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RESUMO 

Enquanto a qualidade sanitária das águas das praias pode ser monitorada por várias 

metodologias, a avaliação da qualidade microbiológica das areias das praias, além de não 

ser levada em consideração nos monitoramentos atuais, apresenta limitações nas técnicas 

que dificultam a caracterização microbiológica. Otimizou-se um método colorimétrico para 

estimar a quantidade de micro-organismos presentes nas areias das praias, sendo que este 

método, baseado na biotransformação de cromóforo, é de simples aplicação, de baixo 

custo, rápida resposta e ótima quantificação dos micro-organismos. Dos dois cromóforos 

testados (FDA - diacetato de fluoresceína e TTC – sal de tetrazólio), o FDA apresentou 

resposta mais rápida e com maior intensidade de coloração comparativamente ao TTC. Os 

métodos otimizados, juntamente com um método de referência (MF - Collilert®) foram 

usados para avaliar 36 praias com 40 pontos amostrais divididos em 4 classes de 

contaminação e uso considerando os critérios da Resolução CONAMA 274/2000 para a 

água do mar e Resolução SMAC 468/2010 para as areias das praias Os três métodos 

testados classificaram a água do mar de 40 praias exatamente de acordo com os resultados 

de monitoramento publicados pela FATMA. Também foi realizado uma correlação de 

Pearson, obtendo valores de R2 = 0,876 para MF – FDA e R2 = 0,863 para MF – TTC, 

significando que os 3 métodos dão respostas comparáveis para os níveis de contaminação 

das amostras testadas. Um ranking da intensidade de contaminação dos compartimentos 

das praias foi estabelecido (maior para menor): areia úmida > água do mar > areia seca. O 

perfil da contaminação das areias molhadas foi semelhante aos resultados obtidos com as 

águas do mar. O nível de contaminação necessário para mudar a classe da contaminação 

da areia é alto (segundo a Resolução SMAC 468/2010), assim, as praias foram classificadas 

como aceitáveis (ou Próprias) para fins recreativos. O estabelecimento de novos critérios 

para avaliar a qualidade da areia da praia pode levar a novas regras para tomada de 

decisões sobre ações remediativas das areias contaminadas. A triagem do nível de 

contaminação pelo método do FDA é uma abordagem colorimétrica rápida e de baixo custo 

que permite  avaliar o grau de contaminação microbiológica em pequenas áreas ou grandes 

regiões. Vários métodos de remediação (Irradiação por UV, tratamento térmico, uso do 

hipoclorito e reações de Fenton e Foto-Fenton) foram testados e avaliados em termos da 

eficiência de descontaminação para assegurar a qualidade microbiológica das areias das 

praias, onde a descontaminação apresentou eficácia de 100 % para o tratamento térmico e 

os processos oxidativos avançados. 

Palavras-chave: Contaminação microbiológica de praias; Remediação de praias; 

Colorimetria; FDA; TTC. 
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ABSTRACT 

While the microbiological quality of the sea water can be monitored using various methods, 

the evaluation of microbiological quality of beach sand, besides not being taken into 

consideration in the current monitoring programs, is limited in terms of techniques, which are 

difficult to use. In this study, a colorimetric method for estimating the quantity of 

microorganisms present in beach sand was optimized. This method, based on the 

biotransformation of chromophores, is easy to use and low in cost, offers a rapid response, 

and is acceptable for the quantification of microorganisms. Of the two chromophores tested 

(FDA - fluorescein diacetate and TTC - tetrazolium salt), FDA showed the fastest results, 

with more intense sample coloration of the samples. The optimized methods, together with a 

reference method (MF - Collilert®) were used to evaluate 36 beaches and 40 sampling 

points. These were divided in four classes of contamination and use, based the 

contamination criteria of CONAMA Resolution 274/2000 for sea water and SMAC Resolution 

468/2010 for beach sand. The three methods tested classified the sea water of 40 sampling 

points precisely in accordance with the results of the monitoring results published by the 

State Environmental Agency FATIMA-SC. Pearson correlation was performed, obtaining 

values of R2= 0.876 for MF – FDA, and R2= 0.863 for MF – TTC, indicating that the three 

methods give comparable results for the contamination levels of the samples tested. A 

ranking of contamination intensity of the beach compartments was established (high to low): 

wet sand > sea water > dry sand. The contamination profile of wet sand was similar to the 

results obtained with the sea water. The level of contamination necessary to change the 

contamination class of beach sand is high (in accordance with SMAC Resolution 468/2010), 

therefore, the beach sand was classified as acceptable (or Fit) for recreational purposes. The 

establishment of new criteria for evaluating the quality of beach sand can lead to new rules 

for decision-making on actions to remedy contaminated sand. Screening the level of 

contamination with FDA is a rapid and low-cost colorimetric approach that enables the 

evaluation of microbiological contamination levels in small areas, or large regions. Various 

remediation methods (UV Irradiation, thermal treatment, hypochlorite and Fenton and Photo-

Fenton reactions) were tested and evaluated in terms of decontamination efficiency, to 

ensure the microbiological quality of beach sand. 

Keywords: Beach microbiological contamination; Beach remediation; Colorimetry; FDA; 

TTC. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Praias representam sedimentos não consolidados, que se situam na junção entre 

água (oceanos, lagos e rios) e terras, sendo geralmente compostas de areia, lama ou 

seixos. Do ponto de vista de lazer, praias são procuradas especialmente nas regiões em 

latitudes mais baixas, sendo que os usuários passam uma porcentagem significativa do 

tempo de veraneio na própria areia, mais do que na água da praia (OMS, 2003). 

Uma das maiores riquezas da região litorânea de Santa Catarina é o potencial 

turístico, o qual inclui praias com variadas morfo-dinâmicas que apresentam alta frequência 

de turistas. Nesse contexto, a qualidade ambiental/sanitária das praias tem tido uma 

importância crescente entre os critérios de escolha de destino turístico, pois ainda existem 

cidades com déficit no tratamento dos esgotos, o que leva a consequências em termos de 

balneabilidade das praias.  

O último relatório de balneabilidade, divulgado pela Fundação do Meio Ambiente de 

Santa Catarina (FATMA) de 2017, apresentou 63 pontos impróprios e 132 próprios para banho 

em Santa Catarina. Comparando com o relatório anterior, o número de áreas consideradas 

inapropriadas para entrar no mar aumentou em 16 trechos, sendo que foram coletadas 

amostras em 195 locais de praias em 27 cidades. Há de se salientar que o conceito atual de 

balneabilidade diz respeito essencialmente à questão da qualidade da água, o que já não 

representa necessariamente, o conceito mais amplo que pode ser dado ao termo 

balneabilidade, o qual deveria englobar a praia como um todo. 

No mundo, as praias oferecem oportunidades de lazer para milhões de pessoas e 

são componentes importantes das economias costeiras.  As águas das praias são 

frequentemente monitoradas através da qualidade microbiológica para detectar a presença 

de indicadores de contaminação de esgotos sanitários, assim efetuando a prevenção de 

surtos que atinjam a saúde pública, os quais estão associados ao contato com a água 

contaminada. Contudo, há evidencias crescentes que areia de praia pode abrigar micro-

organismos nocivos à saúde humana, presentes muitas vezes em concentrações maiores 

do que as encontradas na água (SABINO et al., 2014). 

Em 2012, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) lançou 

novos critérios de qualidade da água em áreas com características para o lazer. Os critérios 

fornecem informações para ajudar as autoridades a adotar estratégias para a proteção da 
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saúde pública, fornecendo recomendações para balneabilidade das águas costeiras e 

incentivando testes da qualidade da água e sistema de alerta para usuários (USEPA, 2015). 

A Fundação para Educação Ambiental na Europa (FEE) apresentou em 1987 o 

conceito do Programa Bandeira Azul, sendo esse desenvolvido na França. Para a obtenção 

desta certificação, critérios como tratamento e qualidade das águas costeiras, bem como 

gestão ambiental são observados. O programa atualmente contempla mais de 4000 mil 

praias e marinas em 49 países, incluindo o Brasil (FEE, 2014). 

Em Santa Catarina, a FATMA-SC desenvolve um programa de monitoramento da 

balneabilidade das praias catarinenses desde 1976. A pesquisa de balneabilidade analisa as 

águas de cada balneário e determina se estão próprias ou impróprias para o banho. Isto é, 

se estão contaminadas ou não por esgotos domésticos. A existência de esgoto é verificada 

através da contagem de indicadores como as bactérias Coliformes e Escherichia coli (E. 

coli) presentes nas fezes de animais de sangue quente, que podem colocar em risco a 

saúde dos turistas e da população local.  

Como já salientado, historicamente a balneabilidade das praias é avaliada pela 

quantificação de apenas alguns parâmetros relativos à qualidade das águas. Apesar dos 

banhistas terem um contato mais íntimo com as águas, a areia das praias pode estar 

contaminada por diferentes tipos de substâncias químicas e micro-organismos, os quais 

podem ser principalmente, bactérias e fungos. Uma areia contaminada pode causar 

problemas de saúde nas pessoas que entram em contato com este tipo de material, sendo 

as crianças as maiores vítimas dessas contaminações, pois elas têm maior contato com as 

areias, chegando mesmo a ingerí-las em algumas ocasiões.  

Contudo, atualmente não existe nenhuma normativa nacional sobre a qualidade das 

areias balneárias para fins de proteção da saúde pública, sendo que o Rio de Janeiro é a 

única cidade que apresenta uma Resolução Municipal com relação à qualidade das areias 

das praias. Neste contexto, a OMS no guia “Guidelines for safe recreational waters Volume 

1 - Coastal and fresh waters” exprime a preocupação com a qualidade das areias das praias 

por estas poderem constituir um potencial reservatório de agentes de infecção, sobretudo 

em zonas balneares onde a utilização da areia apresenta maior relevância para a recreação 

das pessoas, desde os bebês até as pessoas da terceira idade (OMS, 2003).  

Muitos fatores contribuem para a contaminação microbiológica das areias de praias, 

como por exemplo, lixo abandonado nas areias e dunas, superlotação das praias por parte 

dos banhistas, admissão de animais domésticos sem recolhimento das suas fezes, atividade 
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da pesca de rede com abandono na areia de peixes e crustáceos não comercializáveis, 

excrementos de aves marinhas, matéria orgânica oriunda da alimentação das pessoas na 

praia, como também a própria água que pode estar contaminada pelos esgotos urbanos. 

(HALLIDAY & GAST, 2011; SOLO-GABRIELE et al., 2016; WHITMAN et al., 2014). 

Assim, a avaliação da qualidade microbiológica das areias deveria merecer um 

destaque maior na gestão das áreas costeiras, visto que é de interesse geral (incluindo 

banhistas e gestores locais) ter praias balneares, na acepção geral do conceito de 

balneabilidade. Desta forma, é sobre este aspecto da balneabilidade que trata esta tese. 

