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RESUMO 

 

Os ambientes litorâneos possuem extrema importância ecológica, pelo papel que 

desempenham em diversos ciclos de vida naturais, e econômica, por serem fonte de recursos 

de subsistência e pontos de interesse turístico. Em muitos municípios litorâneos, 

especialmente nas épocas de alta temporada de verão, em decorrência de um aumento 

sazonal expressivo da população, problemas como aumento da produção de resíduos 

descartados incorretamente e de esgoto sanitário não coletado tornam-se mais evidentes. 

Nas praias, a contaminação do ambiente reflete-se no aumento de casos hospitalares 

relacionados ao contato direto com esses locais e no desequilíbrio da biota litorânea. Visando 

melhorar as condições estéticas e sanitárias das praias, comumente são implantados 

programas de limpeza que incluem estratégias preventivas, como a educação ambiental dos 

usuários, e corretivas, como a coleta manual e mecanizada dos resíduos descartados 

incorretamente nas areias. Este estudo teve por objetivo avaliar a influência da utilização de 

limpeza mecanizada sobre a qualidade sanitária das areias da Praia Brava de Caiobá, em 

Matinhos-PR. Para isso, foram comparados dois subtrechos da praia – um com a operação 

de máquinas de limpeza e um sem – quanto a parâmetros físico-químicos (salinidade, NaCl, 

pH e umidade) e microbiológicos (Escherichia coli, ovos de helmintos, coliformes 

termotolerantes, enterococos e Candida albicans). Não foi observada, de forma conclusiva, 

uma tendência sólida nas variações das concentrações registradas entre os subtrechos com 

e sem operação das máquinas de limpeza. Da mesma forma, não foi constatada influência do 

revolvimento da areia, proporcionado pelas máquinas de limpeza, no processo de desinfecção 

da areia pela exposição à radiação solar. Buscou-se também avaliar a influência do aporte 

populacional que ocorre nos munícipios litorâneos durante o verão sobre os parâmetros 

analisados. Não foi observada, de forma conclusiva, uma tendência sólida nas variações das 

concentrações registradas entre os períodos de alta e baixa temporada (off season). Por fim, 

foi elaborado um guia técnico com orientações para a prática de limpeza manual e 

mecanizada de praias. 

 

Palavras-chave: areia de praia; limpeza mecanizada de praia; qualidade sanitária da areia; 

condição sanitária da areia. 

 

  



ABSTRACT 

 

The coastal environment has extreme ecological and economical importance, especially for 

the role they play in a number of key shoreline processes, and for being a subsistence resource 

and also interesting tourism hotspots. In many coastal cities, particularly in the high season in 

the Summer, there’s an expressive seasonal population increase at the beaches, and therefore 

an increase in the production of litter incorrectly discharged and of non-collected sanitary 

sewage, problems that become more evidenced at this time of the year. At the beaches, the 

contamination of the environment reflects in an increase of hospitalizations that are related 

directly to the contact with these places and consequently in the disturbance of the coastal 

marine life. Aiming to improve the aesthetical and sanitary conditions of the beaches, some 

management practices are implemented, including preventive strategies as environmental 

education of users and corrective ones such as manual and mechanized collection of litter 

incorrectly discharged on the sand. This essay had the goal of evaluating the influence of the 

use of mechanical cleaning over the sanitary quality of the Praia Brava’s sand, in Caiobá, 

located in Matinhos–PR, Brazil. In order to do that, two stretches of the beach were compared 

– one which was cleaned with the help of machines, and another which received no such 

procedure – as for physicochemical (salinity, NaCl, pH, humidity) and microbiological 

(Escherichia coli, helminth eggs, thermotolerant coliforms, intestinal enterococci and Candida 

albicans) parameters. A solid variation tendency was not observed by this study, at least in a 

conclusive way, in the registered concentrations on the stretches of beach analyzed, with or 

without the use of cleaning machines. Moreover, the influence of the mechanical revolving of 

the sand, produced by the machinery used in the cleaning process, about sunlight disinfection 

was also not observed. It was also pursued to evaluate the influence of the population input 

that occur in coastal cities during the Summer considering the analyzed parameters. It was not 

observed, in a conclusive way, a solid variation tendency of the registered concentrations 

between the periods of high and off seasons. Finally, a technical guide was elaborated with 

general guidelines about the practice of manual and mechanical beach cleaning. 

 

Keywords: sand beach; mechanical beach cleaning; beach cleaning machine; sand sanitary 

quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As regiões litorâneas desempenham importante papel ambiental, social e 

econômico devido às atividades nelas desenvolvidas (IBGE, 2011). Contudo, a 

qualidade ambiental do litoral sofre constante ameaça das ações antrópicas, 

principalmente pela expansão urbana sem planejamento ambiental e pela prática do 

turismo predatório (ARAÚJO; COSTA, 2016; MANZANO, 2009; MMA, 2010). 

De maneira mais expressiva na alta temporada de verão – época de 

turismo mais intenso no sul do país – problemas como geração e descarte irregular 

de resíduos sólidos e efluentes sanitários se agravam e afetam o ambiente e a saúde 

(ABAE, 2011; CETESB, 2017; IBGE, 2011), constituindo um desafio a ser enfrentado 

não só pelo poder público, mas também pelos usuários desses ambientes, como 

moradores e turistas. 

Em geral, os ambientes praiais recebem cargas de esgoto sanitário não 

tratado, devido a ligações irregulares nos corpos d’água ou pela falta de um sistema 

municipal de coleta de esgoto. Além disso, resíduos sólidos são descartados 

deliberadamente nas praias pelos usuários, atraindo animais que atuam como vetores 

de doenças, como pombos, ratos e urubus (ABAE, 2011). Os resíduos sólidos 

urbanos, quando mal manejados, comumente também acabam chegando aos corpos 

hídricos, que por sua vez têm como destino final os oceanos. 

Na busca de entender e controlar a contaminação das praias, minimizando 

os problemas supracitados, programas de limpeza, implementados principalmente 

durante a época de alta temporada, atuam na manutenção da qualidade sanitária do 

litoral, em especial das praias, visando preservar a estética do local, a saúde dos 

frequentadores e a biodiversidade ambiental. Particularmente, no estado do Paraná, 

é praticada a coleta manual de resíduos durante o dia e a limpeza mecanizada noturna 

das areias das praias. 

Dentre os efeitos relacionados ao uso de limpeza mecanizada nas areias 

das praias – como eficiência em remoção de lixo de menor dimensão, influência sobre 

a percepção dos usuários quanto à qualidade da praia, e alteração da sobrevivência 

ou ciclo biológico de organismos que habitam as areias –, seu efeito sobre a qualidade 

sanitária das areias foi ainda pouco estudado e reportado. 

Em conjunto com os planos de limpeza das praias, o monitoramento 

ambiental apresenta-se como uma importante ferramenta. Reconhecidamente, o 
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monitoramento da qualidade da água, ou balneabilidade, avalia a condição sanitária 

da água do mar e a caracteriza como própria ou imprópria para o uso recreacional de 

contato primário a partir de padrões nacionais de concentração máxima permitida em 

relação a parâmetros biológicos (CONAMA, 2005). Recentemente, tem-se buscado 

avaliar a condição sanitária da areia (GRACILIANO NETO; FARIAS; MATOS-ROCHA, 

2017; LESCRECK et al., 2016; SOUZA; SILVA, 2015; ZAMPIERI et al., 2017) por 

haver exposição dos usuários a longos períodos de contato com esta (WHO, 2003), 

para a qual não existe ainda um padrão nacional ou internacional de qualidade 

estabelecido, em relação a parâmetros biológicos usuais (bacteriológicos), 

principalmente, e a parâmetros químicos e físicos. 

Há carência de dados quanto à condição sanitária de areias de praias no 

estado do Paraná, e, especialmente, quanto à eficácia das diferentes ações 

desenvolvidas sobre este quesito. Assim, este estudo buscou avaliar a influência das 

atividades de limpeza implementadas, no caso a limpeza (ou sanitização) 

mecanizada, sobre a qualidade sanitária das areias da praia de Caiobá, localizada no 

município de Matinhos-PR. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a influência da utilização de limpeza mecanizada sobre a qualidade 

sanitária das areias da praia brava de Caiobá, localizada no município de Matinhos-

PR. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral proposto, foram definidos como objetivos 

específicos: 

I. Comparar aspectos físico-químicos e microbiológicos das areias entre 

subtrechos com e sem limpeza mecanizada; 

II. Avaliar a influência do revolvimento da areia, proporcionado pelas máquinas 

saneadoras, no processo de desinfecção por exposição à radiação solar; 

III. Avaliar a influência da sazonalidade populacional na qualidade das areias das 

praias durante a alta temporada; 

IV. Elaborar um guia técnico com orientações sobre limpeza manual e mecanizada 

de praias. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente item expõe a base teórica para o entendimento da relevância 

da qualidade ambiental de um ambiente de características tão particulares como as 

regiões litorâneas; as ações de manutenção das praias, aqui focadas nas atividades 

de limpeza mecanizada, seus efeitos colaterais e suas novas perspectivas; o papel do 

monitoramento ambiental na manutenção da qualidade ambiental desses ambientes; 

e, por fim, os temas abordados no campo de pesquisa sobre qualidade sanitária das 

areias. 

 

3.1 A importância das regiões litorâneas 

 

A costa brasileira, banhada pelo Oceano Atlântico, possui uma extensão 

de 8698 km (IBGE, 2011). Os ambientes costeiros abrangem grandes núcleos 

urbanos, onde são desenvolvidas atividades como turismo, esportes náuticos, 

navegação comercial, portuária e pesca, e áreas de conservação (IBGE, 2011), 

conferindo a este ambiente grande importância econômica, social e ambiental. 

A expansão de áreas urbanas e o turismo predatório são indicados como 

algumas das principais ameaças aos ambientes costeiros e marinhos (MMA, 2010). À 

ocupação das regiões litorâneas é inerente a produção de resíduos sólidos e efluentes 

líquidos que, se não coletados, destinados e tratados corretamente, podem 

desencadear problemas ambientais nas praias e outros compartimentos ambientais 

(MANZANO, 2009). Como impactos da urbanização desse ambiente sem um 

adequado planejamento ambiental pode-se citar perda de biodiversidade, processos 

de erosão, contaminação e proliferação de vetores transmissores de doenças 

(ARAÚJO; COSTA, 2016).  

Especificamente nas épocas de alta temporada de verão, em decorrência 

do aumento sazonal da população, os problemas supracitados agravam-se e tornam-

se mais evidentes. A contaminação do ambiente praial e marinho reflete-se no 

aumento de casos hospitalares relacionados ao contato direto com esses ambientes 

e no desequilíbrio da biota litorânea (ABAE, 2011; CETESB, 2017; IBGE, 2011). 

As principais fontes de contaminação das áreas litorâneas são descarte in 

natura de parcela ou da totalidade do esgoto em corpos d’água, presença de animais 

urbanos, domésticos ou não, transbordamento de fossas sépticas durante eventos 
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prolongados de chuva, e a próprio descarte direto de resíduos pela população (ABAE, 

2011). 

Reforça-se a necessidade e a importância da expansão da cobertura de 

coleta e tratamento de efluentes sanitários e coleta de resíduos sólidos especialmente 

nos núcleos urbanos litorâneos (SOUZA; SILVA, 2015), serviços públicos intimamente 

ligado à condição sanitária das regiões litorâneas e marinhas. 

A qualidade ambiental do litoral é critério determinante para a escolha de 

destinos turísticos por parte da população (ABAE, 2011). Segundo o IBGE, 

“A balneabilidade das praias, [...] fundamental ao turismo costeiro, necessita 

de um monitoramento constante que se apresenta como um enorme desafio 

para o saneamento básico, dada a grande concentração de cidades no 

litoral.” (IBGE, 2011, p. 119). 

O desafio de manter a qualidade sanitária das praias durante os períodos 

de alta temporada não exige esforços somente por parte do poder público, mas 

também depende da colaboração dos frequentadores. 

 

3.2 Limpeza das areias em praias 

 

As atividades de limpeza das areias das praias praticadas nos municípios 

litorâneos de médio e intenso uso turístico desempenham importante papel no 

controle das condições sanitárias do ambiente, garantindo também sua atratividade 

turística (CETESB, 2017; SOUZA; SILVA, 2015). 

Quanto à percepção dos usuários, a limpeza das praias é fator primordial 

para sua escolha como destino turístico. São levadas em consideração pelos usuários 

a questão visual – presença ou ausência de resíduos –, a ocorrência de danos físicos, 

e a ocorrência de doenças após o contato com o ambiente (CAMPBELL et al., 2016). 

