. da 

Guia – Barra Grande 
258855 9005785 

215 MAR 
Praia de Maragogi: Em frente à foz do Rio 

Persinunga 
263030 9014099 

O IMA-AL segue a resolução n° 274, de 29 de novembro de 2000, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA) que dita os seguintes critérios sobre a balneabilidade:  

As praias são consideradas PRÓPRIAS quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras 

obtidas das últimas cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, não exceder um limite de 

1000 NMP (Número Mais Provável) de Coliformes Termotolerantes (Fecais) por 100 ml da amostra 

de água. As praias são consideradas IMPRÓPRIAS, quando não obedecerem ao critério anterior ou 

quando venham apresentar na última semana um valor superior a 2.500 Coliformes Termotolerantes 

(Fecais) por 100 ml.  

Ainda estabelece as seguintes definições:  

Águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,50 %; 

Águas salobras: águas com salinidade compreendida entre 0,50 ‰ e 30 %; 

Águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 % 

E os critérios para definição de balneabilidade imprópria são: 
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 Não atingir os critérios de águas próprias; 

 A última amostra ter como resultado 2.500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 2000 

Escherichia coli ou 400 Enterococos por 100 mililitros; 

 Aparecimento de doenças de veiculação hídrica na região analisada; 

 Surgimento de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, que tornem capaz de ser um agente 

transmissor de doenças ou tornar a recreação desprazerosa; 

 pH  < 6,0 ou > 9,0 para águas doces, à exceção das condições naturais; 

 Floração de algas ou outros organismos até que haja comprovação de que não há problemas 

para a população; 

 Outros fatores que possam temporária ou permanentemente atrapalhar a recreação de contato 

primário. 

Com a união de dados foi possível criar tabelas com a porcentagem de impropriedade da 

balneabilidade, sendo definida pelo critério, em que  ≥ 50 % das análises coletadas semanalmente de 

um determinado ponto obtiverem a classificação de imprópria serão classificadas por mês como fora 

dos padrões para recreação.  

Utilizaram-se ainda os dados para se obter parâmetros estatísticos tendo como base entender o 

comportamento da qualidade das águas dos determinados pontos de acordo com os valores de 

referência determinados pela resolução nº 274/2000 do CONAMA.  

Outro fator interessante foi a utilização dos dados de precipitação da região, obtidos através 

do sítio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH-

AL) para um cruzamento com os dados de balneabilidade a fim de entender se há interferência ou 

não das precipitações de chuva nos índices de balneabilidade. 

Posteriormente, houve observações em campo para identificação dos vetores utilizando-se das 

imagens como comprovação destes lançamentos e o programa Google Earth, com imagens de 

satélites. 

E com todos estes levantamentos a finalização se deu com a confecção de mapas temáticos 

utilizando-se dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), geoprocessando todos os dados 
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recebidos e transformando em informação de fácil visualização, melhorando a compreensão para 

qualquer indivíduo seja da área acadêmica, política ou da sociedade.  

3. LOCALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Localiza-se no extremo nordeste do estado de Alagoas (Figura 1), possui uma área de 334 

km
2
, com altitudes variando entre 100 m, nos morros a noroeste e 5 m na planície costeira. Possui 

cinco bacias hidrográficas: Paus, Tabaiana, Maragogi, Salgado e Persinunga, com precipitação 

superior a 1.400 mm, com superávit hídrico no inverno e carência no verão, temperaturas com 

médias acima de 26ºC e segundo Thornthwaite possui um clima megatérmico sub-úmido.  

 

             Figura 1 – Localização do estudo  

A geologia está no domínio dos sedimentos da Bacia Sedimentar de Alagoas, na qual 

aparecem as formações Maceió, Barreiras e os Sedimentos de Praia e Aluvião; o domínio do 

cristalino é representado pelo maciço Pernambuco – Alagoas. A geomorfologia apresenta colinas de 

topo tabular alteradas por erosão fluvial, planície costeira com terraços holocênicos e área cristalina 

com morros e colinas.  