 

1.2 FONTES DE CONTAMINAÇÃO SANITÁRIA E SAÚDE PUBLICA 

Estima-se 120 milhões de casos de doenças gastrointestinais e 50 milhões de casos 

de doenças respiratórias em banhistas de águas costeiras acontecem todos os anos devido 

à contaminação fecal. A poluição sanitária na água e nas praias podem ser originárias de 

várias fontes, incluindo seres humanos, fazendas e animais selvagens, aves aquáticas, 

animais de estimação e fontes ambientais (como solo e algas) (HARWOOD et al., 2000; 

ISHII et al., 2007, 2006; RAM et al., 2004; SOLO-GABRIELE et al., 2000; WHITMAN & 

NEVERS, 2003; WINFIELD & GROISMAN, 2003) 

Estes casos de contaminação microbiológica são ocasionados por uma diversidade 

de agentes patogênicos fecais, introduzidos no meio aquático por fontes pontuais (e.g.: 

sistema de tratamento de esgoto e marinas) e difusas (e.g.: transporte 

superficial/subterrâneo, eventos climáticos, usuários e contaminação natural)  (HALLIDAY & 

GAST, 2011; SHUVAL, 2003). 

Segundo McDonald et al. (2008), os próprios usuários das praias são uma importante 

fonte de contaminação sanitária. Organismos indicadores fecais (Staphylococcus 

aureus) foram encontrados em maiores concentrações nas areias da praia em relação a água, 

onde a contagem desses organismos foi correlacionada com a presença de leveduras de origem 

humana, bem como o número de frequentadores da praia no momento da amostragem, 

implicando que os usuários são fonte de micro-organismos. A presença de E. coli e bactérias 

coliformes (organismos indicadores fecais) mostrou-se correlacionada com o número de 

visitantes em águas recreativas nos períodos de alta frequentação (geralmente o verão e os 

fins de semana) (HALLIDAY & GAST, 2011; PAPADAKIS et al., 1997). 
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Eventos climáticos geralmente afetam a qualidade das águas e areias das praias 

negativamente devido ao aumento da precipitação que transporta resíduos (ou águas) 

contaminados para as praias. As mudanças climáticas aumentam a frequência e a 

magnitude das chuvas e das grandes tempestades, causando assim, maior escoamento, 

inundações costeiras, erosão costeira e aumento nas temperaturas da água e do ar. Essas 

mudanças irão potencializar a contaminação das águas das praias, que ameaçam a saúde 

pública. Após eventos extremos (alta precipitação, inundações e fluxos de detritos), nas 

ilhas vulcânicas da Madeira e Porto Santo, houve aumento do número de organismos 

patógenos nas areias das praias (PEREIRA et al., 2013) 

As aves marinhas (nativas e migratórias) podem contribuir diretamente para a 

contaminação das praias, sendo que, são consideradas como a fonte secundária mais 

significativa de contaminação (EDGE & HILL, 2007; SOLO-GABRIELE et al., 2016). Na 

estação de migração, as superpopulações de aves aquáticas se reúnem nas praias ou nas 

áreas urbanas, onde seus resíduos poderão ser transportados por escoamento para as 

águas recreativas. Os resíduos dos animais domésticos depositados nas praias ou perto 

delas também contém micro-organismos que podem contaminar as areias e as águas das 

praias. O material fecal desses animais pode sobrecarregar a capacidade de uma praia em 

absorver resíduos, especialmente se não há vegetação ao redor da praia (NRDC, 2014).  

Os sistemas de tratamentos de esgotos em regiões costeiras                                                                                                          

tendem a atender áreas urbanas em rápido crescimento e como consequência, com alta 

densidade populacional. Desta forma, o sistema de tratamento de esgoto sanitário está 

propenso a um tratamento inadequado, devido ao sub-dimensionamento, principalmente 

quando há um grande afluxo de pessoas na estação de veraneio. Além disso, as estações 

de tratamento de esgoto podem apresentar baixa eficiência como resultado de erro humano, 

problemas estruturais, equipamentos antigos e/ou por condições incomuns no esgoto bruto 

(ex: fluxos de esgoto excedem a capacidade durante eventos de chuvas extremas). Quando 

acontecem esses eventos, milhões de litros de esgoto in natura ou parcialmente tratados 

podem ser lançados nos recursos hídricos, os quais podem atingir as praias mais próximas 

(BOEHM & SASSOUBRE, 2014; NRDC, 2014). Os sistemas de tratamento sanitários 

individuais (fossas sépticas, sumidouros e filtros) são considerados fontes pontuais de 

contaminação fecal, principalmente em solos arenosos e estudos mostraram taxas de falha 

de 10 a 20 % desses sistemas (NRDC, 2014). Essas falhas são ocasionadas pela baixa 

eficiência dos sistemas sépticos, onde pode se relacionar problemas estruturais ou falta de 

manutenção. Desta forma, o escoamento superficial/subterrâneo transporta micro-



 20

organismos provenientes dos sistemas ineficientes para córregos, sistema de drenagem e 

rios que desembocam no litoral.  

As marinas geralmente estão localizadas em áreas que são naturalmente abrigadas 

ou onde foram realizadas obras de engenharia (e.g., quebra-mar). O lançamento 

inadequado de resíduos e efluentes de embarcações, juntamente com a redução da 

circulação de água limpa em torno das docas, permite que os resíduos se acumulem e 

representem uma grave ameaça à saúde, pois podem apresentar condições propícias para 

a proliferação de micro-organismos (NRDC, 2014).  

As fontes de micro-organismos em águas superficiais e subterrâneas incluem 

resíduos de animais domésticos, vida selvagem urbana (particularmente aves), conexões 

cruzadas entre lançamento de esgoto do sistema de tratamento, ligações clandestinas, falta 

de saneamento, coleta e disposição deficiente de resíduos sólidos, acumulação de esgoto 

em sedimentos, animais habitando no sistema de tratamento/drenagem pluvial (MARSALEK 

& ROCHFORT, 2004)  

Enquanto os detritos marinhos incluem uma variedade de resíduos artificiais e 

naturais, a forma mais abundante de lixo no meio marinho é o plástico. Os plásticos são 

capazes de suportar diversas comunidades microbianas, podendo servir como fonte de 

hidrocarbonetos, novo habitat ecológico marinho hidrofóbico e portanto oferecendo um 

potencial para disseminação de micro-organismos potencialmente patogênicos (QUILLIAM 

et al., 2014; ZETTLER et al., 2013)    

Segundo Whitman et al. (2003), a alga Cladophora possui altas densidades de E. 

coli e enterococos associadas a ela em relação à água e à areia da praia, sendo que as 

bactérias indicadoras em Cladophora são onipresentes e talvez até independentes de fontes 

pontuais. Além disso, os estudos mostram que E. coli e enterococos podem sobreviver por 

períodos prolongados (mais de 6 meses) associadas com algas e se multiplicarem 

rapidamente quando em condições propícias. 

Usuários de águas recreativas podem ser expostos a uma variedade de micro-

organismos causadores de doenças, incluindo aqueles que são encontrados naturalmente 

na água. Entretanto, a maioria dos agentes infecciosos relevantes nesses locais, são o 

resultado da poluição fecal não natural (especificamente humana). Através de dados de 

vigilância dos Estados Unidos, no período de 2009 a 2010 houve 13 locais com surtos de 

doenças infecciosas relacionadas ao uso de águas naturais. Os principais agentes 

patológicos incluíam: bactérias Shigella sonnei (71 casos), Pseudomonas aeruginosa (50 
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casos) e Escherichia coli O157: H7 (21 casos); parasitas Cryptosporidium spp (27 casos) e 

Giardia intestinalis (1 caso); vírus Norovírus (69 casos);  agentes múltiplos Campylobacter 

jejuni, Shigellasp (45 casos) (FEWTRELL AND KAY, 2015; HLAVSA et al., 2005). 

 Como pode ser visto, a contaminação das areias das praias por micro-organismos 

oferece um risco de danos à saúde pública, sendo que este risco ainda é mal avaliado nos 

poucos trabalhos publicados sobre o tema, o que deixa margem para o desenvolvimento de 

trabalhos importantes para a avaliação de risco à saúde pública oriundo de contato com 

areias contaminadas por micro-organismos. Um passo importante para se avaliar o grau de 

contaminação das areias das praias é o entendimento da distribuição espacial da 

contaminação das areias, o que será visto no próximo tópico. 

  

1.3 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CONTAMINAÇÃO SANITÁRIA 

As praias são divididas nas seguintes zonas: zona submareal, área que começa 

após o limite inferior da zona sub-litoral, estando sempre coberta pela água (mesmo na 

maré baixa, não fica exposta); zona inter-marés (conhecida também como orla e litoral), é a 

região que está acima da água na maré baixa e sob a água na maré alta (ou seja, a área 

entre as marés); zona supra litoral, área acima das cotas de maré, onde só entra em contato 

com a água do mar durante eventos climáticos. Estas duas últimas zonas podem incluir 

diferentes tipos de habitats (Figura 1). 
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Figura 1 – Distribuição espacial da zonação (Modificado de WHITMAN et al., 2014). 

As praias de águas doces e salgadas são habitats que suportam diferentes tipos de 

micro-organismos, incluindo vírus, bactérias, fungos e protozoários.  As comunidades 

microbianas de areia incluem espécies autóctones (espécies nativas do meio-ambiente 

local), bem como comunidades de espécies alóctones (espécies exóticas ao meio-ambiente 

local), incluindo micro-organismos indicadoras fecais (FIO’s) e agentes patogênicos 

(inseridos por fontes pontuais e difusas). Fatores físicos (e.g., disponibilidade de água e 

proteção contra insolação), biológicos (e.g., competição, predação e formação de 

biofilmes) e a disponibilidade de nutrientes contribuem para que ocorra desde a morte até a 

persistência transitória e/ou replicação, assim como o estabelecimento de populações 

prósperas (naturalização) e a integração na comunidade autóctone, dos micro-organismos 

alóctones (WHITMAN et al., 2014). 

A distribuição espacial e temporal dos micro-organismos (FIO’s, fungos, patógenos 

entre outros) é heterogenia devido ao transporte limitado e a mistura de micro-organismos 

na areia. Desta forma, a areia é inoculada em condições adequadas para o crescimento, 

apresentando distribuição microbiana irregular (BONILLA et al., 2007; SOLO-GABRIELE et 

al., 2016; WHITMAN et al., 2006).  
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A zona inter-marés é propícia para o crescimento de micro-organismos por 

apresentar características únicas de distribuição e acúmulo de resíduos (entulhos e restos 

de vegetação aquática e terrestre). Portanto, o acúmulo de material serve como suporte 

físico para manutenção da microbiota, servindo como fonte de nutrientes, proteção contra a 

radiação UV e regulação as condições de temperatura e humidade (ISHII ET AL., 2007; 

SOLO-GABRIELE et al., 2016; WHITMAN et al., 2003). Segundo Whitman et. al. (2003), as 

E. coli e enterococus podem sobreviver mais de seis meses em resíduos de algas secas ao 

Sol (Cladophora) armazenadas a 48 ºC, pois as bactérias residuais encontradas nas algas 

secas cresceram após simples rehidratação. 