Portanto, a limpeza das praias é determinante para o sucesso turístico de um local, e 

consequentemente para o desenvolvimento econômico da região. 

A existência de programas de coleta do lixo nas praias também evita a 

atração de animais urbanos, como ratos, pombos e urubus, que acabam por 

contaminar o ambiente com suas fezes e atuam como vetores de doenças. Além 

disso, a remoção de materiais sólidos promove a diminuição de riscos físicos aos 

usuários, como perfurações ou cortes. 
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A coleta de resíduos nas praias pode ser feita de maneira manual, através 

de equipes treinadas e equipadas, ou de modo mecanizado, através da operação de 

máquinas limpadoras de praias. 

 

3.2.1 Limpeza mecanizada de praias 

 

A utilização de máquinas limpadoras de praias como estratégia de melhoria 

dos aspectos sanitários das areias permite atender maiores extensões de praia em 

menor tempo comparado à coleta manual, proporcionando principalmente a remoção 

de materiais e lixo de pequena dimensão, como fezes de animais e objetos cortantes, 

além de proporcionar melhor qualidade estética às praias (KINZELMAN et al., 2004). 

Outro quesito a ser observado quanto a utilização de máquinas para a 

limpeza das praias é a mistura promovida durante o “peneiramento” da areia. O 

revolvimento da areia, principalmente na faixa considerada seca, oxigena o solo e 

expõe microrganismos à incidência da radiação UV (ultra-violeta) na superfície 

(KINZELMAN et al., 2004), o que pode intensificar sua desinfecção. A radiação UV 

incidente, preferencialmente na faixa de 260 nanômetros, age danificando o DNA das 

células de microrganismos patogênicos, impedindo sua replicação e consequente 

reprodução. 

 

3.2.2 Efeitos adversos da limpeza mecanizada 

 

Apesar de necessária do ponto de vista turístico e sanitário, a limpeza 

mecanizada das areias das praias, já que prioriza o uso humano recreativo, 

geralmente negligencia aspectos ecológicos ao realizar a remoção de materiais 

orgânicos naturais trazidos pela maré, como algas e plantas que suportam intensos 

ciclos de vida de uma variedade de organismos aquáticos e terrestres – perspectiva 

de atuação que deve ser repensada (GRIFFIN et al., 2018; RUSSELL et al., 2014; 

SCHOOLER; DUGAN; HUBBARD, 2019; ZIELINSKI; BOTERO; YANES, 2019). 

Estes materiais trazidos pela maré, chamados em inglês de wrack (sem 

tradução literal para o português), compostos na maioria dos casos por algas e 

plantas, proporcionam superfície para a adesão e nutrientes para a sobrevivência de 

organismos indicadores de contaminação fecal, como E. coli e Enterococcus, e 
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micorganismos patógenos. Porém, estima-se que a atuação do wrack  como fonte de 

contaminação das praias seja insignificante (RUSSELL et al., 2014). 

Russel et al. (2014) avaliaram a correlação entre a qualidade das areias e 

águas do mar em praias da Califórnia e a remoção de wrack através da limpeza das 

praias com máquinas, comparando períodos com e sem a atividade de limpeza 

mecanizada. Os resultados apontam que a remoção desta matéria orgânica está 

associada a pouca ou nenhuma variação nos níveis de concentração de indicadores 

de contaminação fecal tanto da água do mar quanto da areia da praia. Ainda, esta 

atividade foi associada à perda de qualidade da água do mar, pois promoveu aumento 

da turbidez e da concentração de nutrientes, como o nitrogênio. Portanto, o estudo 

sugere que não há justificativa quanto a remoção de wrack das praias visando a 

melhoria da qualidade das praias (RUSSELL et al., 2014). 

Schooler; Dugan e Hubbard (2019) avaliaram o impacto da limpeza 

mecanizada em praias urbanas da Califórnia, comparando aquelas com intensos 

regimes de limpeza mecanizada com outras de baixa intensidade dessas atividades, 

em relação a comunidades de macroinvertebrados que habitam a região entre marés. 

Os resultados sugerem que praias sem a interferência de maquinários pesados nos 

processos de limpeza apresentam melhores valores em riqueza de espécies, 

abundância e biomassa desses organismos, mesmo estando todas localizadas em 

ambientes urbanos (SCHOOLER; DUGAN; HUBBARD, 2019). 

Devido à sua vulnerabilidade a impactos da urbanização – que contribuem 

diretamente para a perda de biodiversidade, estabilidade ecológica, resiliência e 

função do ecossistema –, as comunidades de macroinvertebrados que habitam os 

ambientes praiais podem ser consideradas como bioindicadores da qualidade 

ambiental da praia (CARDOSO et al., 2016). Porém, apenas sua presença, mesmo 

que relativamente alta em abundância ou biomassa, não certifica o ambiente como 

ecologicamente funcional ou saudável – portanto, devem ser levados em 

consideração sua diversidade de grupos de espécies, composição e estrutura ao 

longo do tempo e de toda zona entre marés (SCHOOLER; DUGAN; HUBBARD, 2019). 

Além de impactar a biodiversidade da região entre marés, os efeitos da 

limpeza mecanizada das areias podem se estender a áreas adjacentes às de atuação 

dos equipamentos. A diversidade de plantas encontradas nas encostas das praias, 

como a região de restinga, tende a ser menor em praias cuja limpeza mecanizada é 

empregada (SCHOOLER; DUGAN; HUBBARD, 2019). Consequentemente, o mesmo 
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efeito de menor diversidade e riqueza de espécies pode se estender a aves e 

pequenos mamíferos que tenham como habitat este tipo de vegetação. 

Ainda como um efeito colateral decorrente da utilização de máquinas de 

limpeza que removem o material orgânico trazido naturalmente pelas marés, aponta-

se a alteração nos processos de ciclagem de nutrientes, como o nitrogênio (MORTON; 

WARD; DE BERG, 2015). 

Zielinski, Botero e Yanes (2019) realizaram uma revisão bibliográfica sobre 

os recentes estudos relacionados à limpeza mecanizada das areias das praias e seus 

impactos sobre a biodiversidade local. Assim como a maioria dos autores 

mencionados, ressaltou-se a restrita literatura existente sobre os impactos ecológicos 

das diversas técnicas de limpeza. Segundo os autores, não há consenso sobre a 

significância das perdas de biodiversidade comparando-se locais que empregam a 

limpeza mecanizada e locais sem a interferência desta. Outros fatores, como a 

intensidade do fluxo de uso do local e a frequência do processo de limpeza, parecem 

influenciar mais a biota local do que a prática da limpeza mecanizada em si, afinal as 

praias de maior intensidade de uso são as que mais aplicam práticas de limpeza 

utilizando maquinário pesado (STELLING-WOOD; CLARK; POORE, 2016; 

ZIELINSKI; BOTERO; YANES, 2019). 

Ainda, é essencial determinar quais efeitos ambientais interagem com a 

limpeza mecanizada, e de que forma, para melhor compreender os impactos da 

técnica empregada e para elaborar estratégias mais eficientes de limpeza. Griffin et 

al. (2018) consideram a amplitude da maré como um fator importante na recuperação 

do ambiente afetado pela limpeza mecanizada em termos de biodiversidade. Há 

indícios de que praias com maior amplitude de maré favorecem uma rápida 

recuperação das quantidades de wrack e consequentemente dos materiais 

necessários à manutenção da vida de macroinvertebrados e plantas dele 

dependentes do que praias com pequenas amplitudes de maré, onde o aporte de 

wrack ocorre principalmente devido a eventos de chuva e vento (GRIFFIN et al., 2018). 

 

3.2.3 Novas perspectivas sobre as práticas de limpeza mecanizada 

 

Considerando a importância da manutenção das areias das praias quanto 

a remoção de resíduos e a necessidade de incluir a limpeza mecanizada para atender 

praias de maior extensão e intensidade de utilização, tem-se buscado adequar as 
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práticas já implementadas de forma a minimizar ao máximo seus impactos no 

ambiente. 

Zielinski, Botero e Yanes (2019) sistematizam cinco medidas que podem 

ser efetivas para a redução do distúrbio da vida dos organismos que habitam as areias 

das praias e suas consequências, principalmente em praias localizadas em ambientes 

urbanos e com intensa utilização. Dentre elas, ainda que não haja comprovação 

científica de sua eficácia, destacam-se: 1) intercalar faixas com e sem aplicação de 

limpeza mecanizada ao longo da orla, 2) limpeza apenas em uma faixa da areia, 3) 

redução da frequência da utilização das máquinas nos processos de limpeza, 

suplementando com intensa limpeza manual, 4) realocação ou remoção parcial dos 

materiais orgânicos naturais trazidos pela maré (wrack), e 5) educação ambiental. 

A educação ambiental, desenvolvida de forma complementar através de 

abordagens de conscientização dos usuários do litoral, constitui papel primordial 

quanto às questões relacionadas à qualidade sanitária e ambiental dos ambientes 

litorâneos. O objetivo deve ser reeducar os usuários tanto quanto a geração e descarte 

de rejeitos nas praias quanto a suas percepções – fator tão importante no momento 

da escolha da praia –, de forma que a presença de materiais naturais trazidas pela 

maré não seja associada a "sujeira" e sim a "saúde ambiental" do local (CAMPBELL 

et al., 2016; WYLES et al., 2017). 

 

3.3 Monitoramento ambiental de regiões costeiras 

 

O monitoramento ambiental apresenta-se como ferramenta chave na 

tomada de decisão quanto à manutenção da qualidade sanitária das praias de destino 

turístico ou de veraneio. O resultado das análises de parâmetros biológicos, químicos 

e físicos determina a classificação da qualidade do ambiente, norteando as atividades 

de manutenção implementadas (CETESB, 2017). 

 

3.3.1 Monitoramento da água do mar 

 

De acordo com a Resolução 357/2005 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), a responsabilidade pelo monitoramento periódico do conjunto 

de parâmetros de qualidade da água é dever do poder público. Ainda segundo a 

mesma resolução, as finalidades recreacionais a que se destinam as águas são 
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classificadas em: de contato primário (contato direto e prolongado do usuário com os 

corpos d’água, onde há elevada possibilidade de ingestão de água), e de contato 

secundário (contato esporádico ou acidental com a água, onde há pequena 

possibilidade de ingestão de água). A qualidade da água para fins de recreação de 

contato primário é denominada balneabilidade (CETESB, 2017). 

O monitoramento da balneabilidade é realizado a partir de parâmetros 

biológicos e químicos estabelecidos pela Resolução 357/2005 do CONAMA que 

categorizam o ambiente como próprio ou impróprio para recreação. São estabelecidas 

faixas aceitáveis de concentração para coliformes termotolerantes, Escherichia coli e 

enterococos fecais, conforme o Quadro 1, além de faixa ideal de pH. 

Quadro 1 – Padrão de balneabilidade da Res. 357/2005 do CONAMA 

 
Fonte: adaptado de CONAMA (2005) 

 

3.3.2 Monitoramento da areia da praia 

 

Ainda que o monitoramento ambiental atualmente direcione maior atenção 

à balneabilidade, cresce o interesse em monitorar também a condição sanitária da 

areia das praias (GRACILIANO NETO; FARIAS; MATOS-ROCHA, 2017; LESCRECK 

et al., 2016; SOUZA; SILVA, 2015; ZAMPIERI et al., 2017). De forma geral, há pleno 

reconhecimento sobre a atuação das areias das praias como reservatórios de 

contaminantes biológicos, de forma tão ou mais expressiva que a da água 

(LESCRECK et al., 2016; SOUZA; SILVA, 2015; ZAMPIERI et al., 2017), o que justifica 

a atenção direcionada a este compartimento praial. 

Categoria Classificação

Limite máximo p/ coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100mL)

Limite máximo p/ 

Escherichia coli 

(NMP/100mL)

Limite máximo 

p/ enterococos 

(NMP/100mL)

Excelente 250* 200* 25*

Muito boa 500* 400* 50*

Satisfatória 1000* 800* 100*

Imprópria Imprópria 2500** 2000** 400**

(*) em pelo menos 80%  das amostras de cada uma das 5 semanas anteriores (**) na última amostragem

Própria

NMP: número mais provável
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Apesar de o mar ser o grande atrativo, os turistas passam longos períodos 

na areia da praia. A Organização Mundial da Saúde enfatiza a necessidade de 

monitoramento da areia, onde já foi identificada a presença de bactérias, fungos, 

parasitos e vírus potencialmente patogênicos (WHO, 2003). 