Possui uma população de 25.129 habitantes, com 46 % de coleta de lixo, 42 % de 

abastecimento de água e 0,5 % de esgotamento sanitário. A situação econômica mostra que o 

comércio representa 38 % do total, indústrias são 15% e serviços 47%, com as principais veias 

econômicas representadas pelo turismo, agricultura da cana-de-açúcar, coco e outras policulturas 

advindas de assentamentos de reforma agrária. Há ainda pesca artesanal e a indústria está baseada 

no beneficiamento da agricultura. (Enciclopédia dos Municípios Alagoanos, 2008).  
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O índice de esgotamento sanitário aumentou para um percentual ainda não encontrado devido 

à criação do Projeto Global de esgotamento sanitário em que há o transporte até uma estação de 

tratamento (ETE) de esgoto em lagoas de estabilização (aeróbica + facultativa + maturação) e tendo 

o lançamento após tratado no rio Maragogi, o tamanho da rede é de 20.240 metros com 4 estações 

elevatórias e atendendo a 3.000 habitantes, segundo o sítio da CASAL (2011) (Figura 2). 

 

Figura 2 – Estação de tratamento de esgoto de Maragogi  

4. RESULTADOS 

4.1 Obtenção e organização dos dados 

Os resultados obtidos através das coletas foram catalogados em uma tabela dividida por mês e 

com cada coleta semanal, média de 4/mês, dos sete pontos estudados (Tabela 2). 

Tabela 2 – Exemplo da organização dos dados 

 MAIO JUNHO 

Coleta  05 e 06 12 17 e 18 25 e 26 01 e 02 07 e 08 15 e 16 21 e 22 

175 

MAR 

Imprópria Imprópria Imprópria Imprópria Imprópria Imprópria Imprópria Imprópria 

180 

MAR 

Própria Própria Imprópria Própria Própria Própria Própria Imprópria 

185 

MAR 

Imprópria Imprópria Imprópria Imprópria Imprópria Imprópria Imprópria Imprópria 

190 

MAR 

Própria Própria Própria Própria Própria Própria Própria Própria 

195 

MAR 

Própria Própria Própria Própria Própria Própria Própria Própria 

200 

MAR 

Imprópria Imprópria Imprópria Própria Própria Própria Própria Própria 

215 

MAR 

Imprópria Imprópria Própria Própria Própria Própria Própria Própria 

Colocados em uma nova tabela, utilizando-se da metodologia de avaliação de ≥50% dos 

dados impróprios citada anteriormente na metodologia, uma vez que se tem uma melhor 

visualização dos índices de balneabilidade por mês e por fim calculou-se a porcentagem anual de 

meses com índice impróprio (Tabelas 3 e 4). 
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Tabela 3 - Percentual de índices de impróprios de balneabilidade (2007/2008) 
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Tabela 4 - Percentual de índices de impróprios de balneabilidade (2009/2010) 
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4.2 Análise estatística 

Com o intuito de analisar cada amostra recolhida feita pelo IMA-AL no município de 

Maragogi, os dados foram organizados e tratados para um melhor entendimento do seu 

comportamento através de parâmetros estatísticos e observação em um comparativo com os limites 

referenciados pela resolução CONAMA nº 274/2000.  

No ponto 175 MAR – Foz Rio Salgado há um índice altíssimo de coliformes fecais, tanto é 

que a moda da população de dados é 16.000 NMP, com este sendo também o valor teto 

demonstrado a toda sociedade pelo IMA-AL, mesmo que se tenha alcançado um valor maior, possui 

como valor mínimo 20 NMP, ou seja, a qualidade se altera muito, além disto, a média foi de 4.828 

NMP. A população de dados nos quatro anos de coleta é de 167 amostras, destes quase a metade, 

81, ficaram acima de 2.500 NMP, ou seja, já seriam considerados impróprios apenas com esta 

análise; e 102 dados ficaram acima de 1.000 NMP, limite máximo para análises em conjunto de 

cinco amostras da resolução CONAMA nº 274/2000, conferindo a este ponto um índice muito ruim 

de qualidade da água (Figura 3). 
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B.MÉDIA=4.828 NMP

B.MEDIANA=2.400 NMP

B.MODA=16.000 NMP

D.PADRÃO=5.719 NMP

   2.500 NMP
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Figura 3 – Análise estatística da população de dados do ponto 175 MAR – foz do Rio Salgado 

O ponto localizado no povoado de São Bento denominado de 180 MAR – Escola Manoel M. 