A zona inter-marés é a área onde, geralmente, os usuários de praia se reúnem, e, 

em especial, onde as crianças tendem a brincar com a areia. Assim, essa zona é uma 

região com uma alta dinâmica em termos de acúmulos de micro-organismos e exposições 

potenciais. A transmissão de doenças infecciosas em ambientes de praia terrestre pode 

ocorrer através da exposição direta a micro-organismos encontrados na areia ou através do 

fluxo de micro-organismos da água para areia, ou vice-versa. A exposição a agentes 

patogênicos pode incluir rotas, como contato dérmico, contato com os olhos e ouvidos, 

inalação e ingestão. Estudos recentes sugerem que a exposição direta às areias de praia é 

um fator de risco para doenças infecciosas, particularmente em crianças. (Solo-Gabriele et 

al., 2016). 

Estudos em praias marinhas demonstraram que a zona inter-marés, em particular a 

parte superior desta zona, é um ponto importante para a acumulação de micro-organismos 

(SHIBATA et al., 2004; WRIGHT et al., 2011). Esses micróbios podem ser mobilizados a 

partir deste reservatório através de mecanismos como a ação das ondas, transporte de 

água dos poros  e, em seguida, impactar a qualidade da água adjacente. Os micróbios 

também podem ser redepositados na areia por correntezas e ondas (PHILLIPS et al., 2014; 

SOLO-GABRIELE et al., 2016).  

Além da exposição direta, a areia também pode servir como um veículo para a 

transferência de micróbios patogênicos para a água. Estudos no sul do Lago Michigan 

demonstraram que as densidades de E. coli eram mais altas em amostras retiradas de 

areias da zona intermareal, principalmente nos locais que apresentavam resíduos de 

vegetação, mas diminuíram rapidamente a concentração , tanto em sentido para a terra 

como para o lago (KINZELMAN et al., 2004; WHITMAN et al., 2006a; SOLO-GABRIELE et 

al., 2016). 
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Segundo Solo-Gabiele et al., (2016), vários estudos epidemiológicos relataram que 

doenças gastrointestinais em usuários de praia, estavam associadas à exposição à água e à 

areia. Já o estudo apresentado Heaney et al., (2009), demonstrou que cavar na areia estava 

positivamente associado à doenças gastrointestinais e a organismos indicadores de 

contaminação fecal, i.e., coliformes e enterococos (HEANEY et al., 2012).   

 Esta distribuição espacial dos micro-organismos nas diferentes zonas das praias faz 

com que a exposição dos usuários das praias aos micro-organismos seja diferenciada em 

termos de probabilidade de contaminação.  Os diferentes graus de exposição, associados 

com a periculosidade dos micro-organismos patógenos vai levar a um perfil epidemiológico 

que pode se tornar um problema de saúde pública quando atingir um número considerável 

de usuários da praia em questão. 

 

1.4 CONTAMINAÇÃO DAS PRAIAS E SAÚDE PÚBLICA 

Estudos epidemiológicos apresentaram uma associação entre os impactos na saúde 

de usuários em relação ao uso recreativo da água, incluindo doenças gastrointestinais 

(maior frequência), infecções respiratórias, infecção ocular, infecções na orelha, nariz e 

garganta e problemas dermatológicos (FEWTRELL & KAY, 2015). 

A Tabela 1 apresenta alguns dos estudos que relataram a presença de micro-

organismos patógenos nas areias de praias. Os principais agentes microbiológicos 

encontrados nas águas contaminadas são as bactérias, as quais incluem algumas espécies 

patogênicas, os vírus e os parasitas. As bactérias patogênicas encontradas na água são 

responsáveis por numerosos casos de enterites, diarreias infantis e doenças epidêmicas 

(como a cólera e a febre tifóide), que podem resultar em casos letais (FUNASA, 2004). 

No estudo apresentado por Sinigalliano et al. (2010), os resultados demonstraram 

um aumento das doenças gastrointestinais, respiratórias e de pele na comparação entre os 

banhistas e os não banhistas. Entre os banhistas, observou-se uma relação dose-resposta 

para as doenças da pele, onde a doenças foram positivamente relacionadas à quantidade 

de enterococos (taxa de 1,46 [IC de 95% = 0,97-2,21] por aumento de log10 unidade de 

exposição a Enterococos). Já no estudo apresentado por Wade et al., (2010), a ocorrência 

de doenças gastrointestinais entre os banhistas foi associada a um aumento na exposição à 

10 log de organismos indicadores fecais, determinados por PCR (Reação em cadeia da 

polimerase - Polymerase Chain Reaction) para o gênero Enterococcus (taxa de 2,6 [IC 95% 

= 1,3-5,1]) e para a ordem Bacteroidales (taxa de 1,9 [IC 95% = 1,3-2,9]). 
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Tabela 1 – Organismos patógenos encontrados nas areias das praias. Fonte: Solo-Gabriele et 
al., 2016. 

Grupo Organismo  Bibliografia 
 
Bactéria Vibrio vulnificus Abdelzaher et al., 2010; Shah et al., 2011 

Salmonella Yamahara et al., 2012 

Campylobacter Yamahara et al., 2012 

Pseudomonas aeruginosa Esiobu et al., 2004 

Staphylococcus aureus Plano et al., 2013 

Vírus Enterovirus Shah et al., 2011 

Protozoários Giardia spp. 
Abdelzaher et al., 2010 

 
Cryptosporidium spp. 

Fungos Aspergillus sp. 

Sabino et al., 2011 

Chrysosporium sp. 

Fusarium sp. 

Scedosporium sp. 

Scytalidium sp. 

Scopulariopsis sp. 

Candida sp. Shah et al., 2011 

Penicillium sp. 
Vogel et al., 2007 

Rhodotorula mucilaginosa 

Cladosporium sp. 
Gonzales et al., 2000; Migahed, 2003; 
Gomes et al., 2008; Bik et al., 2012 

Mucor sp. 

Stachybotrys sp. 

 

Estudos mostraram que as areias das praias podem contribuir para surtos 

epidemiológicos. Em alguns casos, altas densidades de E. coli , Enterococcus e outros 

indicadores microbiológicos de contaminação sanitária foram encontrados nas areias das 

praias em concentrações mais altas do que na água (HALLIDAY & GAST, 2011; HEANEY et 

al., 2012). Para os usuários que cavaram na areia, a contaminação por Enterococcus spp. 

(Equivalentes de células de calibração/grama de areia) foi associada à doença 

gastrointestinal (GI) (taxa de 2,0 [IC de 95% = 1,2-3,2]) e diarreia (taxa de 2,4 [IC de 95% = 

1,4-4,2]). Entre os banhistas que se cobriam com areia, as estimativas pontuais foram 

maiores para a doença GI (taxa de 3,3 [IC de 95% = 1,3-7,9]) e diarreia (taxa de 4,9 [IC de 

95% = 1,8-13]). No estudo apresentado por Heaney et al., (2012), também foram 

observadas associações positivas para usuários que cavaram na areia em relação as 

densidades de Enterococcus baseado em cultura (unidades formadoras de colônias/g) com 

doença GI (taxa de 1,7 [IC de 95% = 1,1-2,7]) e diarreia (taxa de 2,1 [IC de 95% = 1,3-3,4]).  
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Segundo Wade et al. (2010), dos 6.350 frequentadores de praia, a ocorrência de 

doença GI entre os nadadores foi associada a um aumento na exposição a 10 log do 

número de organismos indicadores fecais para o gênero Enterococcus (taxa de 2,6, IC 95% 

= 1,3-5,1) e para a ordem Bacteroidales a taxa foi de 1,9 (IC 95% = 1,3-2,9). Após sete dias 

decorridos da exposição, o acompanhamento dos usuários indicou que os nadadores 

podem estar em maior risco de contrair doenças infecciosas em relação aos não- 

nadadores, mesmo na ausência de qualquer fonte conhecida de micro-organismos que 

possa afetar a qualidade das águas. Assim, os nadadores foram 1,79 vezes mais propensos 

a relatar doenças GI em relação a não-nadadores. Já para doenças respiratórias, os 

nadadores apresentaram predisposição de 4,46 vezes maior que os não- nadadores e para 

doenças de pele, a taxa foi de 5,31 vezes maior para os nadadores (FLEISHER et al., 2010). 

Como consequência do lançamento de efluentes sanitários com resíduos de 

antibióticos e antifúngicos (provenientes da agropecuária, esgoto sanitário e hospitalar), as 

praias podem servir de reservatórios de micro-organismos resistentes a fármacos. Várias 

espécies de bactérias resistentes aos antibióticos foram isolados a partir da areia e da água 

da praia e que podem estar em contato com seres humanos (VELONAKIS et al., 2014).  

Staphylococcus aureus, resistente ao antibiótico meticilina, foram relacionados com 

contaminação microbiológica da água, da areia e dos usuários (PAPADAKIS et al., 1997; 

SOLO-GABRIELE et al., 2016).  Fungos foram encontrados em 60,4% das amostras de 

areia, onde as espécies com maior frequência de ocorrência foram 

Candida sp. e Aspergillus sp. (SABINO ET AL., 2011). Segundo Orozco et al. (1998), 

Candida krusei apresentou resistência para o antifúngico fluconazole, demonstrando que, 

provavelmente, um aumento da contaminação microbiológica das praias esteja associado 

com o aumento de micro-organismos resistentes aos medicamentos usados para tratá-los. 

Nesta perspectiva epidemiológica, faz-se necessário um monitoramento mais abrangente e 

mais profundo sobre a qualidade das praias para se evitar danos à saúde pública. 

 

1.5 MONITORAMENTO DAS PRAIAS 

Como já definido, as areias das praias são o suporte que se interpõem entre o meio 

hídrico e o meio terrestre. A qualidade físico-química e microbiológica do meio terrestre e, 

principalmente do meio hídrico são os fatores que determinam a qualidade das areias das 

praias. No ambiente litorâneo, em função das marés, a faixa de areia exposta à qualidade 

das águas pode ser muito importante. No litoral de Santa Catarina, o crescimento urbano 

está presente em ritmo acelerado, contudo, a falta de tratamento de esgotos acaba 
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comprometendo a qualidade das águas, sendo que estas podem contaminar as areias das 

praias (POLETTE, 2000; CAMACHO, 2010).  

Devido ao uso intensivo da zona costeira, juntamente com a importância econômica 

das praias, aumentou a preocupação com a qualidade ambiental e com a saúde pública nos 

últimos anos. Para abordar estas questões, surgiram ações internacionais para incentivar e 

guiar o uso sustentável das praias, como o programa Bandeira Azul, com o objetivo de 

conectar o público com seus ambientes e encorajá-los a aprender mais sobre o uso 

sustentável do meio ambiente (ABAE, 2011). 