Em relação a parâmetros biológicos, têm-se demonstrado que a 

contaminação referente à areia é geralmente mais significativa que no ambiente 

marinho adjacente (CETESB, 2017; WHO, 2003). Em especial, a parcela seca da 

areia, faixa onde a variação diária da maré não exerce tanta influência, apresenta 

concentrações mais expressivas dentre as análises microbiológicas, devido ao baixo 

grau de dinamismo comparada à parcela úmida da areia que sofre influência direta da 

maré, promovendo a lixiviação de contaminantes (CHACON, 2013). 

Geralmente, a intenção do monitoramento é classificar a praia como um 

todo quanto à qualidade sanitária de suas areias. Porém, é inviável amostrar cada 

porção de areia que compõe a praia, principalmente as de maiores extensões. 

Diferentemente da água do mar, as areias das praias apresentam alto grau de 

heterogeneidade de seus componentes, e assim um ponto da areia pode possuir um 

foco de contaminação microbiológica que não representa uma qualidade sanitária 

ruim para a praia toda (BOUKAI, 2005). 

Portanto, é necessário estabelecer um método de coleta que represente da 

melhor maneira possível a praia ou o trecho de praia que se deseja avaliar – 

considerando dimensões do trecho, número de coletas, número de amostras, 

profundidade de coleta, parâmetros de análise, etc. – e a frequência das campanhas 

de monitoramento durante a alta e a baixa temporada. 

Existe, de forma geral, um consenso sobre a necessidade de serem 

estabelecidos padrões normativos para avaliação da qualidade sanitária das areias 

das praias e de realizar-se o monitoramento ambiental periódico desses ambientes 

(GRACILIANO NETO; FARIAS; MATOS-ROCHA, 2017; LESCRECK et al., 2016; 

SOUZA; SILVA, 2015; ZAMPIERI et al., 2017). Para tanto, reconhece-se a 

necessidade da execução de pesquisas baseadas em evidências epidemiológicas de 

exposição e de análise de risco microbiológico, relacionando diretamente os 

resultados das avaliações da condição sanitária das areias à impactos na saúde dos 

frequentadores (LESCRECK et al., 2016). 

Em seu artigo 8º, a Resolução 274/2000 do CONAMA prevê a avaliação 

das condições microbiológicas e parasitológicas da areia, mas ainda não há um 
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padrão nacional de classificação estabelecido que limite concentrações máximas 

permitidas. No estado de São Paulo, a Lei nº 14.366/2011 inclui a análise periódica 

da qualidade da areia no monitoramento das praias do litoral paulista, mas não 

estabelece padrões locais de concentração. No município do Rio de Janeiro, a 

Resolução nº 468/2010 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) 

estabelece padrões de concentração para coliformes totais e Escherichia coli, 

classificando as areias em “ótima”, “boa”, “regular” ou “não recomendada”, como 

mostra o Quadro 2. 

Quadro 2 – Padrão e classificação das areias para recreação de contato primário da Res. 468/2010 da 

SMAC 

 
Fonte: adaptado de SMAC (2010). 

A Associação Bandeira Azul da Europa – ABAE também estabelece 

recomendações de concentrações limite para alguns parâmetros microbiológicos 

(Quadro 3) resultantes do programa de monitoramento das praias de Portugal até o 

ano de 2011. 

Quadro 3 – Concentrações limite de indicadores microbiológicos recomendadas pela ABAE 

 
Fonte: adaptado de ABAE (2011) 

Coliformes totais 

(NMP/100g)

Escherichia coli 

(NMP/100g)

Ótima  até 10.000 até 40

Boa  >10.000 a 20.000 >40 a 400

Regular  >20.000 a 30.000 >400 a 3.800

Não recomendada  acima de 30.000 acima de 3.800

NMP: número mais provável

Areias das praias - Classificação

Parâmetros VMR (PFC/g) VMA (PFC/g)

Leveduras 3 60

Fungos potencialmente 

patogênicos
5 85

Dermatófitos 1 15

Coliformes totais 5 100

Escherichia coli 1 20

Enterococos intestinais 1 20

PFC: ponto formador de colônia

VMR: valor máximo recomendado      VMA: valor máximo admissível
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Também em Portugal, porém anteriormente à proposta da ABAE, em 

pesquisa desenvolvida no arquipélago dos Açores, Mendes et al. (1997) haviam 

elaborado uma proposta um pouco menos restritiva (Quadro 4), porém ainda hoje 

considerada como base para diversos estudos. 

Quadro 4 – Concentrações limite de indicadores microbiológicos recomendadas por Mendes et al. 
(1997) 

 
Fonte: adaptado de Mendes et al. (1997) 

No litoral do estado do Paraná, Andraus (2006) desenvolveu ampla 

pesquisa sobre parâmetros físico-químicos e microbiológicos na areia das praias de 

Matinhos e Guaratuba, elaborando uma proposta de padronização de concentrações 

máximas conforme o Quadro 5. Os valores propostos pela autora consideram que se 

aplicados para a areia os mesmos limites que para a água do mar as concentrações 

seriam muito restritivas, já que no mar a área de contato entre água e banhista é muito 

maior. Também, foi proposta sugestão de frequência para a realização de 

amostragens de monitoramento, sendo mensal durante a alta temporada e bimestral 

durante o período off season. 

Quadro 5 – Concentrações limite de indicadores microbiológicos recomendadas por Andraus (2006) 

 
Fonte: adaptado de Andraus (2006) 

Dentre as propostas sugeridas, nota-se, além dos diferentes níveis de 

restrição das concentrações, a variação nos indicadores microbiológicos utilizados e 

suas unidades de concentração, devido aos diferentes métodos utilizados. Esta 

Indicador biológico Valor máximo proposto

Coliformes totais 10.000 NMP/g

Coliformes fecais 1.000 NMP/g

Enterococos fecais 100 NMP/g

Cândida sp. 10 PFC/g

NMP: número mais provável PFC: ponto formador de colônia

Parâmetro Limite máximo (NMP/100g) Frequência de amostragem

Coliformes totais 10.000 mensal

Coliformes fecais 2.000 mensal

Escherichia coli 1.600 mensal

Enterococos 200 mensal

NMP: número mais provável
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incompatibilidade entre as propostas dificulta a comparação e a escolha dos métodos 

de análise. 

Ainda que existam propostas de padrões de concentração para classificar 

a qualidade sanitária das areias das praias, não existem ainda propostas baseadas 

em levantamentos epidemiológicos. As propostas existentes em sua maioria foram 

baseadas em concentrações encontradas em praias de baixo impacto antropogênico. 

Além da avaliação da condição sanitária das areias, há um crescente 

interesse na caracterização dos resíduos sólidos encontrados neste mesmo ambiente, 

principalmente o microplástico (BETTIM, 2017; CARMINATTO et al., 2017; 

MAGALHÃES; ARAÚJO, 2012; SOUZA; SILVA, 2015), já que ambos os campos estão 

relacionados entre si. 

 

3.3.3 Parâmetros de monitoramento 

 

Os parâmetros relevantes para o monitoramento ambiental nos ambientes 

praiais podem ser caracterizados em químicos, físicos e biológicos. Quanto ao 

aspecto químico, comumente avalia-se o pH e a salinidade. Quanto ao aspecto físico, 

avalia-se a temperatura e, no caso de amostras sólidas, o teor de umidade 

(ANDRAUS, 2006). Quanto ao aspecto biológico, podem ser avaliadas como 

parâmetros formas de vida bacteriana, fúngica, parasitária e viral. 

Indicadores de contaminação fecal são microrganismos não patogênicos 

presentes naturalmente na biota intestinal de organismos homeotérmicos assim como 

microrganismos patogênicos, porém em quantidade mais abundante e de mais 

simples identificação no ambiente (CEBALLOS; DINIZ, 2017). De forma mais comum, 

são analisados os organismos coliformes termotolerantes, Escherichia coli, e 

enterococos fecais como bioindicadores de contaminação fecal, apresentando boas 

correlações com a ocorrência de doenças gastrointestinais em indivíduos que entram 

em contato com áreas contaminadas. 

Coliformes termotolerantes, antigamente nomeados coliformes fecais, 

pertencem ao grupo de coliformes totais, se diferenciando destes por se 

desenvolverem em temperaturas maiores, próximas a 44,5 °C. São indicadores 

utilizados para evidenciar contaminação com fezes de seres humanos e outros 

animais homeotérmicos, por contato direto ou de origem indireta através do contato 

com esgotos domésticos (CEBALLOS; DINIZ, 2017). 



27 

A bactéria Escherichia coli (E. coli), por sua vez, é a principal representante 

do grupo dos coliformes termotolerantes. É encontrada de forma abundante em fezes 

humanas e animais, mas também é encontrada em corpos d’água e solos que tenham 

recebido recente contaminação fecal (CONAMA, 2000). 

Enterococos constituem um subgrupo de bactérias do grupo estreptococos 

fecais (CEBALLOS; DINIZ, 2017). A maioria das variações de enterococos tem origem 

fecal humana, embora possam ser encontradas em fezes animais (CONAMA, 2000). 

A utilização de enterococos como parâmetro de monitoramento de areias tem se 

justificado pela maior resistência e estabilidade destes organismos. Enterococos 

parecem ter maior resistência a ambientes secos e quentes, com elevados níveis de 

cloreto de sódio (CEBALLOS; DINIZ, 2017), enquanto E. coli apresenta menores taxas 

de decaimento em ambientes mais úmidos e menos quentes (MIKA et al., 2009).  

A levedura patogênica dermatófica Candida albicans está relacionada à 

ocorrência de problemas de pele, como sapinho e brotoeja em crianças. Fungos 

leveduriformes são apontados como bons indicadores de contaminação em matrizes 

arenosas (ABAE, 2011). 

A presença de ovos de helmintos dos grupos Ascaris spp. e Ancylostoma 

spp. está relacionada a doenças como esquistossomose, ascaridíase, diarreia e 

anemia, e a transmissão é de fácil veiculação (WHO, 2003). Helmintos e seus ovos 

têm sido utilizados como parâmetros de monitoramento de areias não só de praias, 

mas também de praças e caixas de areia de parquinhos (CETESB, 2017; 

GRACILIANO NETO; FARIAS; MATOS-ROCHA, 2017). 

Além dos parâmetros biológicos comumente verificados pelos órgãos 

ambientais, exalta-se a importância do estudo de outras formas biológicas ou outros 

parâmetros na avaliação da qualidade sanitária das praias (GRACILIANO NETO; 

FARIAS; MATOS-ROCHA, 2017; ZAMPIERI et al., 2017). 

Graciliano Neto, Farias e Matos-Rocha (2017) avaliam a contaminação por 

parasitos em quatro praias de Maceió-AL através de amostras de areias seca e úmida. 

Um percentual de 83,75% das amostras apresentou contaminação por formas 

parasitárias, o que é considerado elevado. Não foram observadas diferenças 

significativas quanto à profundidade ou à areia de coleta das amostras, apesar de 

estudos relacionados relatarem maior presença em areias secas superficiais (10 cm) 

e areias úmidas menos superficiais (20 cm). Os autores relatam a escassez de 
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pesquisas que abordem o grau de infecção por parasitos intestinais em areias de 

praias. 

Zampieri et al. (2017) avaliam a contaminação por bactérias em duas praias 

de Itanhaém e Santos-SP através de amostras de água, areia e bivalves. A presença 

de bactérias mostrou-se mais expressiva nas amostras de areia e de bivalves. Além 

disso, através de teste de resistência à antibióticos, as bactérias presentes em 

amostras da praia de Itanhaém, que é um ambiente menos impactado, mostraram-se 

menos resistentes. Os autores enfatizam a necessidade de se estabelecer padrões 

ambientais quanto à qualidade microbiológica em areias e moluscos. 

Lescreck et al. (2016) avalia a contaminação bacteriológica de organismos 

padrão (E. coli, Enterococos) em praias de Santos-SP a partir de amostras mistas de 

areia das praias ao longo de 8 meses. Foi confirmada a presença das bactérias de 

interesse em concentrações superiores às sugeridas pelas poucas diretrizes 

normativas. Os autores não observaram um padrão de variação entre os meses 

amostrados, diferentemente de outros estudos que evidenciam concentrações mais 

significativas na alta temporada. 

Souza e Silva (2015) avaliam em cinco praias na Ilha de Itaparica-BA, 

localizada na Baía de Todos os Santos, durante a alta e a baixa estação, a condição 

sanitária e ambiental da água e areia, conforme parâmetros químicos (pH, nitratos) e 

biológicos (coliformes totais e termotolerantes). Na baixa estação, um maior número 

de praias enquadrou-se como imprópria ao contato direto, diferentemente da alta 

estação em que a maioria se mostrou apropriada. 