Santos apresenta resultados com menores índices de coliformes fecais, possuindo valores que 

variam de 20 NMP a 16.000 NMP, todavia sua mediana se concentra até o valor 80 NMP; o 

resultado que mais aparece é 20 NMP e apenas doze dados analisados ultrapassam o limite de 2.500 

NMP e trinta o valor de 1.000 NMP, bem menor quando comparado a foz do Rio Salgado (Figura 

4). 
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SÉRIE BALNEABILIDADE (2007-2010) - 180 MAR - Escola Manoel M. Santos 
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Figura 4 - Análise estatística da população de dados do ponto 180 MAR – Escola Manoel M. Santos 

Os dados apresentados no ponto 185 MAR – Rio Maragogi demonstram mais um ponto com 

altos índices de impropriedade da balneabilidade, com 53 dados acima de 2.500 NMP e 87 acima de 

1.000 NMP, ou seja, metade das coletas se encontra num índice fora dos padrões para 

balneabilidade.  
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B.MAX=16.000 NMP

B.MÉDIA=3.452 NMP

B.MEDIANA=1.100 NMP

B.MODA=20 NMP

D.PADRÃO= 5.146 NMP

   2.500 NMP

   1.000 NMP

 

Figura 5 - Análise estatística da população de dados do ponto 185 MAR – foz do Rio Maragogi 

Os dados da região do ponto 190 MAR – Avenida Beira Mar, localizado no centro da cidade 

possuem coletas que voltam a ter valores bem menores de coliformes fecais, chega a atingir algumas 

vezes 16.000 NMP, entretanto seu comportamento em metade das análises não ultrapassa os 130 

NMP, apenas doze coletas ultrapassam os 2.500 NMP e 25 passam de 1.000 NMP (Figura 6). 
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Figura 6 - Análise estatística da população de dados do ponto 190 MAR – Avenida Beira-Mar 

A região do ponto 195 MAR – Praça Multieventos apresentou índices mais altos nos dois 

primeiros anos, diminuindo bastante a partir do segundo semestre de 2009, o que pode indicar que a 

inserção da estrutura de esgotamento sanitário pode estar contribuindo com essa alteração. Possui 

uma mediana de 130 NMP, uma quantidade total de 22 dados que ultrapassam os 2.500 NMP e de 

39 que são superiores a 1.000 NMP, demonstrando mais um ponto que ultimamente não apresenta 

índices tão ruins como apresentados em rios (Figura 7). 
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Figura 7 - Análise estatística da população de dados do ponto 195 MAR – Praça Multieventos 

Para o ponto 200 MAR – Povoado Barra Grande, os dados encontram-se com bons índices 

para balneabilidade própria, os dados que ultrapassam os valores de 2.500 NMP e 1.000 NMP são 

de 5 e 14 respectivamente, ou seja, em 167 amostras coletadas apenas 14 ultrapassaram valores 

impróprios para recreação, dando uma demonstração de que a região não sofre com altas cargas de 

efluentes domésticos.  
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SÉRIE BALNEABILIDADE (2007-2010) - 200 MAR - Barra Grande
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Figura 8 - Análise estatística da população de dados do ponto 200 MAR – Barra Grande 

O ponto 215 MAR – foz do Rio Persinunga encontra-se na mesma situação do ponto de coleta 

localizado na região da foz do Rio Salgado, pois seus índices são muito mais altos que os limites da 

resolução CONAMA nº 274/2000, nada menos que 70 amostras são superiores a 2.500 NMP e 98 

acima de 1.000 NMP, informando então que mais da metade das análises coletadas encontram-se 

acima dos padrões mínimos de qualidade para balneabilidade. 
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Figura 9 - Análise estatística da população de dados do ponto 215 MAR – foz do Rio Persinunga 

4.3 Análise de precipitações x balneabilidade 

As precipitações pluviais alcançam os sistemas hídricos por percolação ou lixiviação. No 

entanto, com a interferência urbana há uma consubstancial mudança, tanto qualitativamente como 

quantitativamente, devido às alterações no trajeto natural, composição, impermeabilização dos 

solos, erosão. A composição do produto das precipitações urbanas é muito incipiente, vai depender 

dos contaminantes existentes na malha urbana, do volume projetado e, além disso, são sazonais, 
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difíceis de serem calculados corretamente. A situação é tão grave que este aporte pode ter tanta 

matéria orgânica como os esgotos domésticos.  

Em tese o aporte pluvial urbano possui grande quantidade de nutrientes, sedimentos, matéria 

orgânica, patógenos, produtos químicos, tóxicos, metais pesados e coliformes fecais de outros 

animais. Segundo Tucci et al (2001), os esgotos pluviais podem chegar a 80% da carga do esgoto 

doméstico quando da incidência de chuvas. Oliveira e Bulhões (2009), além de citarem a 

pluviosidade, recorrem aos ventos como alteradores secundários nas análises de balneabilidade. A 

maré também possui certa influência, sendo citada no relatório semanal do IMA-AL.  