Entretanto, no monitoramento microbiológico das praias em todo o mundo é 

considerado apenas a qualidade da água, apesar de que vários autores e organizações 

ressaltam a necessidade urgente de avaliar a qualidade das areias das praias (MENDES et 

al., 1993; WHO, 2003; SABINO et al., 2014; WHITMAN et al., 2014 ;   SOLO-GABRIELE et 

al., 2016 ). 

Este “esquecimento” da importância da qualidade das areias pode ser atribuído, ao 

menos parcialmente, ao fato que praticamente inexistem políticas públicas que associem 

dados epidemiológicos aos problemas de saúde causados pelo contato direto dos usuários 

com areias contaminadas. Entretanto, as correlações entre a exposição à areia da praia e 

doenças infecciosas já foram identificadas em alguns estudos (PHILLIPS et al., 

2011; HEANEY et al ., 2012  ;  SOLO-GABRIELE et al ., 2016 ). Nesse contexto, deve-se 

enfatizar que a água contaminada por micro-organismos pode contaminar a areia da praia, 

onde os usuários tendem a passar a maior parte do tempo (WADE et al, 2010; SOLO-

GABRIELE et al., 2016). Uma questão adicional é que apenas alguns estudos investigaram 

uma relação entre a qualidade da água e a qualidade da areia molhada (zona intermareal) 

ou areia seca (zona supratidal), sendo que alguns apresentaram resultados contraditórios 

(AULICINOET et al., 1985; ROSES-CODINACHS et al ., 1988 ;  SATO et al ., 2005 ). 

Assim,  devido ao perigo potencial quando da presença de  elevadas quantidades de 

agentes patogênicos nas areias, associados ao prolongado contato com estas areias 

contaminadas, há um maior risco de contaminação com consequências médicas (WHITMAN 

& NEVERS, 2003). 

Para ilustrar esta realidade da contaminação microbiológica das areias, o Programa 

Bandeira Azul, em seu relatório “Monitoramento da Qualidade das Areias em Zonas 

Balneares” apresenta valores que refletem a qualidade microbiológica da areia de forma 

genérica apenas para organismos bacterianos e fúngicos, conforme Tabela 2. Os valores 
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máximos admissíveis (VMA) e recomendados (VMR) usados, foram aqueles publicados no 

relatório final do projeto ”Qualidade Microbiológica das Areias das Praias Litorais”, realizado 

em Portugal em 2002, sendo que em 2007 foi realizada  uma revisão dos valores máximos 

recomendados (representado pelo novos valores máximos recomendados – NVMR) 

Tabela 2 - Valores máximos recomendados (VMR), novos valores máximos recomendados 
(NVMR) (resultado de revisão dos valores máximos recomendados durante a realização deste 
estudo) e valores máximos admissíveis (VMA). Fonte: ABAE (2011). 

Parâmetros 
VMR 

(pfc/g) 
NVMR 
(pfc/g) 

VMA 
(pfc/g) 

Leveduras 30 3 60 

Fungos potencialmente patogênicos 70 5 85 

Dermatófitos 1 1 15 

Coliformes totais 5 5 100 

Escherichia Coli 1 1 20 

Enterococos intestinais  1 1 20 

* pfc – propósito de formação de colônias. 

Do ponto de vista da gestão costeira, poucas iniciativas foram adotadas 

internacionalmente em relação à qualidade das areias das praias. No Brasil, a maioria dos 

programas de monitoramentos da balneabilidade das praias só avalia a qualidade da água, 

obedecendo a Resolução CONAMA 357/2005 e a Resolução CONAMA 274/2000. Segundo 

a CONAMA 274/2000, a qualidade da água do mar é apropriada para uso recreativo se 80% 

ou mais das amostras coletadas no mesmo local durante cinco semanas consecutivas 

contêm no máximo 1000 coliformes termotolerantes em média ou 800 E. coli e/ou 

100 Enterococcus por 100 mililitros. Para ser considerada impróprias (representando um 

risco para a saúde), a água do mar deve apresentar valores superiores a 2500 coliformes 

termotolerantes ou 2000 E. coli e/ou 400 Enterococcus por 100 mililitros na última 

amostragem realizada. 

Contudo, a propria CONAMA 274/200 em seu Artigo 8 recomenda a valiação das 

condições microbiológicas e parasitológicas das areia pelos órgãos ambientais para futuras 

padronizações. Neste sentido,  o Rio de Janeiro é a única cidade que adotou uma 

classificação para areias recreativas com contato primário com base nos resultados das 

densidades de coliformes totais e E. coli, conforme o Quadro 1, a seguir (SMAC, 2010): 
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Quadro 1 – Classificação das Praias com base em Coliformes Totais e Escherichia coli. 
FONTE: (SMAC, 2010). 

Areias das Praias- 
Classificação 

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 > 30.000 > 3.800 

 

1.5.1 Indicadores de Contaminação Sanitária 

Segundo a Dufour (2012), as diretrizes para a proteção a saúde humana em relação 

a qualidade microbiológica das águas recreativas no mundo diferem em alguns aspectos. 

Todavia, a avaliação da contaminação sanitária é baseada sempre nos níveis de 

indicadores fecais (FIO’s). Isto é devido a inviabilidade de analisar cada patógeno que possa 

estar no ambiente, ocasionado pela diversidade de organismos, assim como o fato de que 

os métodos de detecção são complexos e com altos custos. 

Desta forma, os FIO’s são usados como indicadores da probabilidade de presença 

de patógenos. A escolha dos organismos segue as seguintes características:  

 A densidade populacional (sem proliferação) deve fornecer uma estimativa da 

probabilidade de presença de patógenos, devendo apresentar correlação do 

potencial dos riscos para a saúde em relação à exposição; 

 Os FIO’s devem apresentam correlação com a presença de agentes 

patógenos; 

 Devem apresentar resistência as condições extremas ambientais em nível 

semelhante aos patógenos mais resitentes; 

 Apresentar características  que facilitem a quantificação, através de métodos 

simples e baratos; 

 A presença deve ser inofensiva para os sere humanos e animais; e 

 Ser detectados por métodos de curta duração e fornecer resultados 

consistentes.  
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Alguns estudos indicaram que os FIO’s, como coliformes totais e fecais, Clostridium 

perfringens, E. coli e Enterococos, estão associados a seres humanos e a uma variedade de 

animais hospedeiros e que podem estar sujeitos a replicação ambiental e/ou persistência 

(OMS, 2012). A utilização dos FIO’s para a avaliação da qualidade da água é, portanto, uma 

questão de praticidade, pois um conjunto de alvos gerais altamente concentrados e 

amplamente distribuídos em fezes fornece uma métrica econômica, enquanto o teste de 

grandes volumes de água para inúmeros agentes patogênicos é impraticável, em termos de 

custo para um programa de monitoramento (SOLO-GABRIELe et al., 2016). 

Os métodos atualmente disponíveis para monitorar a qualidade microbiológica da 

areia da praia são relativamente demorados (e.g., cultivo de micro-organismos em placas de 

Petri) e caros (por exemplo, reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR)). Segundo 

Moreira (2006), as metodologias de avaliação microbiológica em compartimentos 

ambientais, na maioria das vezes, usam meios de cultura seletivos, geralmente priorizando 

algum grupo específico de micro-organismos. A contagem de células por microscopia 

também pode ser usada, a qual é laboriosa. Estes métodos incorrem no erro que algumas 

espécies podem estar em estado não cultivável, ou o resultado pode não expressar a 

diversidade de micro-organismos no local da análise. Muitos micro-organismos não crescem 

em meios de cultura e estima-se que apenas 1% das bactérias totais presentes no ambiente 

são cultiváveis em meios de cultura tradicionais (MOREIRA, 2006). 

Esta preocupação com a qualidade da areia se justifica, pois, sabe-se que a 

contaminação nas areias pode ser mais intensa do que nas águas adjacentes em virtude de 

que as areias servem como reservatórios de micro-organismos adsorvidos e também pela 

presença de maior quantidade de nutrientes necessários ao desenvolvimento dos micro-

organismos (OLIVEIRA & MENDES, 1992). 

Assim, a busca por métodos alternativos para quantificação de micro-organismos nas 

areias é de interesse geral, pois podem, enquanto métodos de triagem, ser usados em 

extensas áreas, as quais seriam selecionadas para estudos mais aprofundados, caso o nível 

de contaminação seja significativo. Neste contexto, o uso de substâncias cromóforas que ao 

serem metabolizadas pelos micro-organismos mudam de cor, pode ser muito útil. 

 

1.5.2 Análise da atividade microbiológica  

Conforme salientado anteriormente, muitos micro-organismos não crescem em 

meios de cultura e estima-se que apenas 1% das bactérias totais presentes no ambiente 
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são cultiváveis em meios de cultura tradicionais (MOREIRA, 2006). Nesse sentido, o 

desenvolvimento de técnicas de baixo custo que auxiliem na avaliação rápida da qualidade 

das areias balneares é de primordial importância para a implementação de programas de 

monitoramento das praias.  O uso de substâncias cromóforas (ou corantes) pode ser uma 

alternativa viável para este fim. Um cromóforo (átomo ou molécula) apresenta quase sempre 

um sistema de elétrons pi conjugados ou um complexo metálico que emite luz quando 

absorve energia. Existem várias substâncias que apresentam estas características 

naturalmente ou quando (bio) transformadas. 

O cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio (TTC) é um corante amplamente utilizado para 

avaliação de colônias microbianas em meios de cultura. O TTC é incolor na forma oxidada e 

vermelho quando reduzido. O sistema de transporte de elétrons dos micro-organismos reduz 

o cloreto de tetrazólio (cloreto de 2-p-iodofenill-3-p-nitrofenil-5-fenil tetrazólio) em formazan, 

o qual tem cor vermelho-púrpura, conforme as condições do meio (DUFOUR & COLON, 

1992). Desta forma, plantas, bactérias e leveduras são capazes de metabolizar e reduzir 

esse corante (Beloti et al., 1999), o que indiretamente, pode ser correlacionado com a 

quantidade de micro-organismos presentes na amostra analisada. 

Assim, com relação ao diagnóstico da contaminação microbiológica, as bactérias 

expostas ao TTC podem ser facilmente visualizadas nos microscópios epifluorescentes. 

Esta particularidade permite muitas aplicações em estudos ambientais. Assim, um novo 

índice baseado em parâmetros microbiológicos e bioquímicos (e.g., atividade das enzimas 

dehidrogenases) foi proposto para avaliar a qualidade do solo (JIMENEZ et al., 2002), o que 

poderia ser adaptado/otimizado para o caso das areias balneares.  

Outra molécula com potencial de diagnóstico da contaminação microbiológica é o 

diacetato de fluoresceína (FDA), o qual tem como princípio a determinação colorimétrica da 

fluoresceína que é o resultado da ação de uma série de enzimas hidrolíticas encontradas 

em amostras ambientais sobre o FDA (MAIA, 2004). O método de hidrólise do diacetato de 

fluoresceína mede a taxa de desenvolvimento da biomassa microbiana através da 

fluoresceína, onde a atividade das enzimas pode ser quantificada espectrofotometricamente. 