Fatores meteorológicos, morfológicos e hidrodinâmicos também 

influenciam as condições sanitárias das praias, tais como intensidade de precipitação, 

velocidade do vento e amplitude da maré (CHACON, 2013). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente item caracteriza a área de estudo e a área amostral da 

pesquisa, com a caracterização da atividade de limpeza mecanizada praticada nesta 

área, os critérios e o método aplicados na etapa de amostragem, e a metodologia 

seguida para as análises das amostras coletadas e de seus resultados. 

 

4.1 Área de estudo 

 

O litoral do Paraná (Figura 1) é composto pelos municípios de 

Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e 

Guaratuba. 

Figura 1 – Croqui de localização do litoral do Paraná e do município de Matinhos-PR, ao qual pertence 
a Praia Brava de Caiobá 

 
Fonte: adaptado de Google™ (2018) 
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Os sete municípios do litoral paranaense formam um contínuo de ocupação 

urbana ao longo da costa marinha. Por estarem localizados em uma região de fácil 

acesso, os municípios são destinos turísticos muito procurados durante a alta 

temporada de verão, quando há um súbito aporte da população, parcela chamada de 

população flutuante, e consigo seus expostos problemas associados. Durante a 

temporada a população no litoral ultrapassa 1 milhão de pessoas, chegando a 2 

milhões durante o Réveillon, sendo que a população residente dos sete municípios é 

de aproximadamente 290 mil pessoas (BEM PARANÁ, 2017). 

Dentre os municípios litorâneos, foi selecionada para a realização deste 

estudo a Praia Brava de Caiobá no município de Matinhos-PR (em destaque na Figura 

1), localizada sob as coordenadas 25°50'18.5"S 48°32'14.2"W. 

 

4.2 Área de amostragem 

 

O trecho da praia demarcado como área amostral para a realização deste 

estudo, apresentado na Figura 2, possui extensão de aproximadamente 200 metros. 

O trecho total foi dividido em dois subtrechos, de aproximadamente 100 m cada um. 

Figura 2 – Área de estudo: trecho da Praia Brava de Caiobá, Matinhos-PR 

 
Fonte: adaptado de Google™ (2018) 
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A área amostral foi selecionada por apresentar larga faixa de areia seca, 

característica de interesse para este estudo, e intensa presença de pessoas durante 

o verão, período de relevância para esta pesquisa. Além disso, o local era ponto de 

saída das máquinas de limpeza (saneadoras), o que facilitou o encontro com os 

operadores no momento de firmar as orientações necessárias para a operação nos 

diferentes subtrechos. A Figura 3 apresenta o local escolhido. 

Figura 3 – Condição amostral do trecho de coleta durante a primeira campanha – verão 

 
Fonte: A autora (2019) 

O trecho selecionado foi utilizado tanto para a primeira campanha de 

amostragem durante o verão (alta temporada), quanto para a segunda campanha, 

durante o inverno (off season), contudo, houve certa alteração de cenário entre as 

campanhas, como mostra a Figura 4. 

Figura 4 – Condição amostral do trecho de coleta durante a segunda campanha – inverno (off season) 

  
Fonte: A autora (2019) 
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A aproximadamente 700 metros de distância ao norte, encontra-se a 

desembocadura do Rio Matinhos, canal onde há ligações irregulares de esgoto 

sanitário, passando pela areia da praia e atingindo diretamente o mar. 

 

4.3 Caracterização da limpeza mecanizada: as máquinas saneadoras 

 

Na área de estudo em questão, além de outros cinco trechos nas praias do 

Paraná, durante a temporada de verão há a atuação de máquinas saneadoras 

percorrendo a faixa de areia seca compreendida entre a orla ou a restinga e a linha 

até onde a água do mar alcança – realizando a atividade de limpeza mecanizada das 

areias das praias em um total aproximado de 48 quilômetros dos 90 quilômetros totais 

de extensão do litoral paranaense. 

As máquinas saneadoras (Figura 5), ou limpadoras de praia, são 

compostas por um trator de tração onde é acoplada uma carreta que contém uma 

esteira metálica gradeada, também chamada de malha de crivagem, e uma caçamba. 

Durante seu funcionamento, com o movimento do trator de tração, o início da carreta 

toca o solo e o penetra a uma profundidade de aproximadamente 15 cm. A areia é 

coletada e direcionada para a esteira, onde é “peneirada” e devolvida ao solo. Durante 

esta etapa ocorre o revolvimento, a oxigenação e a limpeza da areia. Os resíduos 

sólidos retidos durante este processo são direcionados para a caçamba e depois são 

descartados. 

Figura 5 – Máquina saneadora utilizada para a limpeza mecanizada da areia das praias no litoral do 
Paraná 

 
Foto: André Aguiar (arquivo pessoal) 
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4.4 A amostragem 

 

O planejamento amostral das duas campanhas de amostragem (alta 

temporada e baixa temporada) executadas ao longo deste estudo foi definido de 

acordo com o levantamento bibliográfico realizado a priori.  

As campanhas de amostragem foram assim caracterizadas: 

• Primeira campanha, realizada entre janeiro e março de 2019: sete dias de coleta, 

sendo uma amostra composta para cada subtrecho (COM e SEM operação da 

máquina saneadora) a cada dia, totalizando quatorze amostras compostas; 

• Segunda campanha, realizada entre julho e agosto de 2019: quatro dias de 

coleta, uma no subtrecho todo a cada dia, totalizando quatro amostras 

compostas. Durante o inverno (período off season) não houve operação de 

limpeza mecanizada noturna com máquina saneadora, logo, presumiu-se que os 

subtrechos COM e SEM operação teriam a mesma condição física, química e 

biológica; razão pela qual, então, optou-se por amostras compostas conjuntas 

dos dois subtrechos. 

Os dias de coleta foram definidos seguindo critérios pré-definidos 

apresentados no item 4.4.1. O método de coleta das amostras de areia, detalhado no 

item 4.4.2, foi escolhido em função da dimensão dos subtrechos amostrados (100 m). 

As amostras foram coletadas e foram transportadas dentro de caixas de isopor até o 

laboratório contratado, conforme descrito no item 4.4.3. Ao chegar no laboratório, as 

amostras foram armazenadas até o momento de início das análises, que seguiram 

metodologias padrão, de acordo com o descrito no item 4.5. 

 

4.4.1 Critérios para a execução da coleta de areia 

 

De acordo com os objetivos específicos delimitados no item 2.2, foram 

definidos critérios a serem satisfeitos para a validação in loco das datas de coleta 

durante as amostragens, principalmente durante a primeira campanha. 

Primeiramente, a manhã do dia da coleta deveria ser ensolarada ou com 

céu levemente encoberto por nuvens, com ausência de chuvas – este critério foi 

definido considerando a ação desinfetante da radiação solar sobre os microrganismos 

presentes na areia. Este dia também deveria ser dia útil da semana, devido ao horário 
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de funcionamento do laboratório contratado para a entrega das amostras (8h-17h). 

Também, era necessário verificar a situação da estrada que conecta Matinhos à 

Curitiba, para certificar-se de que não havia nenhuma obstrução do trajeto por motivos 

adversos ou congestionamento intenso que pudessem impedir ou atrasar a entrega 

das amostras ao laboratório. 

O segundo critério versava sobre a não ocorrência de precipitações no dia 

anterior e principalmente na noite anterior – este critério foi definido considerando que 

as máquinas saneadoras não operam durante ou após momentos de chuva, pois a 

areia úmida não permitia que a esteira gradeada funcionasse adequadamente, 

causando um acúmulo muito grande de areia nas caçambas onde deveria apenas 

serem coletados resíduos sólidos. A atuação das máquinas saneadoras na noite 

anterior ao dia da coleta era requisito indispensável para a avaliação da influência 

dessas ações na qualidade das areias. Este critério também foi definido considerando 

a ação das chuvas na concentração dos microrganismos presentes nas areias – a 

chuva poderia carrear esses patógenos para regiões mais profundas do solo, já que 

a areia é altamente porosa e permeável, assim como aumentar a contaminação 

através do contato com o mar a receber maior volume de esgoto irregular. 

Por fim, o terceiro critério dizia respeito à confirmação da atuação das 

máquinas saneadoras na noite anterior, por meio de visita ao local durante o horário 

de operação (21h-01h), por acompanhamento remoto do funcionamento das 

máquinas e por observação das marcas deixadas nas areias pelos tratores. Além da 

confirmação da atuação das máquinas, foi preciso confirmar se operaram 

corretamente nos subtrechos demarcados, principalmente no subtrecho onde a 

máquina não deveria passar – o subtrecho “sem operação”. 

Durante a segunda campanha de amostragem, por não contar com 

operação das máquinas saneadoras, foram observados apenas os dois primeiros 

critérios. 

 

4.4.2 Método de coleta de areia 

 

Por meio da revisão bibliográfica observou-se, com maior destaque, o 

emprego de dois métodos de coleta de areias: 1) o método adotado pela Secretaria 

de Meio Ambiente do Rio de Janeiro-RJ (SMAC, 2010) e 2) o método adotado pela 

Associação Bandeira Azul da Europa-Portugal (ABAE, 2011). 
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O primeiro método consiste em delimitar uma área quadrada de 4 m² no 

local de interesse. Coleta-se uma porção de areia (subamostra) em cada uma das 

arestas da área delimitada e uma em seu ponto central, formando assim uma amostra 

composta de aproximadamente 500g. 

O segundo método, representado pela Figura 6, resume-se em delimitar 

um trecho de praia, no qual é traçada uma reta paralela à face praial, dividida em 3 ou 

5 pontos equidistantes. Coleta-se uma porção de areia em cada um dos pontos, dando 

origem a uma amostra composta de aproximadamente 500g. 

Figura 6 – Esquema de método de coleta preconizado pela Associação Bandeira Azul da Europa-
Portugal – ABAE 

  
Fonte: adaptado de ABAE (2011) 

Em ambos os métodos as amostras são coletadas manualmente, com a 

utilização de luvas ou espátulas estéreis – ou ainda com o auxílio de amostradores 

cilíndricos –, e armazenadas em sacos estéreis fechados e identificados. 

Devido à intenção de cobrir da maneira mais representativa possível os 

subtrechos selecionados, e considerando suas dimensões, optou-se pela utilização 

do segundo método destacado, utilizado pela Associação Bandeira Azul da Europa-

Portugal (ABAE, 2011). 

A face praial divide-se em faixa de areia seca e faixa de areia úmida. A 

faixa de areia úmida diz respeito à margem atingida pelas marés. Nas pesquisas 

contempladas pelo levantamento bibliográfico deste estudo, os resultados de 

concentração dos microrganismos de interesse encontrados na areia úmida possuem 

alta correlação com os mesmos parâmetros analisados na água do mar em diversas 

localidades. Entretanto, quando o interesse é avaliar apenas a condição sanitária das 

saco de coleta estéril

transporte e análise

AREIA SECA

      

AREIA ÚMIDA

ÁGUA DO MAR
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areias das praias, independentemente da balneabilidade, encontra-se como prática 

comum a amostragem com foco apenas na faixa de areia seca, considerada a parcela 

que sofre menor influência de contaminação ou lixiviação das marés. Do mesmo 

modo, a faixa de areia seca é onde atuam as máquinas saneadoras. Sendo assim, 

neste estudo foi decidido realizar a amostragem apenas ao longo da faixa de areia 

seca. 

A profundidade de coleta de areia em relação à superfície no ponto 

amostrado pode variar entre 0 a 30 cm, de acordo com o prévio levantamento 

bibliográfico realizado. Alguns estudos realizaram uma amostragem estratificada, 

considerando diferentes profundidades, concluindo que coletas mais profundas 

podem ser afetadas pela presença do lençol freático, influenciando as concentrações 

de microrganismos. Além disso, amostragens mais profundas requerem amostradores 

cilíndricos mais resistentes, caso contrário a tendência é que o material quebre pela 

resistência apresentada pelo solo. Neste estudo, a profundidade de interesse limitou-

se à captada pela ação das máquinas saneadoras, que é de até 15 cm, considerando 

também que os usuários exercem maior contato com a areia superficial das praias, 

definindo-se assim a amostragem na camada superficial de 0 a 10 cm.  