Observando esta possibilidade da interferência das chuvas na piora da qualidade da água das 

praias que se localizam perto de centros urbanizados aumentando o volume de águas residuais foi 

feito um cruzamento de informações de precipitação, cedido pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH-AL) do posto Porto de Pedras (município 

com posto pluviométrico mais próximo do município de Maragogi), com os dados de 

balneabilidade organizados por mês e pela quantidade de análises de água que foram consideradas 

próprias ou impróprias para recreação. 

Abaixo estão demonstrados alguns exemplos de quando as precipitações de chuva têm relação 

e quando não têm relação com índices impróprios de balneabilidade (Figuras 10 e 11).  

 

Figura 10 – Relação pluviometria x balneabilidade ponto 180 MAR – Escola Manoel M. Costa 
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Figura 11 - Relação pluviometria x balneabilidade ponto 175 MAR – foz do Rio Salgado 

Ao analisar dois pontos de coletas que geograficamente ficam próximos com dados de 2008  é 

perceptível que as duas sofrem com problemas de índices impróprios de balneabilidade, entretanto, 

o ponto 180 MAR possui aumento de índices impróprios quando há incidência de chuvas, 

demonstrando que há uma relação nesta localidade, ou seja, esgotos domésticos e outros tipos de 

efluentes normalmente só irão alcançar corpos hídricos graças a chuva (Figura 12). 

Todavia, o ponto 175 MAR – foz do Rio Salgado sofre problemas de índices impróprios de 

águas para recreação mesmo em meses de pouca precipitação pluviométrica, o que se entende é que 

estas águas residuais sem tratamento são despejadas em grandes quantidades, suficientes para o 

corpo hídrico não absorver naturalmente esta carga, sendo delatada nas análises de coliformes fecais 

(Figura 13). 

Analisando o todo, pode-se afirmar que nas análises próximas a rios, chovendo ou não, haverá 

índices impróprios, nos outros pontos os índices só pioram com as precipitações pluviométricas. Os 

maiores problemas de poluição, seja difusa ou pontual, ocorrem nos rios que desaguam no mar. 

 

Figura 12 – Esgoto doméstico próximo ao ponto 180 MAR – Escola Manoel M. Santos 
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Figura 13 – Canal com grande volume de águas residuais que despeja seus efluentes no rio Salgado 

4.4 Confecção de mapas temáticos 

Para uma melhor visualização espacial da localização dos pontos de coleta e dos índices 

percentuais mensais de impropriedade foram confeccionados quatro mapas, um para cada ano do 

quadriênio (Figura 6). 

 

Figura 14 – Mapa com o percentual de meses de impropriedade dos anos de 2007 e 2008 
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Figura 15 – Mapa com o percentual de meses de impropriedade dos anos de 2009 e 2010 

5. DISCUSSÕES 

Fazendo uma reflexão dos dados no quadriênio (2007-2010), os pontos de coleta 175 MAR 

rio Salgado, 185 MAR rio Maragogi e 215 MAR rio Persinunga, apresentam uma alta porcentagem 

de impropriedade na qualidade da água para recreação (Tabela 4), e as observações in loco mostram 

que os vetores de poluição são fontes pontuais ou difusas advindas ao longo dos cursos destes rios.   

Tabela 4 – Percentual de meses com balneabilidade imprópria por ano 

PONTO 2007 2008 2009 2010 

175 MAR >90% >90% >90% ≥60 - 90 % 

185 MAR ≥60 - 90 % ≥60 - 90 % >90% ≥60 - 90 % 

215 MAR  >90% ≥60 - 90 % ≥60 - 90 % ≥60 - 90 % 

 

Nas regiões próximas a povoados e à orla do município teremos índices de impropriedade 

menores, em média nos anos de 2007 e 2008 ficando entre ≥30% a 60% dos meses impróprias e a 

partir de 2009 e 2010 estes índices diminuem consideravelmente para a média <30% (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Percentual de meses com balneabilidade imprópria por ano 

PONTO 2007 2008 2009 2010 

180 MAR ≥30 - 60 % ≥30 - 60 % <30% <30% 

190 MAR ≥30 - 60 % ≥30 - 60 % <30% <30% 

195 MAR ≥60 - 90 % ≥30 - 60 % ≥30 - 60 % <30% 

200 MAR <30% <30% <30% <30% 

 

Esta diminuição pode ter ligação com a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário na 

cidade de Maragogi, entretanto ainda existem lançamentos clandestinos (Figura 5 e 6), sendo a 

origem da poluição os domicílios e o comércio, a exemplo dos bares na orla. 