O FDA é hidrolisado por várias enzimas intra e extracelulares como proteases, lipases e 

esterases, as quais estão presentes na maioria dos micro-organismos, fazendo com que 

este método seja uma medida da atividade microbiana total da amostra (SCHNÜRER & 

ROSSWALL, 1982). 

A Figura 2 ilustra a transformação enzimática do FDA à fluoresceína que parece ser 

principalmente uma hidrólise seguida de uma reação de desidratação. Os dois grupos 

acetatos são hidrolisados na sua ligação éster e a parte lactona da estrutura é clivada na 
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sua ligação éster interna (passo 1). O grupo OH resultante sai, criando uma ligação 

carregada positivamente (passo 2). Esta carga deve ser satisfeita para que o passo 

intermediário acima dê origem a uma perda de hidrogênio na posição terminal (passo 

3). Isso resulta em uma perda geral de água (ADAM & DUNCAN, 2001) 

 

Figura 2 - Conversão enzimática de diacetato de fluoresceína (FDA) para fluoresceína. Fonte: 
Adam & Duncan (2001). 

A vantagem deste método é ser simples, rápido e sensível, juntamente com a ampla 

aceitação da hidrólise da FDA como medida da atividade microbiana total. Assim, sugeriu-se 

que este seria um bom método para analisar uma ampla gama de sedimentos (ADAM & 

DUNCAN, 2001). 
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1.6 REMEDIAÇÃO DAS AREIAS DAS PRAIAS 

A melhor estratégia de gerenciamento para áreas recreativas poluídas com esgoto 

sanitário é identificar e eliminar as fontes responsável pela contaminação. Todavia, algumas 

restrições de logística e alguns aspectos econômicos podem tornar essa ação inviável a 

curto prazo e assim, há a necessidade de soluções remediativas, como por exemplo, a 

descontaminação dos locais. Mesmo que a fonte de contaminação sanitária seja identificada 

e reparada, pode demorar algum tempo até que os níveis de patógenos e bactérias 

indicadoras diminuam em concentrações aceitáveis, particularmente para os sedimentos 

subterrâneos (não expostos à luz solar) (BAILEY et al., 2011; MIKA et al., 2009) 

Portanto, nas situações em que prevenção sanitária não é suficiente para evitar a 

contaminação sanitária das praias, é necessária a remediação. Segundo a Resolução 

CONAMA 420/2009, remediação são ações de intervenção para a reabilitação de áreas 

contaminadas, a qual consiste na aplicação de técnicas visando a remoção, contenção ou 

redução das concentrações de contaminantes. 

Atualmente, as técnicas de remediação in-situ são mais utilizadas, por apresentarem 

baixos custos e não provocarem contaminações secundárias, como ocorrem nas 

remediações ex-situ. Independente da técnica utilizada para a descontaminação de uma 

área, esta deve ser aplicada conforme as características particulares de cada área 

contaminada, bem como em conformidade com os padrões da legislação ambiental vigente, 

assim como sendo compatível ao risco que a contaminação apresenta (TAVARES, 2013). 

As tecnologias de remediação incluem o tratamento de areia por processos químicos e 

físicos para a descontaminação, mas não existe um método que se destaque (HERNANDEZ 

et al., 2014; SOLO-GABRIELE et al., 2016). A seguir, veremos os que tem melhor relação 

custo/benefício. 

1.6.1 Irradiação por Ultra-violeta e Temperatura 

Fatores ambientais como o pH, temperatura, irradiação solar (ultra-violeta e visível), 

predação, estresse osmótico, deficiências de nutrientes, concentração de partículas, 

turbidez, concentrações de oxigênio e composição da comunidade microbiana afetam a 

inativação das bactérias quando estas estão presentes nas águas e areias das praias 

(NOBLE et al., 2006).  

Experimentos têm mostrado que temperatura e luz solar em ambientais aquáticos, 

contribuem para a redução nas concentrações de FIO’s, especificamente E. Coli e 

enterococos. (HALLIDAY & GAST, 2011; HEIM et al., 2002; LLEÒ et al., 2005). 
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A radiação solar (UV-A, visível e infravermelha) pode inativar micro-organismos 

através de três mecanismos. O primeiro é quando o UV-A é absorvido pelo DNA onde, as 

bases de timina adjacentes se unem covalentemente para formar dímeros de timina, que 

podem terminar prematuramente a replicação do DNA e/ou o reparo incorreto de dímeros de 

timina pode causar mutações letais. No segundo mecanismo, a matéria orgânica dissolvida 

absorve UV e ocorre reações fotoquímicas, ocorrendo a criação de compostos altamente 

reativos como superóxidos (O2
-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radicais hidroxilas (OH°). 

Esses compostos podem prejudicar os micro-organismos através da oxidação de 

componentes celulares. No terceiro mecanismo, a água absorve radiação infra-vermelha e 

assim, aumenta sua temperatura.  As temperaturas acima do valor ideal  de crescimento 

causam a desnaturação, o que impede a função protéica e pode matar o organismo 

(MILLER, 1998; OATES et al., 2003). 

No estudo realizado por Burkhardt et al. (2000) foi avaliado os efeitos da 

temperatura, da salinidade, do oxigênio dissolvido, da localização geográfica (estação e 

radiação solar) sobre a sobrevivência de micro-organismos indicadores de contaminação 

(coliformes fecais, Escherichia coli, Clostridium perfringens e bacteriófagos) em águas 

estuarinas. Entre os parâmetros analisados, a luz solar juntamente com a temperatura 

afetara significativamente as taxas de decaimento dos micro-organismos. Em outro estudo, 

a sobrevivência dos micro-organismos variou em relação à intensidade da luz solar, 

apresentando a seguinte ordem: Cryptosporidium > poliovírus > Giardia > Salmonella. 

(JOHNSON, 1997) 

A descontaminação solar associada com mistura mecânica foi testada como 

procedimento piloto após um grande derramamento de esgoto na areia da praia. Os 

resultados mostraram que as constantes de decaimento de primeira ordem para Escherichia 

coli variaram entre -0,2 e -1,2 por dia e para enterococos entre -0,5 e -1,0 por dia. A 

dessecação foi um fator dominante para a inativação de E. coli, mas não para enterococos 

(Mika et al., 2009). O efeito biocida da radiação solar é devido a processos térmicos 

(desnaturação e oxidação), ocorrendo um efeito sinérgico para temperaturas da água 

superiores a 45 °C (BOYLE et al., 2008; HEASELGRAVE et al., 2006) 

Segundo Amin et al. (2014), a radiação solar representa um importante papel nos 

sistemas de desinfecção de baixo custo. Em um sistema de tratamento solar eficiente, a 

região a ser tratada deve receber radiação acima de 500 W.m 2 no período de  3 a 5 horas 

(AMIN et al., 2014; OATES et al., 2003). Assim, o tratamento com radiação solar é sujeito as 

condições meteorológicas sendo necessário fontes artificiais de radiação ultravioleta. 
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A aplicação de radiação UV é um procedimento físico importante para a 

descontaminação, sendo assim, o número de processos que utilizam aplicações para 

esterilização com UV vem aumentando nos últimos anos. O tratamento com UV elimina 

bactérias entéricas, vírus, esporos bacterianos e cistos de parasitas, sem produzir DBPs ou 

outros resíduos químicos (COLLIVIGNARELLI et al., 2000; KOIVUNEN & HEINONEN-

TANSKI, 2005; LIBERTI et al., 2000; RAJALA et al., 2003). Contudo, uma das desvantagens 

deste método de descontaminação é a falta de efeito bacteriostático e a possibilidade de 

foto-reativação ou reparação escura de micro-organismos danificados pelo UV, permitindo 

que, em condições favoráveis haja o crescimento da população microbiana (BARON & 

BOURBIGOT, 1996; KOIVUNEN & HEINONEN-TANSKI, 2005; LAZAROVA et al., 1998). 

Outra desvantagem desses sistemas é a eficiência e confiabilidade, as quais dependem de 

um gradiente de qualidade da matriz a ser tratada, exigindo tratamento prévio (KOIVUNEN 

& HEINONEN-TANSKI, 2005; SALGOT et al., 2002). 

Como mencionado anteriormente, os resíduos encontrados na areia da praia, bem 

como sua composição natural, podem diminuir a eficiência dos tratamentos com radiação 

UV (natural e artificial) devido a disponibilidade de carbono e nutrientes, bem como a 

presença de uma superfície para a formação de biofilme  (CRAIG et al., 2004; MIKA et al., 

2009) (BRETTAR & HÖFLE, 1992; MIKA ET AL., 2009). Desta forma, o sedimento pode ser 

mais propício à sobrevivência dos micro-organismos em relação a água ou areia. Segundo 

(CRAIG et al., 2004), a taxa de descontaminação para duas espécies 

de Salmonella mostraram-se maiores em águas subjacentes do que em areia, bem como 

para os vírus que incorporam-se às areias,  mostrando maior persistência na matriz sólida 

(GANTZER ET AL., 1998; GREEN & LEWIS, 1999; MIKA et al., 2009). 

Devido os fatores mencionados, há a necessidade de que os processos de 

descontaminação das areias das praias sejam compostos por diferentes técnicas de 

tratamento. Desta forma, os processos oxidativos avançados podem ser uma alternativa 

complementar para a remediação das areias das praias. 

 

1.6.2 Processos Oxidativos Avançados 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA) são de grande interesse para a 

comunidade cientifica e industrial, pois apresentam alto potencial de oxidação química. 

Segundo (DOMÈNECH et al., 2012), os POA são processos definidos pela formação de 

radical químico, não seletivos em termos de reações, degradando inúmeros compostos. O 
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principal radical é o hidroxila (•OH) e por causa do seu alto potencial padrão de oxidação 

(Tabela 3), este radical é capaz de oxidar uma ampla variedade de compostos orgânicos a 

CO2, H2O e íons inorgânicos provenientes de heteroátomos (NOGUEIRA et al., 2007), tanto 

em fase aquosa, como em fase gasosa e/ou adsorvidos em matrizes sólidas.  

Tabela 3 – Potencial de oxidação/redução de alguns oxidantes. Fonte: (Domènech et al., 2012) 

Espécie Potencial redox (v) 

Flúor  3,03 

Radical hidroxila  2,80 

Oxigênio Atômico 2,42 

Ozônio 2,07 

Peróxido de Hidrogênio 1,78 

Radical peridroxila 1,70 

Permanganato 1,68 

Ácido hipobromoso 1,59 

Dióxido de Cloro 1,57 

Ácido hipocloroso 1,49 

Cloro 1,36 

Bromo 1,09 

Iodo 0,54 

 

O radical hidroxila pode ser formado nas reações que resultam da combinação de 

oxidantes como ozônio e peróxido de hidrogênio com radiação ultravioleta ou visível e 

catalisadores (por exemplo íons metálicos ou semicondutores). Assim, a estrutura do 

contaminante orgânico pode sofrer diferentes reações envolvendo o radical hidroxila, tais 

como abstração de átomo de hidrogênio, adição eletrofilica a substâncias contendo 

insaturações e anéis aromáticos, transferência eletrônica e reações radical-radical (LEGRINI 

et al., 1993). 

