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RESUMO

As praias são um ambiente em que o homem utiliza em diversas formas de lazer. No entanto, muitos microrganismos patogênicos podem 
contaminá-las podendo causar inúmeras doenças. A poluição dos ecossistemas costeiros é um problema mundial, onde a utilização de praias
impróprias para atividades recreativas pela população, associada ao aumento da carga de esgotos domésticos, preocupa os ambientalistas em 
razão da possibilidade de expor a doenças as pessoas frequentadoras dessas águas. Os microrganismos do grupo coliforme são os principais 
indicadores de contaminação fecal pelo fato de estarem presentes em abundância nas fezes de animais de sangue quente. A praia do Araçagy é 
uma das mais frequentadas da Ilha de São Luís, trata-se de uma praia que oferece serviços de bar e restaurante, sendo ainda uma das poucas que 
permite acesso de veículos à areia incentivando um movimento intenso de veículos nos finais de semana. Nesse contexto a qualidade 
microbiológica dessa praia localizada na área metropolitana de São Luís (município de São José de Ribamar/MA) foi o tema deste estudo. Para 
esse intuito foi realizada a colheita da água de quatro pontos da praia (Pontos 1, 2, 3 e 4 -distância entre os pontos de 400 m), no período da 
manhã entre 8h e 11h30min. As coletas foram feitas de forma asséptica, em frascos de vidros (capacidade 500 mL) devidamente esterilizados, 
acondicionados em caixa térmica e encaminhados para o Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio de São Luís. Adentrou-se o corpo 
hídrico aproximadamente 5 metros da margem e a coleta da água foi realizada com o frasco a 50 cm de profundidade, com o mesmo contra a 
corrente (coletou-se 500 mL; 250 mL necessários à análise e o restante, utilizado como eventual contraprova). Para análise das amostras utilizou-
se o método dos tubos múltiplos, utilizando séries de cinco tubos. O cálculo do Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais (Ct) e 
coliformes fecais ou termotolerantes (CT) tomou por base a semeadura de três séries de 5 tubos utilizando as diluições 100, 10-1 e 10-2 em Caldo 
Lactosado Simples, contendo tubos de Durham invertidos, incubados em estufa a 35 ±0,2 °C durante 24-48 horas; para CT a temperatura foi de 
44,5 ±0,2 °C. As amostras analisadas apresentaram valores de NMP de Coliformes totais/100 mL de 460; 460; 2400 e 2400, respectivamente para 
os Pontos 1, 2, 3 e 4. Análises de coliformes termotolerantes para o uso de recreação de contato primário deverão obedecer a padrões de 
qualidade de balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA n° 274/2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 
coliformes termotolerantes por 100 mililitros, segundo a Resolução CONAMA N° 357/2005. Seguindo este enquadramento, os valores 
diagnosticados nas análises deste estudo, nenhum dos quatro pontos encontram-se dentro dos padrões especificados nesta mesma resolução, 
pois os resultados para coliformes tolerantes foram todos >200 NMP/100 mL. Contudo, para considerarmos a praia IMPRÓPRIA para banho 
teríamos que realizar um estudo com pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. Apesar do 
pouco número de amostras, observou-se de acordo com os resultados laboratoriais em comparação aos padrões da Resolução CONAMA nº 
357/05 e outros estudos recentes realizados nas praias da capital, que a praia do Araçagy é uma das praias da Ilha que possuem balneabilidade 
não ideal devido aos índices insatisfatórios de coliformes termotolerantes. Esgoto in natura ou carreamento destes contaminantes pelo 
escoamento pluvial podem ser considerados a origem dessa contaminação. Dessa forma, é importante deixar claro que a contaminação das águas 
das praias pela descarga de esgotos domésticos pode representar um risco à saúde dos banhistas e frequentadores desses ambientes de lazer, 
sendo as crianças e os idosos ou indivíduos com baixa imunidade, os mais susceptíveis a exposição a bactérias, vírus e protozoários.
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