Os coliformes termotolerantes são chamados bioindicadores. O bioindicador é um organismo, 

ou grupo de organismos, que indica um conjunto de condições ambientais, condições estas onde 

estão mais bem adaptados para desenvolver seu próprio estilo de vida e demandas, segundo afirma 

Costa et al (2002). A comparação feita no caso da balneabilidade é que quando há grande 

quantidade de coliformes termotolerantes há incidência de organismos patogênicos.  

A situação da contaminação das águas com organismos patogênicos é tão séria que segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) apud Costa et al. (2002), 70 % das doenças têm como 

origem a veiculação hídrica e as doenças de origem diarréica estão dentro do grupo daquelas que 

causam a maioria das mortes pelo mundo. 

Segundo Flores (2007), dos pontos analisados e considerados impróprios é necessário 

manter uma distância de raio de ação de 100 metros como medida de segurança para a utilização 

recreativa. 

Aureliano (2000) afirma que é preciso realizar coletas de qualidade da água nos recursos 

hídricos que afluem nos mares para uma percepção do grau de interferências que estes sistemas 

causam na balneabilidade dos pontos analisados, e no caso do estudo de Maragogi se teria mais 

informação de quais pontos no curso do rio aportam com maior quantidade de águas residuais sem 

tratamento.  

Além disto, é preciso haver uma cobertura maior de dados, ou seja, mais coletas sendo 

realizadas numa periodicidade mais constante, pois uma vez por semana como atualmente é feito, 

significa apenas o total médio de 4 coletas/mês; muito pouco, visto que a situação de poluição e 

possível contaminação dessas áreas, como observado antes no trabalho, é alta.  
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O nível de três coletas por semana seria o mais aceitável; apesar dos custos aumentarem não 

se pode suprimir recursos para estes estudos, pois as condições ambientais estão muito adversas. 

Estudos utilizando mais amostras por semana, com um calendário diferenciado, proporcionando 

uma precisão maior foram feitos na cidade do Rio de Janeiro, sendo implementado pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), de acordo com Zee e Sabino (2000). 

A necessidade do município na melhora da qualidade de seus recursos hídricos é essencial 

para o seu desenvolvimento, pois parte está debilitada pela ação antrópica. A má qualidade dos 

mares e praias afeta a saúde dos banhistas e, por conseguinte a economia do turismo que atualmente 

representa a maior fonte de receita do município de Maragogi. 

 

6. CONCLUSÕES 

O Mar é considerado por grande parte da sociedade como um “patrimônio” 

sócioeconômicoambiental, entretanto, devido à maciça concentração de pessoas no litoral em 

manchas urbanas sem um devido ordenamento do território reflete em um sério problema a este 

meio, dentre os principais encontram-se os vetores de poluição e contaminação através de descargas 

fluviais, pluviais, acúmulo de lixo, de animais mortos, que associados à chuva direcionam-se até o 

mar.  

Maragogi encontra-se exatamente nesta situação; a concentração de localidades com dados de 

impropriedade da balneabilidade é alta, inclusive em épocas de escassez de chuva. Apesar de haver 

uma sensível melhora, os dados e as imagens deste estudo demonstram que os problemas da má 

qualidade da balneabilidade permanecem.  

O resultado do trabalho indica que as autoridades públicas precisam aumentar a rede de 

esgotamento sanitário da cidade, realizado em parte, porém se faz imprescindível chegar à 

totalidade dos domicílios e centros comerciais; não menos importante é aumentar a fiscalização 

acerca das ligações clandestinas, uma vez que os pontos de análise localizados próximos a rios são 

os que possuem piores índices, demonstrando que ligações de esgoto estão despejando sem nenhum 

tratamento estas águas residuais nos leitos dos rios. Os dados estatísticos e os mapas produzidos 

demonstram esta situação, sendo de fácil percepção. 

Para a população servem de alerta a observação dos pontos próprios para recreação e turismo, 

a conscientização da prática de ligação clandestina e o rigor na cobrança aos órgãos responsáveis 

pelas estruturas e pela fiscalização das águas residuais. 
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