No geral, dois mecanismos principais controlam a eficiência no processo de 

desinfecção por radicais hidroxilas: (1) oxidação e ruptura da parede celular e da membrana 

como consequência a desintegração da célula (capacidade oxidação deve-se em parte 

potencial redox, tabela 3), e (2) a difusão do oxidante na célula ou partícula onde pode 

inativar enzimas, danificar os componentes intracelulares, interferir na síntese protética, 

entre outros (Mamane et al., 2007). 

Segundo Klamerth (2011), as técnicas para gerar radicais hidroxilas são: a fotólise 

direta de oxidantes como H2O2 e O3 ou água com alta radiação de energia UV, a reação de 

Fenton e foto-Fenton, fotocatálise heterogênea com semicondutores, ou ainda as técnicas 
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eletroquímicas e as técnicas de cavitação. Os processos que são realizados com a 

presença de catalisadores sólidos são chamados de heterogêneos, enquanto os demais 

processos são chamados de homogêneos (Tabela 4). 

Tabela 4 – Principais sistemas oxidativos avançados. Fonte: (Huang et al., 1993) 

Sistema Com radiação Sem radiação 

Homogêneo 

O3/UV 
O3/H2O2 

H2O2/UV 

Feixe Elétrons 
O3/OH- 

US 

H2O2/US 
H2O2/Fe2+ 

US/UV 

Heterogêneo 
TiO2/O2/UV ELETRO-

FENTON TiO2/H2O2/UV 

 

1.6.2.1 Processo Fenton 

Estudos relatam a inativação de microrganismos através de compostos à base de 

ferro, tais como óxido de ferro, grânulos de ferro em micro tamanhos e nano partículas de 

ferro zero-valente. Esses compostos exibiram uma forte atividade para inibir o crescimento 

de biofilmes, além de inativar um amplo espectro de microrganismos (LEE et al., 2008; 

MUSK & HERGENROTHER, 2008; KIM et al., 2010). Vários mecanismos podem contribuir 

para a atividade antimicrobiana de compostos à base de ferro, incluindo o stress oxidativos 

das espécies reativas de oxigénio gerados pela reação destes compostos com O2 ou H2O2, 

bem como interações físicas e químicas diretas entre os compostos e os 

organismos. Devido à forte atividade antimicrobiana e à abundância de ferro no meio 

ambiente, os compostos à base de ferro são materiais atraentes para várias aplicações, 

como por exemplo: desinfetantes para água potável ou águas residuais, antibióticos e 

dispositivos médicos antimicrobianos (KIM et al., 2010). 

O processo de Fenton é uma mistura de H2O2 e íon ferroso em meio ácido. Em 

solução, íons ferrosos (Fe2+) iniciam e catalisam a decomposição H2O2, esses provocam a 

formação de radical hidroxila (•OH). A reação é dependente do pH do meio reacional e as 

melhores degradações de matéria orgânica acontecem em pH próximo a 3,0. O Fenton é 

considerado o POA de melhor custo-benefício, isso porque os reagentes requeridos são 

relativamente baratos, além de serem de fácil armazenamento/acondicionamento (DINIZ, 

2015). A reação pode ser vista pela Equação 1 

Fe2+ + H2O2  Fe3+ + HO* + OH- (1) 
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Os processos ou reações de Fenton também podem ser catalisadas por íons 

férricos, dando lugar a processos denominados Pseudo-Fenton. Embora cineticamente mais 

desfavorecida, esta reação leva à geração de radical hidroperoxila (HO2•) e Fe2+ (Equação 

2), espécie, esta última, que desencadeia o processo Fenton tradicional representado na 

Equação 1. Assim, processos Fenton catalisados por Fe2+ se mostram mais eficientes na 

presença de baixas concentrações de peróxido, enquanto que processos mediados por 

Fe3+ são favorecidos com o uso de concentrações mais elevadas (PERALTA-ZAMORA et 

al., 2016)  

Fe3+ + H2O2  HO2* + H+ + Fe2+ (2) 

 

1.6.2.2 Foto Fenton  

O Foto Fenton é um processo heterogêneo que gera o radical hidroxila através da 

radiação de luz ultravioleta em comprimento de onda abaixo de 400 nm sobre o 

fotocalisador, sendo este na maioria das vezes um semicondutor inorgânico. Este processo 

ocorre devido absorção da energia dos fótons provenientes da radiação UV pelo 

fotocatalisador e assim ocorrendo a excitação dos elétrons e promoção dos elétrons de uma 

banda de menor energia para uma de maior energia, proporcionando as reações de 

degradação quando esta energia é liberada na volta do elétron para sua banda original 

(DIAS, 2015). 

Para a utilização do fotocalisador, deve-se levar em consideração critérios como: o 

potencial redox gerado pela variação da banda de valência para promover a mineralização 

da matéria orgânica; a foto ativação deve acontecer dentro, ou nas proximidades, do 

intervalo de radiação UV–Visível; ser resistente à foto corrosão; apresentar baixa toxicidade 

e elevada área específica (Rodríguez et al., 1996; DIAS, 2015). A literatura menciona vários 

catalisadores com as características mencionadas, como TiO2, ZnO, Fe2O3, kaolin, SiO2, 

ZnS, CdS, V2O5 e Al2O3 (FELTRIN, 2010; DIAS, 2015; HELALI et al., 2014; KHANNA & 

SHETTY, 2014) 

Para o tratamento das areias contaminadas usando o processo Foto Fenton, optou-

se pela escolha do dióxido de titânio (TiO2). Essa escolha está relacionada com as seguintes 

características do composto, sendo: ser atóxico; apresentar baixo custo e alta estabilidade 

química numa ampla faixa de pH; ser muito resistente a fotocorrosão; ser ativo a 

temperatura ambiente; apresentar a possibilidade de imobilização sobre suportes e ser 

ativado por radiação solar (NAKAMURA & VAZ, 2011; DIAS, 2015).  
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A literatura menciona vários estudos que utilizam TiO2 em diferentes aplicações do 

Foto-Fenton como na inativação de micro-organismos (indicadores fecais e patógenos) 

(BENABBOU et al., 2007; CHO et al., 2005; CHO & YOON, 2008; RAHIM et al., 2012), na 

redução de metais pesados (ZHANG et al., 2012), na degradação de cianotoxinas (VILELA 

et al., 2012), na degradação de fenóis, polifenóis e fenóis clorados (GRABOWSKA et al., 

2012), na remoção de pesticidas (CHONG et al., 2010; AFFAM & CHAUDHURI, 2013) e na 

degradação de compostos farmacêuticos (DE LA CRUZ et al., 2013; DIAS, 2015; SIRTORI 

et al., 2009). 

 

1.6.2.3  Cloro e Derivados 

As aplicações de técnicas simples de oxidação podem também dar excelentes 

resultados. Como exemplo de oxidante de baixo custo temos o ácido hipocloroso (HOCl) e o 

íon hipoclorito (-OCl), os quais são agentes oxidantes fortes e podem reagir com uma ampla 

variedade de moléculas biológicas. A cloração elimina micro-organismos através de uma 

série de efeitos, seja interferindo com a permeabilidade celular, ou causando danos aos 

ácidos nucleicos bacterianos (DUCKOUSE et al., 2004).  

Os tratamentos à base de cloro são eficazes contra bactérias, vírus e cistos de 

protozoários, e portanto, usados para desinfecção de efluentes finais após o tratamento 

convencional do esgoto (MCFADDEN et al., 2017). O ácido hipocloroso (HOCl) e o íon  

hipoclorito (OCl-), em condições de pH natural, reagem com uma variedades de  moléculas 

biológicas, como as proteínas, aminoácidos, peptídeos, lipídios e DNA (FUKUZAKI, 2006). 

O cloro e seu derivados também podem influenciar na atividade respiratória, no transporte 

através da parede celular, assim como reagir com o ácido nucléico das bactérias. Já para os 

vírus, o mecanismo de ação é o desarranjo dos ácidos nucléicos. No caso dos poliovírus, o 

cloro influencia na estrutura da capa da proteína externa. Já no caso do dióxido de cloro, a 

inativação das bactérias é atribuída a perturbação da síntese de proteínas. Devido a sua 

ampla aplicação, o cloro tem sido comercializado em três formas: cloro líquido e gasoso, 

hipoclorito de cálcio e hipoclorito de sódio (DANIEL et al., 2001) 

A reação entre o hipoclorito de sódio e a água é apresentado nas Equações 3 e 4, 

onde o ácido hipocloroso se dissocia fracamente em hidrogênio e íons hipocloritos, os quais 

são os agentes oxidantes. 

NaOCl + H2O ↔ HOCl + Na+ + OH-  (3) 

HOCl ↔ H+ + OCl-  (4) 
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2 HIPÓTESE  

O presente trabalho baseou-se nas seguintes hipóteses: 

 Compostos cromóforos com metabolização microbiológica podem ser usados para 

avaliar a contaminação das amostras oriundas de compartimentos ambientais 

sólidos (i.e., areia); 

 Os compostos cromóforos podem ter diferentes potenciais de biotransformação em 

função das condições ambientais e da microbiologia do sítio estudado; 

 A intensidade da coloração do cromóforo metabolizado pela microbiota pode ser 

correlacionada com a concentração de micro-organismos de uma amostra; 

 Existe eficiência dos diferentes métodos físico-químicos, que podem ser aplicáveis 

na descontaminação microbiológica das areias das praias. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1.1 Geral 

Propor um método de avaliação semi-quantitativa da contaminação microbiológica 

das praias (teste de triagem) baseada em um cromóforo e, paralelamente, avaliar com esta 

método a eficiência de quatro diferentes métodos físico-químicos para remediar as areias 

contaminadas por micro-organismos. 

3.1.2 Específicos 

 Testar a viabilidade de dois compostos cromóforos (sal de tetrazólio e diacetato de 

fluoresceína) para quantificar a atividade microbiológica presente nas areias e águas 

balneárias; 

 Comparar e correlacionar o método clássico de quantificação de micro-organismos 

em placas de Petri (VMP) com o método colorimétrico desenvolvido; 

 Avaliar, individualmente quatro métodos físico-químicos de descontaminação 

microbiológica das areias contaminadas; 

 Avaliar, com o método desenvolvido, a contaminação microbiológica de praias da 

Região do Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. 
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3.2 TESE 

Estas hipóteses e objetivos permitiram tecer a seguinte Tese, a qual foi testada neste 

trabalho de doutoramento: é possível propor uma método semi-quantitativa com cromóforos 

para avaliar a contaminação microbiológica das areias e das águas das praias, assim como 

usar este mesmo método para avaliar a eficiência de diferentes técnicas de remediação 

passíveis de serem usadas na descontaminação das areias contaminadas por micro-

organismos, possibilitando assim uma nova abordagem para a o gerenciamento da 

qualidade microbiológica das praias. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

A sequência dos trabalhos realizados na parte experimental desta tese pode ser vista 

na Figura 3, abaixo. 