Durante a primeira campanha de amostragem, foram definidos dois 

subtrechos de praia, representados pela linha tracejada na   
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Figura 7, totalizando aproximadamente 200 metros. O primeiro subtrecho – 

nomeado “com operação” e sinalizado em verde – refere-se à parcela onde houve a 

ação de limpeza mecanizada desenvolvida pelas máquinas saneadoras. O segundo 

subtrecho – nomeado “sem operação” e sinalizado em vermelho – diz respeito à 

parcela onde não houve atuação das máquinas saneadoras. 
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Figura 7 – Croqui de identificação dos subtrechos de coleta e seus respectivos pontos amostrais 

 
Fonte: A autora (2019) 

Em cada subtrecho foram coletadas 6 subamostras – em pontos 

distanciados por aproximadamente 15 m indicados pelos losangos na   
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Figura 7 –, compondo ao final uma amostra composta de aproximadamente 

1 kg por subtrecho. A profundidade de coleta de cada subamostra foi de 0 a 10 cm – 

considerando a profundidade de atuação das máquinas de 15 cm – e a faixa de praia 

amostrada correspondeu à areia seca, ou seja, fora da área de arrebentação, sobre a 

qual foi traçada uma reta paralela à face praial, onde havia ocupação pelos usuários. 

As subamostras foram coletadas manualmente, com uso de luvas, 

utilizando um cilindro de PVC de 10 cm de altura para delimitar a profundidade 

desejada (  
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Figura 8). Cada uma das seis subamostras foi despejada em uma bandeja 

plástica, onde foi realizada a mistura do material. Desta mistura, uma porção de 

aproximadamente 1 kg foi selecionada e acondicionada em saco plástico estéril 

devidamente identificado, constituindo assim a amostra composta. 
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Figura 8 – Equipamentos e materiais utilizados para as coletas durante a primeira e segunda 
campanhas 

 
Fonte: A autora (2019) 

Durante a segunda campanha de amostragem, a coleta foi realizada sobre 

todo o subtrecho delimitado na Figura 2, com espaçamento de aproximadamente 30 

metros entre os pontos de coleta das subamostras, mantendo a profundidade de 

coleta e a posição da reta paralela sobre a areia seca. 

 

4.4.3 Conservação e transporte das amostras 

 

As amostras coletadas e acondicionadas em sacos plásticos estéreis 

devidamente identificados foram armazenadas em caixa de isopor com placas de gel 

térmico congeladas, para manter a temperatura ideal desejada (entre 2 e 7 °C). 

A distância entre o ponto de coleta das amostras e o ponto de entrega no 

laboratório contratado possui aproximadamente 105 km de distância e teve duração 

de aproximadamente 1h30min, percorrido imediatamente após o procedimento de 

coleta em cada dia em que houve coleta de amostras. 

As amostras coletadas chegaram ao laboratório entre 15 e 17h e, ao 

chegar, foram armazenadas em geladeira até o momento das análises, realizadas em 

até 24h a partir do horário registrado da coleta do material. 

 

4.5 Análises laboratoriais 

 

Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados foram: 

• pH (adimensional) 
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• salinidade (‰)  

• cloreto de sódio – NaCl (mg/kg) 

• umidade (%) 

• coliformes termotolerantes (UFC/g de areia) 

• Escherichia coli (UFC/g de areia) 

• Enterococcus sp. (NMP/g de areia) 

• Candida albicans (UFC/g de areia) 

• ovos viáveis de helmintos (ovos/g de areia) 

As metodologias de análise utilizadas pelo laboratório contratado seguiram 

os padrões Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, da American 

Public Health Association – APHA-AWWA-WEF (2017). Estas metodologias foram 

desenvolvidas e padronizadas para amostras de água e esgoto, necessitando assim 

de certas adaptações para sua aplicação em amostras sólidas, como as de areia. 

Cabe destacar que as adaptações dos métodos não foram cedidas pelo laboratório 

responsável pelas análises. 

 

4.6 Análise estatística dos resultados 

 

O tratamento dos dados e os devidos ensaios estatísticos foram realizados 

com auxílio dos softwares Excel® e Minitab®.  

Foram elaborados gráficos de dispersão, análises das médias e correlação 

linear de Person para verificar a relação entre as variáveis, bem como seus 

comportamentos ao longo do tempo de estudo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente item pretende explorar os dados obtidos a partir das análises 

laboratoriais das amostras coletadas durante a primeira e a segunda campanha de 

amostragem realizadas durante a pesquisa. 

 

5.1 Avaliação dos resultados das análises laboratoriais 

 

Os resultados das amostras coletadas e analisadas encontram-se 

compilados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Tabela-resumo dos valores observados para as variáveis pH, salinidade, NaCl, umidade, 
coliformes termotolerantes, Escherichia coli, enterococos, Candida albicans e ovos viáveis de helmintos 
durante a primeira campanha (subtrechos “sem operação” e “com operação”) e segunda campanha 
(período “off season”) 

 

 

5.1.1 Salinidade e NaCl 

 

Dentre os parâmetros físico-químicos, a salinidade (Gráfico 1) apresentou-

se abaixo do limite de quantificação do método de análise em todas as amostras da 

primeira campanha, que é de 1,0‰. Na segunda campanha, a salinidade apresentou-

se igual ao limite de quantificação do método de análise em todas as amostras. 

pH Salinidade NaCl Umidade

Candida 

albicans

Coliformes 

termotolerantes E. coli Enterococos

Ovos viáveis 

de helmintos

DATA COLETA TIPO ‰ mg/kg % UFC/g UFC/g UFC/g NMP/g ovo/g

22/01/2019 1 SEM OPERAÇÃO 7,9 <L.Q. 154,5 1,0 <L.Q. 60,00 <L.Q. >1.000 <L.Q.

28/01/2019 2 SEM OPERAÇÃO 7,9 <L.Q. 345,6 0,6 <L.Q. <L.Q. <L.Q. >100 <L.Q.

29/01/2019 3 SEM OPERAÇÃO 8,0 <L.Q. 314,2 0,9 <L.Q. <L.Q. <L.Q. >100 <L.Q.

30/01/2019 4 SEM OPERAÇÃO 7,9 <L.Q. 615,7 0,7 <L.Q. <L.Q. <L.Q. >100 <L.Q.

01/02/2019 5 SEM OPERAÇÃO 7,9 <L.Q. 0,3 <L.Q. 50 <L.Q. >100 <L.Q.

08/02/2019 6 SEM OPERAÇÃO 7,9 <L.Q. 1,6 50 20 <L.Q. >100 <L.Q.

11/02/2019 7 SEM OPERAÇÃO 7,8 <L.Q. 1,2 130 210 <L.Q. >100 <L.Q.

22/01/2019 1 COM OPERAÇÃO 8,0 <L.Q. 319,1 0,7 <L.Q. <L.Q. <L.Q. >1.000 <L.Q.

28/01/2019 2 COM OPERAÇÃO 7,9 <L.Q. 340,7 1,0 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q.

29/01/2019 3 COM OPERAÇÃO 7,9 <L.Q. 196,0 0,3 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q.

30/01/2019 4 COM OPERAÇÃO 8,0 <L.Q. 91,2 0,4 <L.Q. <L.Q. <L.Q. >100 <L.Q.

01/02/2019 5 COM OPERAÇÃO 8,0 <L.Q. 0,1 <L.Q. <L.Q. <L.Q. >10 <L.Q.

08/02/2019 6 COM OPERAÇÃO 7,8 <L.Q. 1,5 20 20 <L.Q. >100 <L.Q.

11/02/2019 7 COM OPERAÇÃO 7,6 <L.Q. 2,0 20 <L.Q. <L.Q. >1.000 <L.Q.

17/06/2019 8 OFF SEASON 6,1 1,0 1,3 <L.Q. 20 <L.Q. >1.000 <L.Q.

19/06/2019 9 OFF SEASON 6,6 1,0 6,4 <L.Q. 15.600 <L.Q. >10.000 <L.Q.

15/08/2019 10 OFF SEASON 8,0 1,0 3,0 20 <L.Q. <L.Q. >10.000 <L.Q.

16/08/2019 11 OFF SEASON 7,7 1,0 2,9 10 <L.Q. <L.Q. >10.000 <L.Q.

*L.Q.=1,0 *L.Q.=0,1 *L.Q.=10 *L.Q.=10 *L.Q.=10 *L.Q.=10 *L.Q.=0,25L.Q.: limite de quantificação
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Gráfico 1 – Resultados de salinidade para os subtrechos “sem operação” e “com operação” (primeira 
campanha) e para o período off season (segunda campanha) 

 

A salinidade é o teor de sais presentes na amostra, como sais que contêm 

cloretos ou sulfatos. Os microrganismos indicadores de contaminação apresentam 

resistência a certo nível de sais no ambiente, sem sofrer dessecamento. Em corpos 

d’água salinos, como a água do mar, a salinidade se mantem em torno de 35‰. 

Nas primeiras quatro coletas da primeira campanha, foi incluída a análise 

de cloreto de sódio (NaCl), a qual forneceu resultados entre 91,2 e 615,7 mg/kg 

(Gráfico 2), o que correspondeu a uma concentração máxima de 0,06%. Este 

percentual foi considerado irrelevante e foi desprezado nas demais análises. Para o 

subtrecho “com operação” a média foi de 236,8 mg/kg, e para o subtrecho “sem 

operação” foi de 357,5 mg/kg. 
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Gráfico 2 – Resultados de cloreto de sódio (NaCl) para os subtrechos “sem operação” e “com operação” 
(primeira campanha) 

 

 

5.1.2 pH 

 

O potencial hidrogeniônico (pH) das amostras analisadas (Gráfico 3) 

manteve-se entre 7,6 e 8,0, com uma média de 7,9 para cada um dos subtrechos 

durante a primeira campanha, e de 7,1 durante a segunda campanha, considerada 

um potencial neutro. 
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Gráfico 3 – Resultados de pH para os subtrechos “sem operação” e “com operação” (primeira 
campanha) e para o período off season (segunda campanha) 

 

Os microrganismos indicadores de contaminação apresentam maiores 

taxas de decaimento em ambientes mais ácidos ou mais básicos, com valores de pH 

abaixo de 6,0 ou acima de 8,0. O pH da água do mar geralmente encontra-se entre 

7,2 e 7,7, próximo ao encontrado nas areias analisadas. 

 

5.1.3 Umidade 

 

O teor de umidade das amostras analisadas (Gráfico 4) manteve-se entre 

0,1 e 2,0%, com média de 0,9% para cada um dos subtrechos da primeira campanha, 

e de 3,4% para a segunda campanha. 
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Gráfico 4 – Resultados de umidade para os subtrechos “sem operação” e “com operação” (primeira 
campanha) e para o período off season (segunda campanha) 

 

A umidade favorece a sobrevivência de microrganismos no ambiente. A 

areia das praias, principalmente da faixa de areia seca, apresenta baixa capacidade 

de retenção de umidade, o que aumenta a taxa de decaimento de organismos 

patogênicos. 

 

5.1.4 Escherichia coli e ovos viáveis de helmintos 

 

Os valores de Escherichia coli e ovos viáveis de helmintos apresentaram-

se abaixo dos limites de quantificação do método de análise em todas as amostras, 

que são respectivamente 10 UFC/g e 0,25 ovo/g, tanto na primeira quanto na segunda 

campanha. 

Para E. coli, a Associação Bandeira Azul da Europa – ABAE sugere como 

valor máximo recomendado (VMR) e valor máximo admissível (VMA) (Quadro 3), 

respectivamente, 1 e 20 UFC/g (ABAE, 2011). Portanto, devido ao limite do método 

de análise utilizado, não se pode afirmar que os valores encontrados se encontram 

dentro das recomendações quanto a VMR, mas sim quanto a VMA. 

Durante sua avaliação na praia de Matinhos nos verões dos anos de 2004 

e 2005, Andraus (2006) encontrou valores de concentração de E. coli superiores ao 

limite de 1.600 NMP/100g de areia proposto pela autora (Quadro 5). Ainda que em 
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unidades diferentes, as concentrações à época apresentaram-se muito acima dos 

limites de quantificação do método de análise utilizado, diferentemente dos resultados 

registrados para E. coli neste estudo. 

 

5.1.5 Coliformes termotolerantes 

 

As concentrações de coliformes termotolerantes (UFC/g) das amostras 

analisadas, referentes aos três conjuntos de dados, estão apresentadas no Gráfico 5. 

Gráfico 5 – Resultados de coliformes termotolerantes para os subtrechos “sem operação” e “com 
operação” (primeira campanha) e para o período off season (segunda campanha) 

 

Durante a primeira campanha, os resultados das análises microbiológicas 

para coliformes termotolerantes em nove das quatorze amostras (64%) ficaram abaixo 

do limite de quantificação do método, que é de 10 UFC/g. Nas demais amostras 

analisadas, quatro apresentaram-se entre 20 e 60 UFC/g e em apenas uma foi 

registrada 210 UFC/g, ou seja, valores bastante baixos. 

Durante a segunda campanha, os resultados para coliformes 

termotolerantes em metade das amostras ficaram abaixo do limite de quantificação. 

