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RESUMO

A balneabilidade é conceituada como a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, ou seja, o uso da água para o contato 
direto e prolongado, em que há grande possibilidade de ingerir quantidades apreciáveis de água. A avaliação das praias utiliza critérios objetivos, 
baseados em indicadores microbiológicos que são monitorados durante cinco semanas consecutivas. Os valores desses indicadores são 
comparados aos padrões preestabelecidos a fim de avaliar se a qualidade das águas está próprio ou impróprio ao banho. Assim, o objetivo geral 
deste projeto foi avaliar a balneabilidade das praias do Amor, Grande e da Brasília, as mais frequentadas da ilha do Outeiro, distrito administrativo 
de Belém-PA, quanto à quantidade de coliformes termotolerantes e variação de pH nas águas. Como objetivos específicos houve o 
georreferenciamento dos pontos de coleta das amostras utilizando um Sistema de Posicionamento Global (GPS); coleta de amostras semanais da 
água das praias objetos do estudo; análise dos parâmetros químicos e microbiológicos das amostras coletadas; comparação dos resultados 
obtidos com a resolução CONAMA nº 274/00; realização da distribuição e análise espacial dos pontos de coleta para determinar as áreas com 
maior risco de infecção. Para tanto, foram selecionados 3 pontos de coleta em cada praia estudada. Sendo coletadas um total de 180 amostras, 
sempre aos domingos, da água das praias de estudo, as primeiras 10 semanas na temporada de menor pluviosidade todo e as outras 10 na 
temporada de maior pluviosidade e aumento da população flutuante. As coletas eram sempre no período matinal com intervalo de tempo de 
09:00 h às 12:30 h, onde a presença de banhistas era mais intensa. Ao final de cinco semanas de coleta era dada pausa de trinta dias para que o 
novo ciclo iniciasse. Totalizando 4 ciclos de 5 semanas com início em agosto de 2017 e término em abril de 2018.  Os resultados mostraram que as 
praias do amor, Grande e da Brasília nas primeiras dez semanas do período menos chuvoso, estiveram próprias para o uso recreativo. Enquanto 
nas outras 10 semanas do período mais chuvoso e de elevada população flutuante, por contas das férias de final de ano, as praias apontaram 
aproximadamente um aumento de 90% da presença de coliformes termotolerantes.  Provavelmente tal aumento deve-se a maior frequência de 
banhistas e consequentemente maior movimentação nos bares e restaurantes na ilha. Além disso, as chuvas do período podem ter carreado 
maior quantidade de resíduos às praias. Não houve variação significativa de pH nos períodos estudados. Os dados do georreferenciamento 
servirão para a geração de mapas com a identificação dos pontos mais vulneráveis à poluição. O estudo mostrou-se de grande importância, pois 
servirá de alerta à população e ao poder público sobre os riscos gerados à saúde pública pela precariedade do saneamento e consequente 
poluição das praias. Além disso, revela-se como um facilitador na tomada de decisão dos órgãos ambientais.
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