Metodologia

Otimização do Emprego 
dos Cromóforos

Influência do Tempo 
de Incubação

Influênc ia da 
concentração dos 

cromóforos

Influênc ia do 
Potencia l 

Hidrogeniônico

Influênc ia da 
Salin idade

Curva de Calibração

Monitoramento

Remediação

Radiação UV Artific ial

Tratamento Térmico

Processo Fenton

Hipoclorito de Sódio

Análise 
Laboratorial

Análise 
Estatística

Resultados 

 

 Figura 3 - Resumo das etapas dos experimentos realizados nesta tese. 
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4.1 OTIMIZAÇÃO DO EMPREGO DOS CROMÓFOROS 

A otimização dos métodos para avaliação da atividade microbiológica nas amostras de 

água e areia foi realizada com 2 compostos cromóforos, onde se utilizou esgoto bruto 

previamente filtrado como amostra para os testes em meio líquido e também como agente 

contaminante para os testes realizados com meio sólido (i.e., areias). Os cromóforos 

utilizados foram os compostos diacetato de fluoresceína (FDA, Sigma-Aldrich, F7378), e 

cloreto de trifenil tetrazólio (TTC, Sigma-Aldrich T8877). A biotransformação dos cromóforos 

foi avaliada pelo método proposto por Schnürer e Rosswall (1982) relativo à hidrólise do 

diacetato de fluoresceína com adaptações, conforme será descrito posteriormente.  O 

procedimento de base proposto por Schnürer e Rosswall (1982) é o seguinte: 1 g de 

amostra (peso seco para o caso da areia) é colocada em tubo Falcon de 25 mL onde é 

adicionado 3,6 mL de tampão fosfato (pH = 7,6) e 300 µL de uma solução de fluoresceína a 

2,0 mg.mL-1. O tubo é agitado suavemente durante um tempo de exposição variado. O 

material é filtrado e colocado em tubo de ensaio onde é centrifugado a 500 rpm durante 15 

minutos, seguido de filtração do sobrenadante (Whatman 0,45 µm). O filtrado é analisado 

por medição da absorbância utilizando espectrofotômetro em 490 nm. A análise da atividade 

hidrolítica das enzimas é realizada com 5 repetições para cada amostra. 

Desta forma foram testados vários fatores que poderiam interferir na metodologia de 

biotransformação dos cromóforos, tais quais: a influência do pH na transformação das 

moléculas, a influência da concentração e o tempo de contato do cromóforo na resposta 

microbiológica de biotransformação e a influência da salinidade na atividade dos micro-

organismos. São apresentados somente os resultados mais importantes dos processos de 

otimização.  

 

4.1.1 Influência do tempo de incubação na biotransformação dos cromóforos 

Para estes experimentos foi aplicado o procedimento de Schnürer e Rosswall (1982) 

mostrado no ítem 4.1, no entanto, a concentração do cromóforo acrescentado no meio 

reacional foi a mesma; 2,0 mg.mL-1, seguindo a reação de formação dos produtos a cada 2 

h durante 24 ou 48 h. A medição da absorbância  das amostras foi feita com 

espectrofotômetro em 490 nm para o FDA e 620 nm para o TTC. A análise da atividade 

hidrolítica das enzimas foi realizada com 5 repetições para cada amostra. 
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4.1.2 Influência da concentração dos cromóforos na biotransformação 

Com intuito de verificar qual seria a melhor concentração dos cromóforos a ser usada 

nos testes, foram preparadas diferentes soluções de FDA e TTC, conforme Figura 4. 

Coleta e Filtragem do 
esgoto

Prepara das soluções dos 
cromóforos

Tampão pH 7,6 (3,6 ml)
+

Esgoto (3,6 ml)

Adição de 300 ul de FDA
(1, 2 e 4 mg/ml)

Adição de 300 ul de TTC
(1, 2, 4 e 8 mg/ml)

Agitação por 12 horas

Centrifugação; leitura 
em espectrofotômetro; 

verificação do pH

Experimento

Agitação por 6 horas

 

 

 

Figura 4 - Procedimento experimental para otimizar as concentrações dos cromóforos a 
serem usadas nos testes de biotransformação dos cromóforos. 
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Nos experimentos da Figura 4 foi aplicado o procedimento de Schnürer e Rosswall 

(1982) mostrado no ítem 4.1, no entanto, as concentrações dos cromóforos do meio 

reacional foi variado em 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0 mg.mL-1 para o TTC e 1,0; 2,0; 4,0 mg.mL-1 para 

FDA. 

4.1.3 Influência do potencial hidrogeniônico na biotransformação dos cromóforos 

Para determinar o pH ótimo da biotransformação dos cromóforos foram preparadas 

soluções de tampão fosfato em diferentes pHs em quintuplicatas, no limite que a literatura 

apresenta como ideal, conforme esquema mostrado na Figura 5.  

Coleta e Filtragem do 
esgoto

Prepara das soluções 
Tampões 

(7,0-7,2-7,4-7,6-7,8-8,0)

Experimento

Tampões Auto Clavados (3,6 ml)
+

Esgoto Auto Clavado (3,6 ml)

Tampões Auto Clavados (3,6 ml)
+

Esgoto (3,6 ml)

Adição de 300 ul de Corante  (2 
mg/ml) 

Agitação das réplicas 
por 6 horas 

Centrifugação; leitura em 
espectrofotômetro; verificação do pH

Verificação do pH e correção 
com HCl e NaOH 0,1 M

 

 
Figura 5 - Avaliação da biotransformação dos cromóforos em diferentes pHs. 
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Nos experimentos da Figura 5 foi aplicado o procedimento de Schnürer e Rosswall 

(1982) mostrado no ítem 4.1, no entanto, o pH do meio reacional foi variado inicialmente em 

uma unidade entre 5 e 9 e depois refinado para os pHs apresentados acima para os 2 

cromóforos testados.  

  

4.1.4 Influência da salinidade e da água do mar na biotransformação dos cromóforos 

Conforme o Figura 6, para a verificação da influência da salinidade na 

biotransformação dos cromóforos, foram realizados ensaios iniciais com intuito de relacionar 

a quantidade de sal na água destilada e esterilizada (amostras com diferentes 

concentrações de NaCl, conforme a figura 6) em tampão fosfato autoclavado (pH 7,6) e 

esgoto. Isto permitiu entender a influência da salinidade na biotransformação dos 

cromóforos testados. Para entender a influência da qualidade da água do mar na 

biotransformação dos cromóforos procedeu-se da mesma maneira, mas usando como 

amostra água do mar esterilizada no lugar de água destilada e esterilizada. Entretanto, a 

mistura de algumas amostras da água do mar e tampão produziram precipitados. Assim, foi 

realizado a mistura de água do mar esterilizada e esgoto, onde o pH foi ajustado para 6,5 

com HCl 0,1M, onde não ocorria formação de precipitado. Para as águas do mar que não 

causaram precipitados, o pH foi mantido em 7,6 unidades. 
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Coleta e Filtragem do 
esgoto

Prepara das soluções dos 
cromóforos

Experimento
(Salinidade 15; 7,5; 3,75 e 1,87 ppmil)

Amostra Estéril  (3,6 ml)
+

Esgoto Auto Clavado (3,6 ml)

Amostra Estéril (3,6 ml)
+

Esgoto (3,6 ml)

Adição de 300 ul de 
Corante (2 mg/ml)

Agitação das réplicas 
por 24 horas 

Centrifugação; leitura 
em espectrofotômetro; 

verificação do pH

Se necessário, ajuste 
do pH 7,5 (HCl 0,1 M)

  

 

4.1.5 Curvas de Calibração 

Para relacionar a atividade microbiológica em termos de transformação dos 

cromóforos (i.e., aparecimento de coloração na amostra) com a quantidade de micro-

organismos, foram realizadas várias curvas de calibração (n=15), relacionando o número de 

micro-organismos (i.e., UFC) e os valores de absorbância. Desta forma pesou-se uma 

amostra de areia (100 g - peso seco) e contaminou-se está com esgoto bruto. A partir desta 

amostra, preparou-se as seguintes diluições em quintuplicatas: 0,625 g; 1,25 g; 2,5 g; 5 g e 

Figura 6 - Procedimento experimental para avaliar a influência da salinidade no processo 
de biotransformação dos cromóforos. 
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10 g. Posteriormente, foi adicionado 20 mL de tampão fosfato (pH 7,6) auto-clavado e as 

amostras foram homogeneizados por 5 min. Em seguida, foram retirados 100 µL de cada 

réplica para formar uma amostra composta, as quais foram inoculadas em placas de Petri 

com meio de cultivo (extrato de malte, ágar bacteriológico, triptona e peptona) e incubadas a 

37 °C. Por fim, adicionou se 300 µL de corante na concentração de 2 mg.mL-1. As amostras 

foram mantidas sob agitação e as leituras de Absorbância foram realizadas nos intervalos 

de 6 h (FDA) e 24 h (TTC). As leituras das placas de Petri foram realizadas no intervalo de 

24 h em até 72 h de cultivo.  

 

4.2 MONITORAMENTO DAS PRAIAS 

4.2.1 Localizações das praias 

Foram coletadas amostras de 36 praias nas regiões da Grande Florianópolis e Vale 

do Itajaí, no total de 40 pontos, sendo que para cada ponto coletou-se amostras de água, 

areia molhada (zona litoral) e areia seca (zona Supralitoral) no mês de janeiro de 2016.  Na 

figura 7 é apresentado a localização dos pontos amostrais para a avaliação de 

balneabilidade das praias.  
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Figura 7 -   Localização dos pontos de amostragem para avaliação da balneabilidade das praias.
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Os últimos dados de monitoramento das praias publicados FATMA, foram utilizados 

para selecionar as praias avaliadas neste estudo. As amostras de areia das 36 praias 

apresentaram características granulométricas semelhantes, mas de aspectos visuais 

diferenciados, sendo composta por areia fina sem pedras ou variada quantidade de matéria 

orgânica. Dos 40 pontos de coleta, 20 foram consideradas não-contaminadas nos testes 

recentes realizados pela FATMA para determinar a qualidade da água balneária, enquanto 

20 foram consideradas contaminadas.  