Nas demais amostras analisadas, uma amostra registrou 20 UFC/g e outra amostra 

15.600 UFC/g (coleta 9). Apesar da amostra com resultado elevado ser mais de 70 

vezes superior ao maior valor encontrado na primeira campanha de amostragem, o 
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resultado parece não ser representativo da realidade da área, visto que ocorreu uma 

única vez, sugerindo uma possível contaminação pontual. 

Mendes et al. (1997) e sua proposta para limites de concentração (Quadro 

4) – ainda muito utilizadas, mesmo que propostas há bastante tempo – sugerem um 

valor máximo de 1.000 UFC/g de areia para coliformes termotolerantes. Por esta 

referência, todas as amostras analisadas encontram-se no ou abaixo do limite 

estabelecido, com exceção da amostra referente à coleta 9, que pode ser considerada 

um ponto atípico. 

 

5.1.6 Enterococos 

 

As concentrações de enterococos (NMP/g) das amostras analisadas, 

referentes aos três conjuntos de dados, estão apresentadas no Gráfico 6, em escala 

logarítmica para favorecer a representação dos dados. 

Gráfico 6 – Resultados de enterococos para os subtrechos “sem operação” e “com operação” (primeira 
campanha) e para o período off season (segunda campanha) 

 

Durante a primeira campanha, dos resultados das análises microbiológicas 

para enterococos apenas duas amostras (14,3%) estiveram abaixo do limite de 

quantificação (10 NMP/g). Para as demais amostras analisadas, oito (57%) foram 

maiores que 100 NMP/g e três (21,4%) maiores que 1.000 NMP/g. 
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Na segunda campanha, dos resultados para enterococos apenas um 

apresentou-se maior que 1.000 NMP/g e três maiores que 10.000 NMP/g, valor não 

atingido pelas amostras da primeira campanha. 

É possível observar que os valores de enterococos mostram-se mais 

expressivos do que os de E. coli, o que corrobora com as observações de que este 

tipo de bactéria resiste à baixa umidade e ao calor (ANDRAUS, 2006; MIKA et al., 

2009; RIBEIRO, 2002; ZAMPIERI et al., 2017), características encontradas na areia 

seca amostrada, e portanto pode ser caracterizado como um melhor indicador de 

contaminação neste tipo de matriz. 

Durante o inverno, a maior umidade e menor temperatura das areias pode 

favorecer a sobrevivência de organismos como enterococos, ainda que não tenham 

favorecido a presença de E. coli. 

Para enterococos, a Associação Bandeira Azul da Europa – ABAE sugere 

como valor máximo recomendado (VMR) e valor máximo admissível (VMA) (Quadro 

3), respectivamente, 1 e 20 NMP/g de areia (ABAE, 2011), valores bem menores do 

que os encontrados neste estudo. 

Andraus (2006) estabelece em sua proposta (Quadro 5) um limite máximo 

de concentração de 200 NMP/100g de areia, ou seja, 2 NMP/g de areia. Contudo, a 

autora encontrou valores entre 200 e 160.000 NMP/100g de areia em todos os pontos 

monitorados em sua pesquisa nos municípios de Matinhos e Guaratuba em 2004 e 

2005, isto é, valores dez vezes menores que os registrados neste estudo durante o 

período off season. 

Mendes et al. (1997) e sua proposta para limites de concentração (Quadro 

4) sugerem um valor máximo de 100 NMP/g de areia. Por esta referência, ainda assim, 

apenas 16,7% das amostras analisadas neste estudo encontram-se no ou abaixo 

deste limite. 

 

5.1.7 Candida albicans 

 

As concentrações de Candida albicans (UFC/g) das amostras analisadas, 

referentes aos três conjuntos de dados, estão apresentadas no Gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Resultados de Candida albicans para os subtrechos “sem operação” e “com operação” 
(primeira campanha) e para o período off season (segunda campanha) 

 

Durante a primeira campanha, dez das quatorze amostras (71,4%) ficaram 

abaixo de do limite de quantificação do método, que é de 10 UFC/g – essas amostras 

são referentes às coletas 1 a 5. Nas demais amostras analisadas – coletas 6 e 7 –, 

três apresentaram entre 20 e 50 UFC/g e apenas uma registrou 130 UFC/g, sendo 

esta última a mesma amostra que registrou maior valor para coliformes 

termotolerantes (coleta 7). 

Durante a segunda campanha, 50% das amostras ficaram abaixo do limite 

de quantificação do método (10 UFC/g). Das demais amostras analisadas, uma ficou 

em 10 UFC/g e outra em 20 UFC/g, aproximadamente 6 vezes menor que o maior 

valor encontrado durante a primeira campanha de amostragem. 

A Associação Bandeira Azul da Europa – ABAE sugere como valor máximo 

recomendado (VMR) e valor máximo admissível (VMA) (Quadro 3), respectivamente, 

3 e 60 UFC/g (ABAE, 2011). Portanto, apenas um registro ultrapassou a 

recomendação máxima admissível, enquanto os demais encontram-se abaixo do 

VMA, mas 27,8% das amostras estão entre o VMR e VMA estabelecidos. 

Mendes et al. (1997) e sua proposta para limites de concentração (Quadro 

4) sugerem um valor máximo de 10 UFC/g de areia. Por esta referência, 61,1% das 

amostras analisadas encontram-se no ou abaixo do limite estabelecido. 
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5.2 Análise de correlação de Pearson 

 

Foram realizadas análises de correlação linear de Pearson, a um grau de 

significância (p) de 0,05, quanto aos parâmetros umidade, pH, Candida albicans, 

coliformes termotolerantes e enterococos. Os dados foram analisados em conjuntos 

separados, com relação à época de coleta e trecho de coleta (com operação, sem 

operação, período verão – que considera as amostras dos dois trechos – e off-

season). Também, os resultados foram analisados considerando o conjunto de todas 

as amostras independente da época e trecho de coleta, com apenas a exclusão do 

resultado para coliformes termotolerantes da coleta 9 (15.600 UFC/g de areia) por ter 

sido considerado um dado atípico. Os coeficientes de correlação entre as variáveis e 

seus níveis de significância estão apresentados no Apêndice A. 

Há indícios de que haja uma correlação forte positiva entre os 

microrganismos Candida albicans e coliformes termotolerantes considerando o 

conjunto de todas as amostras. Observando apenas o trecho “com operação” durante 

as coletas de verão, a correlação parece existir ainda que menos significativa (p=0,1). 

A atuação da máquina saneadora pode ter influenciado essa diferença. Além disso, 

considerando apenas as amostras do período off-season não foi encontrada 

correlação significativa entre estes parâmetros, mas isso pode ter ocorrido devido ao 

menor número de amostras neste período (3 amostras válidas para coliformes 

termotolerantes). 

Há indícios de que haja também uma correlação forte positiva entre 

enterococos e umidade considerando o conjunto de todas as amostras, porém o 

mesmo não ocorre observando os dados separadamente quanto aos trechos e 

períodos de coletas. 

Os coeficientes de correlação referentes aos demais parâmetros não 

aparentam ser significativos de acordo com o grau de confiança definido (95%). 

Quando não excluído o ponto considerado atípico para coliformes 

termotolerantes referente à coleta 9, parece haver uma correlação significativa 

positiva (p<0,05) deste apenas com o parâmetro umidade, considerando todas as 

amostras. Porém o mesmo só se repete quando consideradas apenas os resultados 

das amostras do período off-season, ainda que de forma menos significativa (p=0,06). 

 



53 

5.3 Influência da operação das máquinas saneadoras sobre aspectos físico-

químicos e microbiológicos das areias da praia 

 

Para atender ao objetivo específico I desta pesquisa, foram considerados 

os resultados da primeira campanha de amostragem. Os resultados das quatorze 

amostras analisadas (coletas 1 a 7) encontram-se compilados na Tabela 1. 

A fim de avaliar a influência das ações de limpeza mecanizada realizadas 

pela operação das máquinas saneadoras na área de estudo, buscou-se comparar os 

resultados das análises entre os subtrechos “com operação” e “sem operação”. 

Quanto aos parâmetros físico-químicos, foi observada alguma diferença 

apenas quanto a NaCl, que se apresentou mais elevado no subtrecho “sem operação”. 

Assim como esta variável foi considerada insignificante nas quatro primeiras coletas 

e foi desprezada nas demais coletas, a diferença de aproximadamente 120 mg/kg 

entre as médias também pode ser desconsiderada. 

A Tabela 2 apresenta as médias das variáveis físico-químicas registradas 

para os subtrechos “sem operação” e “com operação”. 

Tabela 2 – Médias de salinidade, NaCl, pH e umidade para os subtrechos “sem operação” e “com 
operação” (primeira campanha) 

 

Dentre os parâmetros microbiológicos, não foram observadas diferenças 

entre Escherichia coli e ovos viáveis de helmintos entre os dois subtrechos avaliados. 

Ambas as variáveis apresentaram valores abaixo dos limites de quantificação dos 

métodos de análise em todas as amostras, podendo indicar que não há influência da 

atuação das máquinas saneadoras para estes parâmetros. 

Quanto aos coliformes termotolerantes, enterococos e Candida albicans, 

observa-se que o subtrecho “com operação” apresentou resultados iguais ou 

inferiores aos obtidos para o subtrecho “sem operação”, com exceção dos valores de 

enterococos na sétima coleta. 

SEM OPERAÇÃO COM OPERAÇÃO

Salinidade ‰ <L.Q. <L.Q.

NaCl mg/kg 357,49 236,75

pH 7,9 7,9

Umidade % 0,9 0,9

*L.Q.=1,0

média
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Estatisticamente, buscou-se inferir se os resultados referentes a cada um 

dos subtrechos são ou não distintos, e se um dos subtrechos possui a tendência 

significante de apresentar valores maiores ou menores que o outro, conforme 

apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Médias de Escherichia coli, ovos viáveis de helmintos, coliformes termotolerantes, 
enterococos e Candida albicans para os subtrechos “sem operação” e “com operação” (primeira 
campanha) 

 

Ainda que para coliformes termotolerantes e Candida albicans pareça 

haver um efeito da máquina saneadora, pois as médias para o subtrecho “sem 

operação” são maiores que para o subtrecho “com operação”, é importante considerar 

que seus desvios-padrão são elevados. 

Utilizando o software Minitab® aplicou-se um teste de hipótese t para os 

resultados de coliformes termotolerantes, enterococos e Candida albicans, com 

relação aos subtrechos “com operação” e “sem operação”. A análise indicou que não 

há evidências suficientes para concluir que as médias dos valores do subtrecho “sem 

operação” são maiores do que as do subtrecho “com operação” a um nível de 

significância de 0,05, provavelmente pelo insuficiente tamanho da amostra analisada 

(sete observações em subtrecho para cada parâmetro), tendo sido apontados como 

dados atípicos em algumas análises os maiores valores registrados. 

Portanto, , apesar de terem sido registradas menores concentrações de 

alguns microrganismos em algumas coletas no subtrecho “com operação”, não há 

evidências suficientes que indiquem um efeito significante da operação das máquinas 

saneadoras quanto à qualidade sanitária das areias das praias da área de estudo. 

  

SEM OPERAÇÃO COM OPERAÇÃO SEM OPERAÇÃO COM OPERAÇÃO

Escherichia coli UFC/g <L.Q.* <L.Q.* - -

Ovos viáveis de helmintos ovo/g <L.Q.** <L.Q.** - -

Coliformes termotolerantes UFC/g 52,9 11,43 72,3 3,8

Enterococos NMP/g 229 319 340 467

Candida albicans UFC/g 32,9 12,86 45,4 4,88

*L.Q.=10 **L.Q.=0,25

média desvio padrão
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5.3.1 Eficácia das máquinas saneadoras 

 

Apesar de buscar compreender a influência das ações de limpeza 

mecanizada realizadas pelas máquinas saneadoras sobre a qualidade das areias das 

praias na área de estudo, os resultados obtidos não foram suficientemente 

consistentes para atestar a eficiência ou ineficiência das máquinas em todos os 

quesitos envolvidos no processo no qual são utilizadas, isto é, considerando além do 

efeito saneador, também a estética do ambiente, remoção de resíduos sólidos de 

pequena dimensão, aeração e oxigenação do solo, etc. Para aprimorar a avaliação da 

eficiência técnica das máquinas saneadoras acredita-se que seja necessário 

considerar outros fatores como área de atuação, dias de operação, distância 

percorrida, caracterização do resíduo coletado, forma de operação das máquinas, 

bem como, custos envolvidos nesse tipo de serviço. 

Outro ponto que deve ser levado em consideração ao avaliar a eficiência 

das máquinas é a percepção dos usuários. Esta pode ser influenciada simplesmente 

pela existência das ações de limpeza em si, tanto a realizada pelas máquinas 

saneadoras quanto pela coleta manual, influenciando o comportamento dos usuários 

das praias. Pode haver a colaboração individual quanto ao recolhimento dos resíduos 

gerados ou o favorecimento da terceirização da responsabilidade individual, já que 

pode haver a ideia de que as máquinas estão ali para fazer o serviço, não sendo 

necessário que o usuário faça sua parte quanto à destinação dos resíduos, o que é 

um equívoco. 

Ainda que neste estudo não tenha sido encontrada correlação significativa 

entre a limpeza mecanizada e a qualidade sanitária – ou microbiológica – das areias 

das praias na área amostrada, outros dois fatores permanecem relevantes: i) o efeito 

das atividades de limpeza com utilização de maquinário pesado sobre o ecossistema 

existente e suas funções ecológicas, e ii) a necessidade de remoção do lixo de menor 

dimensão, muitas vezes presente sob certa camada de areia não acessada pela 

coleta manual. 

Considerando que no litoral paranaense a limpeza mecanizada 

desenvolvida pelas máquinas saneadoras ocorre somente durante os 3 meses de 

verão, e esta não ocorre em dias chuvosos – ou seja, não acontece todos os dias –, 

não é possível afirmar que a ação impacta de forma significativa as comunidades de 

macroinvertebrados e outros organismos existentes nas praias. Contudo, este aspecto 



56 

demanda investigações científicas específicas para sua confirmação ou refutação, 

considerando também os ciclos biológicos desses organismos. 

Ainda assim, apoiando-se no princípio da precaução, é interessante 

considerar a implementação de estratégias complementares de limpeza, como as 

sugeridas por Zielinski, Botero e Yanes (2019), mencionados no item 3.2.3, 

acompanhadas de estudo de avaliação temporal e espacial dos impactos dessas 

práticas, associando os resultados obtidos ao custos envolvidos nessas ações. 

 

5.4 Influência do revolvimento da areia no processo de desinfecção por 

exposição à radiação solar 

 

Atendendo ao objetivo específico II desta pesquisa, buscou-se, através da 

comparação dos resultados das análises entre os subtrechos “com operação” e “sem 

operação”, avaliar se a radiação solar como fator desinfetante teve efeito expressivo 

junto ao revolvimento proporcionado pelas máquinas saneadoras no subtrecho “com 

operação”. 

Assim como no item anterior, não foi possível afirmar se o revolvimento da 

areia realizado pelas máquinas saneadoras favorece sua desinfecção através de 

aeração e exposição à radiação solar, nem que as menores concentrações 

registradas em algumas coletas para algumas variáveis microbiológicas no subtrecho 

“com operação” se devem exclusivamente a este processo, visto que os valores dos 

parâmetros observados nos subtrechos com e sem operação não foram 

estatisticamente diferentes. 

As concentrações abaixo dos limites de quantificação obtidas para E. coli e 

ovos viáveis de helmintos durante a primeira campanha para ambos os subtrechos 

podem estar relacionadas ao efeito desinfetante da radiação solar, mas este efeito 

não parece ser influenciado pelo revolvimento proporcionado pelas saneadoras. 

Assim como a temperatura da areia, outros fatores como umidade e 

presença de outros organismos competidores exercem influência sobre a 

sobrevivência de organismos indicadores fecais nas areias, como relatado por Mika 

et al. (2009). Portanto o revolvimento – ou mistura – proporcionado pelas máquinas 

de limpeza não propiciaria uma maior eficiência de desinfecção, podendo, inclusive, 

facilitar o acesso a oxigênio e nutrientes necessários a estes microrganismos. 
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Experimentos realizados em menor escala sugerem que a incidência solar 

sobre a areia tem menor efeito sobre a desinfecção do ambiente do que a temperatura 

da areia em si, principalmente para organismos como E. coli (MIKA et al., 2009). 

 

5.5 Influência da sazonalidade populacional sobre aspectos físico-químicos e 

microbiológicos das areias da praia 

 

Para atender ao objetivo específico III desta pesquisa, foram comparados 

os resultados da primeira campanha de amostragem (coletas 1 a 7) com os resultados 

da segunda campanha de amostragem (coletas 8 a 11). Os resultados das quatro 

amostras coletadas durante a segunda campanha de amostragem estão compilados 

na Tabela 1. 

Foram considerados apenas as amostras relativas ao subtrecho “sem 

operação” da primeira campanha, com o intuito de excluir o efeito da máquina 

saneadora, já que na baixa temporada não há operação deste equipamento, e de 

avaliar apenas o efeito do aporte populacional observado durante o período de verão. 

Quanto aos parâmetros físico-químicos, observou-se pequena diferença 

quanto ao pH e quanto ao teor de umidade. Ainda que o pH tenha diminuído levemente 

no período off season em comparação com o período de verão, a diferença não chega 

a atingir as características de um ambiente mais ácido (pH<6,0) que desfavoreceria a 

existência de microrganismos patogênicos. Da mesma forma, apesar de um aumento 

de quase quatro vezes no teor de umidade do período off season em relação ao verão, 

a diferença de umidade entre os dois períodos não é significativa quanto a 

sobrevivência dos microrganismos considerados. 

A Tabela 4 apresenta as médias dos parâmetros físico-químicos 

registrados para o subtrechos “sem operação” durante o verão e para o período “off 

season”. 



58 

Tabela 4 – Médias de salinidade, pH e umidade para o período “off season” (segunda campanha) e 
para o subtrecho “sem operação” (primeira campanha) 

 

Dentre os parâmetros microbiológicos, não houve diferenças quanto aos 

organismos Escherichia coli e ovos viáveis de helmintos entre os dois períodos 

avaliados. Ambas as variáveis apresentaram valores abaixo dos limites de 

quantificação dos métodos de análise em todas as amostras, o que pode indicar que 

não há influência da época do ano e do aporte populacional observado no verão sobre 

estes parâmetros. 

A Tabela 5 apresenta as médias dos resultados dos parâmetros 

microbiológicos para as quatro coletas obtidas durante o período off season, 

excluindo-se o ponto atípico encontrado nos resultados de coliformes termotolerantes 

(coleta 9), e para o subtrecho “sem operação” durante o período de verão. 

Tabela 5 – Médias de Escherichia coli, ovos viáveis de helmintos, coliformes termotolerantes, 
enterococos e Candida albicans para o período off season (segunda campanha) e para o subtrecho 
“sem operação” (primeira campanha) 

 

As médias de coliformes termotolerantes e Candida albicans 

apresentaram-se maiores durante o verão, porém os desvios-padrão destes valores 

são elevados. Da mesma forma, a concentração média de enterococos durante o 

período off season é aproximadamente 30 vezes maior que o verão, mas elevado 

também é o seu desvio-padrão. 

OFF SEASON SEM OPERAÇÃO

Salinidade ‰ 1,0 <L.Q.

pH 7,1 7,9

Umidade % 3,4 0,9

*L.Q.=1,0

média

OFF SEASON SEM OPERAÇÃO OFF SEASON SEM OPERAÇÃO

Escherichia coli UFC/g <L.Q.* <L.Q.* - -

Ovos viáveis de helmintos ovo/g <L.Q.** <L.Q.** - -

Coliformes termotolerantes UFC/g 13,3 52,9 5,8 72,3

Enterococos NMP/g 7000 229 4500 340

Candida albicans UFC/g 13,3 32,9 5,8 45,4

*L.Q.=10 **L.Q.=0,25

desvio padrãomédia
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Apesar de terem sido encontrados alguns valores inferiores aos resultados 

da primeira campanha de amostragem, onde a densidade de usuários nas praias era 

significativamente maior, a quantidade de amostras coletadas (4) durante a segunda 

campanha (off season) dificultou a comparação entre as duas épocas avaliadas. 

Utilizando o software Minitab® aplicou-se um teste de hipótese t para os 

resultados de coliformes termotolerantes, enterococos e Candida albicans, com 

relação ao período off season (segunda campanha) e ao subtrecho “sem operação” 

(primeira campanha). A análise indicou que não há evidências suficientes para 

concluir que as médias dos valores do subtrecho “sem operação” são maiores do que 

as do período off season a um nível de significância de 0,10. 

Portanto, não há evidências suficientes para avaliar se o efeito de maior 

presença de pessoas utilizando as praias no verão sobre a qualidade sanitária das 

areias das praias da área de estudo foi significativo, principalmente devido ao menor 

número de amostras coletadas na segunda campanha. 

 

5.6 Guia Técnico: orientações sobre limpeza mecanizada em praias 

 

Visando atender ao objetivo específico IV, foi elaborado um guia técnico 

(Apêndice B) com orientações quanto aos processos de limpeza das praias com base 

no levantamento bibliográfico realizado e na experiência vivenciada durante as 

campanhas de coleta. 

 

5.7 Limitações da pesquisa 

 

Neste subitem estão expostas – na forma de itens de A à H – algumas 

limitações e dificuldades encontradas durante a realização das amostragens deste 

estudo. 

O registro das limitações e dificuldades aqui elencadas não tem por 

intenção enfraquecer a pesquisa ou justificar erros, pelo contrário, tem o intuito de 

contribuir com a reflexão sobre a prática realizada buscando entendimento e 

melhorias, além de conferir autenticidade à própria pesquisa. 

A. Período da amostragem: as campanhas de amostragem deveriam 

indiscutivelmente contemplar o período de alta temporada de verão, momento 

de maior ocupação das areias pelos usuários e quando é realizada (quase) 
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diariamente a ação de limpeza mecanizada pelas máquinas saneadoras. Como 

este período tem data de início e fim, tanto o planejamento das amostragens 

quanto a realização da primeira campanha de amostragem foram limitados por 

este fator. 

B. Metodologia de amostragem: há diferentes métodos de amostragem utilizados 

para a coleta de areia de praia, com diferentes adaptações, mas não há 

informação acessível sobre suas validações, nem critérios distintos de escolha 

definidos para a implementação de cada um. Realizar uma campanha de 

validação do método – anteriormente à primeira campanha de amostragem – 

demandaria tempo e recursos financeiros inacessíveis no momento. 

C. Amostragem: dos dez dias de coleta planejados para a primeira campanha, 

apenas sete foram efetivos. Os dias de coleta deveriam satisfazer os critérios 

de insolação e de operação das máquinas ocorrida na noite anterior (item 

4.4.1), portanto apenas sete dias de coletas foram realizados dentro de 

aproximadamente dois meses, por conta das recorrentes chuvas no período de 

verão. Pela necessidade do constante monitoramento destes critérios, foi 

necessária a permanência da autora em campo por todo o período, com 

verificações quase diárias in loco sobre a operação das máquinas no período 

noturno (21h-1h) e pelo aplicativo de monitoramento remoto. 

D. Fiscalização da operação das máquinas saneadoras: as máquinas saneadoras 

eram operadas por diferentes equipes divididas em escalas, portanto foi 

necessário realizar mais de uma vez a orientação sobre a operação das 

máquinas sobre os dois subtrechos de interesse. Algumas vezes, 

principalmente no início das atividades, verificou-se operação incorreta – por 

exemplo, operação das saneadoras no subtrecho onde não deveriam operar – 

e isso também impossibilitou alguns dias de coleta por não satisfazer os 

critérios estabelecidos. 

E. Realização das análises laboratoriais: buscou-se realizar as análises de forma 

autônoma, buscando parceria com laboratórios como o do CEM-UFPR, mas 

não foi possível. Por fim, optou-se pela contratação de um laboratório privado 

para a realização das análises. Por isso, outro fator limitante contemplado no 

planejamento amostral foi o custo das análises. 
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F. Laboratório contratado: em Curitiba, o laboratório contratado é o único 

laboratório que realiza análises na matriz em questão. Outros ficavam 

distantes, o que se tornou inviável pelas condições de transporte. 

G. Transporte da amostra: Não foi possível contratar transporte terceirizado pela 

impossibilidade de determinar com antecedência os dias em que seriam 

realizadas amostragens. Pela agência que realiza o transporte de passageiros 

no trajeto de interesse, os horários não satisfaziam o prazo para entrega das 

amostras. Portanto, o transporte foi realizado de forma autônoma pela autora, 

sempre que houve coleta, com entrega das amostras até as 17h no laboratório 

em Curitiba, seguido de subsequente retorno à Matinhos. 

H. Resultados: os laudos elaborados pelo laboratório foram entregues com 

divergências de unidades e foram corrigidos duas vezes, a pedido da autora. 

As adaptações dos métodos utilizados (APHA-AWWA-WEF, 2017) para 

extração das amostras de areia não foram fornecidas pelo laboratório, mesmo 

após pedido presencial. Os limites de quantificação dos métodos utilizados pelo 

laboratório devem ser definidos durante a contratação do laboratório, 

atendendo às concentrações que se deseja avaliar, com base nas propostas 

de concentrações limite já existentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo avaliou a operação de limpeza mecanizada, realizada através 

de máquinas saneadoras, quanto a parâmetros físico-químicos e microbiológicos, no 

período de alta temporada de verão na região litorânea do estado do Paraná. 

Apesar de os resultados apontarem algumas concentrações de 

microrganismos maiores no subtrecho “sem operação” (onde não houve o emprego 

de limpeza mecanizada), não foi possível concluir que as médias das concentrações 

deste subtrecho são significativamente maiores do que as do subtrecho “com 

operação”, provavelmente pelo insuficiente número de amostras analisadas. 

Da mesma forma, a influência no processo de desinfecção pela incidência 

de radiação solar, que seria favorecido pelo revolvimento proporcionado pelas 

máquinas saneadoras, não foi constatada por este estudo. Ainda assim, existem 

outros fatores relacionados às máquinas saneadoras que devem ser considerados de 

extrema importância quanto à qualidade sanitária das areias, como a remoção de 

matéria orgânica de origem antropogênica e outros lixos de pequena dimensão. 

Quanto ao aporte populacional que acontece nos meses de verão nos 

municípios litorâneos, apesar de corroborar com a literatura quanto à maior 

quantidade de rejeitos presentes nas areias e quanto à maior prevalência de 

problemas de saúde registrados após o contato com esses ambientes, não foi possível 

confirmar, através desta pesquisa, que a qualidade sanitária das areias das praias 

durante a alta temporada de verão é qualitativamente pior em relação aos meses de 

inverno, quando a utilização desses espaços é menor. 

O estudo da condição sanitária das areias das praias, bem como de ações 

que visem melhorar sua qualidade, é essencial para promover políticas e práticas que 

visem assegurar a saúde e o bem-estar dos usuários das praias, sejam eles 

moradores ou veranistas, além de assegurar qualidade ambiental desses locais. 

O estabelecimento de padrões de qualidade adequados às areias e o 

acompanhamento através de monitoramento e fiscalização são medidas necessárias 

a serem desenvolvidas pelos órgãos ambientais, sejam eles municipais, estaduais ou 

federais. Fica evidente que a falta de padronização para a avaliação de parâmetros 

biológicos para as areias dificulta a comparação, principalmente pela variação dos 

métodos de análise e unidades de concentração dos resultados. Além disso, alguns 
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métodos utilizados para as análises não atingem concentrações sugeridas como limite 

em padrões propostos que sejam menores seus limites de quantificação. 

Este estudo também buscou, com a avaliação de parâmetros físico-

químicos e microbiológicos e a elaboração de um guia prático com orientações sobre 

limpeza mecanizada em praias, contribuir com o estabelecimento de padrões de 

qualidade microbiológica e práticas de monitoramento das areias das praias do litoral 

paranaense. 

Por fim, este estudo não visa esgotar a complexidade das discussões 

apresentadas, mas sim incentivar a implementação de práticas de limpeza mais 

efetivas e menos impactantes nas praias do litoral do estado do Paraná, em conjunto 

com o monitoramento da qualidade sanitária das areias. 
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APÊNDICE A 

Correlação linear de Pearson 

 

 

  

CORRELAÇÕES DE PEARSON SIGNIFICANCIA (p) 0,05 OU 5%

CAND COLIF ENT pH CAND COLIF ENT pH

COLIF 0,645    COLIF 0,117    

ENT 0,338 -0,206   ENT 0,458 0,657   

pH -0,917 -0,318 -0,458  pH 0,004 0,487 0,301  

UMID 0,884 0,411 0,513 -0,897 UMID 0,006 0,36 0,239 0,006

CAND COLIF ENT pH CAND COLIF ENT pH

COLIF 0,892    COLIF 0,007    

ENT -0,222 0,044   ENT 0,632 0,926   

pH -0,862 -0,86 0,116  pH 0,013 0,013 0,804  

UMID 0,554 0,261 0,104 -0,263 UMID 0,197 0,572 0,825 0,569

CAND COLIF ENT pH CAND COLIF ENT pH

COLIF 0,9    COLIF 0    

ENT -0,132 -0,032   ENT 0,652 0,914   

pH -0,298 -0,205 -0,34  pH 0,3 0,481 0,234  

UMID 0,363 0,158 0,378 -0,753 UMID 0,203 0,59 0,183 0,002

CAND COLIF ENT pH CAND COLIF ENT pH

COLIF -0,5    COLIF 0,667    

ENT 0,333 -1   ENT 0,667 *   

pH 0,675 -0,988 0,742  pH 0,325 0,101 0,258  

UMID -0,124 -0,999 0,652 -0,009 UMID 0,876 0,033 0,348 0,991

CAND COLIF ENT pH CAND COLIF ENT pH

COLIF 0,897    COLIF 0    

ENT -0,131 -0,15   ENT 0,605 0,565   

pH 0,09 0,012 -0,296  pH 0,723 0,964 0,234  

UMID -0,001 -0,032 0,834 -0,522 UMID 0,998 0,904 0 0,026

CAND: Candida albicans; COLIF: Coliformes termotolerantes; ENT: Enterococos; pH: Potencial hidrogeniônico;                     

UMID: Umidade

OFF SEASON OFF SEASON

TODAS AS COLETAS TODAS AS COLETAS

coeficientes de correlação: valor p:

COM OPERAÇÃO COM OPERAÇÃO

SEM OPERAÇÃO SEM OPERAÇÃO

VERÃO VERÃO
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APÊNDICE B 

GUIA TÉCNICO: LIMPEZA DAS PRAIAS 

 

A limpeza das praias é praticada como estratégia de remediação dos 

resíduos produzidos e descartados incorretamente pelos usuários das praias durante 

o período em que permanecem no local. O objetivo desta prática é diminuir os riscos 

aos usuários quanto a contaminação microbiológica ou danos físicos. 

Ainda que o maior objetivo desta atividade seja a segurança dos usuários 

das praias como um espaço recreativo, fatores ecológicos devem ser considerados 

de forma a encontrar um equilíbrio entre as funções recreativas e ecológicas do 

ambiente. 

Neste guia, foram reunidas algumas recomendações quanto às ações de 

limpeza realizadas em praias de utilização turística. Foi utilizada como base a 

experiência das praias do litoral do Paraná, que durante o período de alta temporada 

contam com o reforço do programa Operação Verão, realizado pela Sanepar. 

 

LIMPEZA MANUAL 

A limpeza manual deve ser praticada como estratégia principal de correção 

e controle da presença de resíduos nas areias das praias. Em praias de utilização de 

intensidade leve ou moderada, podem ser praticadas como única estratégia de 

limpeza. 

 

Intensificação da coleta 

A coleta manual de resíduos pode ser ampliada e realizada de forma mais 

minuciosa, de forma a priorizar as faixas de areia úmida e próximas à vegetação de 

restinga, onde não pode haver a atuação complementar das máquinas de limpeza. 

 

Materiais coletados 

A coleta manual deve priorizar a remoção de material orgânico de origem 

antropogênica, como restos de alimentos, e animal, além da remoção de resíduos de 

materiais inorgânicos, como plásticos, vidros e metais. Materiais vegetais, rochosos e 

calcários trazidos pela maré, como galhadas e conchas, ou oriundos da vegetação de 

restinga adjacente devem ser mantidos na praia sempre que possível. 
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Caso haja a necessidade de remoção total ou em parte deste material, por 

motivos de excessivo volume, estes devem ser realocados para subtrechos das praias 

em que haja menor circulação de pessoas, de forma que sua presença não ofereça 

riscos ou incômodos. 

 

Treinamentos 

As equipes de trabalho que realizam a coleta manual de resíduos nas 

praias devem ser treinadas de maneira específica para a atividade, com reaplicação 

de treinamentos sempre que houver alterações nos membros das equipes. 

Um fator importante para a definição do treinamento a ser elaborado é a 

origem e o tipo de vínculo destes trabalhadores com a empresa responsável pela 

realização do serviço, que pode ser terceirizada ou do poder público. Caso as equipes 

sejam formadas por trabalhadores temporários que não tenham familiaridade com 

serviços de limpeza pública, os treinamentos aplicados devem considerar isso em sua 

elaboração, de forma a facilitar a compreensão das informações dadas. 

 

Equipamentos de proteção 

Os trabalhadores devem sempre utilizar EPI para proteção contra os 

materiais coletados e a exposição ao sol, além de instrumentos adequados para a 

coleta dos resíduos. 

 

Fiscalização 

Deve haver fiscalização regular do trabalho de coleta manual realizado 

quanto aos materiais coletados, utilização de EPI pelos trabalhadores, condições dos 

pontos de apoio (disponibilidade de água potável, banheiros higienizados, etc.), bem 

como quanto à condição mecânica dos veículos dumper utilizados para o transporte 

dos materiais coletados ao longo das praias. 

 

LIMPEZA MECANIZADA 

A limpeza mecanizada deve ser praticada como estratégia complementar 

de correção e controle da presença de resíduos nas areias em praias de uso intenso, 

ou em períodos de intensa utilização por pessoas. 

 

  



71 

Máquinas utilizadas 

As máquinas saneadoras, também chamadas de máquinas limpadoras de 

praias, podem ser utilizadas como equipamentos de limpeza mecanizada das areias 

das praias. As máquinas devem ser capazes de realizar a captação da areia – em 

profundidade superior a 10 cm – e peneiramento da areia captada, com 

compartimento para armazenamento dos resíduos recolhidos. 

 

Área de atuação 

As máquinas saneadoras podem ser implementadas em faixas de areia 

seca nos subtrechos em que houver maior densidade de usuários. Deve-se deixar 

claro que as máquinas não devem transpor os perímetros das áreas de restinga 

existentes na praia. 

 

Período de atuação 

As máquinas saneadoras podem ser operadas durante o período noturno, 

quando há menor presença de pessoas impedindo o livre trânsito sobre a faixa de 

areia seca. 

Não há necessidade da utilização das máquinas fora do período de 

temporada em praias características de veraneio, pois a menor quantidade de 

usuários neste período possibilita maior aderência a orientações de conscientização 

quando a correta destinação dos resíduos gerados durante sua permanência na praia. 

 

Frequência 

As máquinas saneadoras podem ser operadas diariamente durante a alta 

temporada, com prioridade em finais de semana. Apesar disso, na prática as 

máquinas não operam todos os dias por condições de pluviosidade, já que o verão é 

uma estação chuvosa. 

Em dias chuvosos, deve-se priorizar ainda mais a coleta manual, sempre 

mantendo as atividades com segurança em períodos do dia que não apresentem 

chuva, ventos fortes ou raios. 

Em praias com intensa utilização durante todo o ano, as máquinas podem 

ser empregadas durante ou após os finais de semana, ainda de forma complementar 

à intensificada coleta manual de resíduos. 
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Materiais coletados 

A captação dos resíduos pelas máquinas deve priorizar a remoção de 

material orgânico de origem antropogênica, como restos de alimentos, e animal. 

Materiais vegetais, rochosos e calcários trazidos pela maré, como galhadas e 

conchas, ou oriundos da vegetação de restinga adjacente que forem ocasionalmente 

coletados pelas máquinas devem ser separados e devolvidos às praias. 

Caso haja a necessidade de remoção total ou em parte deste material, por 

motivos de excessivo volume, estes devem ser realocados para subtrechos das praias 

em que haja menor circulação de pessoas, de forma que sua presença não ofereça 

riscos ou incômodos. 

Deve haver recorrente avaliação dos resíduos coletados, de forma a 

subsidiar o entendimento sobre os materiais encontrados nas praias. 

 

Treinamento de equipes 

Assim como as equipes de trabalho que realizam a coleta manual dos 

resíduos, as equipes envolvidas na operação das máquinas saneadoras devem ser 

treinadas de maneira específica para a atividade, com aplicação de treinamentos 

sempre que houver mudanças nas equipes. 

 

Fiscalização 

Deve haver fiscalização regular da operação das máquinas saneadoras 

quanto ao trabalho realizado, trajetos percorridos (que devem cobrir os subtrechos 

definidos sem causar danos a áreas de restinga, por exemplo), e materiais coletados, 

bem como quanto às condições mecânicas das máquinas saneadoras (como 

possíveis vazamento de óleo ou outras substâncias contaminantes, adequado estado 

da grade de peneiramento e compartimento de armazenamento, etc.). 

 