Os pontos de amostragem foram classificados da seguinte forma: 10 pontos 

classificados como contaminados e não frequentados pelos usuários (pontos 1 a 10, 

denominados CNF) e 10 pontos considerados como contaminados e com baixa frequência 

de usuários (pontos 11 a 20, denominados CBF). Nos outros 20 pontos, o ponto foi 

classificado como próprio para banho e destes 10 receberam a classificação de não 

contaminado e com baixa frequência de usuários (pontos 21 a 30, denominados NBCF) e 10 

foram classificados como não contaminado e com alta frequência de usuários (pontos 31 a 

40, denominados NCAF). A mesma massa de amostra (areia ou água) foi utilizada em todas 

as análises para assegurar uma comparação adequada das metodologias de avaliação da 

qualidade em termos de contaminação microbiológica.  
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Tabela 5 - Localização e classificação das praias em relação à contaminação de acordo com os 
critérios de qualidade da água da Resolução Brasileira CONAMA 274/2000. O critério de 
frequência foi estimado por levantamento in locus dos autores. 

Localização 
Identificação 

Coordenadas 
Classificação 

da Praia 
Localização 
Identificação 

Coordenadas 
Classificação 

da Praia 

1 José 
Mendes 

-27.61293287423; 
CNF 21 Solidão 

-27.7952671645009; 
NBCF 

-4.854.752.607.809 -485.342.612.003.906 

2 Beira Mar 
-27.5846157095629; -

48.5494123880114 
CNF 22 Brava 

-27.393086; 
NBCF 

-48.414.084 

3 Bom Abrigo 
-27.6121387401247; 

CNF 23 Forte 
-27.433946767139; 

NBCF 
-48.597.005.293.926 -48.519.843.372.842 

4 Praia do 
Meio 

-27.61363788356;       
-48.5851311167437 

CNF 24 Sambaqui 
-27.489345791033; 

NBCF 
-48.537.968.107.323 

5 Praia da 
Saudade 

-27.6109142956139; -
48.5795184931059 

CNF 
25 Cacupé 
Norte 

-27.53248835197; 
NBCF 

-4.852.543.766.534 

6 Do Meio 
-27.61363788356;       

-48.5851311167437 
CNF 26 Estaleiro 

-27.03307368188784; -
48.58220380621382 

NBCF 

7 Matadouro 
-27.5869590098687; 

CNF 
27 
Navegantes 
03 

-26.8398232432361;-
48.63051626205563 

NBCF 
-485.764.904.152.094 

8 Jardim 
Atlântico 

-27.5738221075775; 
CNF 28 Palmas 

-27.324055996788; 
NBCF 

-485.973.044.209.087 -4.853.835.758.628 

9 Ribeirão da 
Ilha 

-27.71925291568;       
-48.56449568815 

CNF 
29 
Magalhães 

-27.402447663146; 
NBCF 

-48.562.341.862.298 

10 Cacupé 
-27.5424225552425; 

CNF 
30 São 
Miguel 

-27.4522581915289; 
NBCF 

-48.524.921.429.456 -486.330.515.894.704 

11 Ponta das 
Canas 

-27.413658; 
CBF 

31 Camboriú 
Sul 

-27.00510823103653; -
48.60512689178738 

NCAF 
-48.428.132 

12 Ingleses 
-27.4258945060097; 

CBF 
32 
Cabeçudas 

-26.927564876419; 
NCAF 

-483.984.399.927.141 -48.632.902.803.689 

13 
Canasvieiras 

-27.42598510565; 
CBF 33 Jurerê 

-27.436608832162; 
NCAF 

-4.845.018.893.125 -48.501.681.664.501 

14 Taquaras 
-27.0099882064489; 

CBF 
34 Cachoeira 
Bom Jesus 

-27.4203670004763; 
NCAF 

-485.791.615.914.880 -484.351.209.963.068 

15 Camboriú 
Norte 

-26.9724484643764; 
CBF 

35 Barra da 
Lagoa 

-27.5739682074886; 
NCAF 

-486.327.700.443.469 -484.233.343.338.740 

16 Itapema 
Sul 

-27.116662; 
CBF 36 Mole 

-27.6026308929178; 
NCAF 

-48.607.453 -48.432.467.521.022 

17 
Guararema 

-27.637542; 
CBF 37 Joaquina 

-27.6290784648312; 
NCAF 

-48.631.057 -484.482.309.951.289 

18 Do 
Balneário 

-27.5777896170202; 
CBF 

38 
Campeche 

-27.687002; 
NCAF 

-485.784.540.287.464 -484.801.459 

19 Da 
Armação 

-27.7501898642938; 
CBF 

39 Jurerê 
Internacional 

-27.436608832162; 
NCAF 

-485.026.413.153.606 -48.501.681.664.501 

20 
Campeche 
Sul 

-27.6901707000176; 
CBF 40 Itapema 

-27.10684101223904; 
NCAF 

-48.481.243.339.719 -4.861.267.500.266.030 
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4.2.2 Amostragem 

As amostras de água foram coletadas de acordo com o procedimento padrão 

descrito em APHA et al. (2012) . As amostras de areia, tanto molhadas como secas, foram 

coletadas de acordo com o protocolo SMAC (2010). Para cada local, foram delimitadas três 

áreas retangulares (1 m × 0,5 m) localizadas a 2 m de um ponto central selecionado (20 m 

distantes um do outro) e cinco sub-amostras (o ponto central e os quatro cantos de cada 

retângulo) foram coletadas. A areia foi coletada na superfície até uma profundidade de 15 

cm com a ajuda de um amostrador cilíndrico de PVC com um diâmetro de 3,6 cm. As cinco 

sub-amostras de cada retângulo foram misturadas em um saco estéril para compor uma 

amostra única por retângulo. Como cada ponto amostral tinha 3 retângulos, foram geradas 

triplicatas por ponto amostral que, dependendo da necessidade, poderiam ser desdobradas 

em várias outras sub-amostras. As amostras foram mantidas em torno de 4 °C em um 

recipiente hermético até a análise (em até 24 h). Foram geradas nove amostras para cada 

ponto amostral (3 para areia seca, 3 para areia molhada e 3 para água), totalizando 360 

amostras. Todas as amostras foram coletadas no final do dia na temporada de verão de 

2016, quando a areia da praia apresentou níveis significativos de resíduos, no caso de 

praias altamente frequentadas. 

 

4.2.3 Avaliação da qualidade microbiológica das praias 

4.2.3.1 Atividade microbiológica total 

Para cada amostra foi pesado 10 g em triplicata (água ou areia seca ou areia 

molhada) e adicionado 7,2 mL de tampão fosfato pH 7,6. As atividades das enzimas que 

hidrolisam o cromóforo foram avaliadas pelo método de Schnürer e Rosswall (1982) para os 

dois cromóforos, adicionando 300 uL de corante em cada réplica de uma solução de 2 

mg.mL-1 (8 mg.mL -1 no caso do TTC). As amostras com FDA foram agitadas num período 

de 6 horas, e enquanto o TCC foi colocado em agitação por de 12 horas. Em seguida as 

amostras foram centrifugadas onde, a formação de cor pelo TTC e FDA foram medidas nos 

comprimentos de 620 nm e 490 nm respectivamente. 

.   



 53

4.2.3.2 Coliformes totais e E. coli 

O método de referência utilizado para a detecção e quantificação de Coliformes 

Totais e E. coli foi o teste de filtração por membrana (MF) utilizando os substratos 

cromogênicos 4-metilumbeliferil-β-d-glucuronideo (MUG) e orto-nitrofenil-β-

galactopiranosídeo (ONPG), aprovado por APHA et al. (2012). Uma cor amarela (reação da 

enzima β-galactosidase com ONPG) indica a presença de coliformes totais. A reação da 

enzima β-glucuronidase com MUG resultará numa fluorescência azul (sob iluminação por 

UV de onda longa) indicando a presença de E. coli, enquanto um meio claro indica que não 

foi detectada contaminação. Antes da análise, água destilada estéril (10 mL) foi adicionada a 

cada amostra de água ou areia numa proporção 1:1 (m/m). 

As soluções das amostras das areias foram bem misturadas em uma mesa de 

agitação contínua antes da filtração através de um filtro de membrana de acetato de 

celulose com um tamanho de poro de 100 μm. Após esta filtração inicial das amostras das 

areias, todas as amostras foram filtradas através de um filtro de membrana de nitrato de 

celulose com um tamanho de poro de 0,45 μm. As membranas foram então colocadas em 

placas de Petri numa almofada absorvente contendo um caldo nutricional e incubadas a 37 ° 

C em uma estufa durante 24 h. Os resultados de crescimento quantitativo foram expressos 

em unidades formadoras de colónias (UFC 100 mL-1). As amostras foram classificadas como 

apropriadas ou inadequadas para o banho, de acordo com os resultados de Coliformes 

Totais e E. coli, conforme indicado na Resolução CONAMA 274/2000 para amostras de 

água ou SMAC Resolução 468/2010 para amostras de areia. 

 

4.3 REMEDIAÇÃO DAS AREIAS DAS PRAIAS CONTAMINADAS 

4.3.1 Tratamentos das areias contaminadas 

As amostras de areia (1 Kg) foram secas em estufa por 24 horas a 37 °C e em 

seguida, contaminadas por esgoto sanitário (250 mL). Os tempos de tratamento pelas 

diferentes técnicas utilizadas nos experimentos foram de 5, 10 e 20 minutos. As amostras 

das areias tratadas foram armazenadas à 4 °C até análise da atividade microbiológica, bem 

como para a quantificação microbiológica, segundo a metodologia proposta por Lutterbeck 

et al. (2015). Todos os experimentos foram repetidos três vezes e para cada combinação 

avaliada, realizou-se em quintuplicata. 

No tratamento de UV artificial, as amostras (250 g de areia seca) foram colocadas 

em reator plástico (formato cilíndrico), onde internamente colocou-se duas lâmpadas 
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fluorescentes de 8 W/UV-A como fonte de foto-irradiação.  Durante o tratamento, as 

amostras foram homogeneizadas a cada 10 minutos. 

Para o tratamento térmico, as amostras das areias (250 g de areia seca) foram 

colocadas em recipiente de vidro retangular em banho de areia.. O tempo de tratamento foi 

contado a partir do momento que a areia atingiu 105 °C ± 5 °C. 

Posteriormente, os experimentos para os processos oxidativos e hipoclorito (18 

mg.Kg-1 de cloro ativo) foram conduzidos em um reator de vidro contendo 250 g de areia 

contaminada (fase inferior) e 250 mL de água destilada estéril (fase superior). O meio 

reacional foi agitado por 10 minutos no escuro para solubilizar e homogeneizar os 

reagentes sólidos sulfato de ferro (Fe2SO4) e dióxido de titânio (TiO2).  

Os processos de oxidação avançada (Fenton e Foto-Fenton) nas areias oriundas 

das praias foram realizadas em laboratório com adaptações, segundo as metodologias 

descritas por Nogueira et al. (2007). As experiências realizadas com o processo Fenton e 

Foto-Fenton (relação 0,2 g.L-1.Fe: 0,6 mL H2O2) seguiram os procedimentos mencionados 

anteriormente, mas com incorporação do TiO2 (concentração de 0,2 g.L-1) e irradiação UV 

no caso do Foto-Fenton, onde a parte líquida do meio reacional foi mantida em pH 3. 

Utilizaram-se duas lâmpadas fluorescentes de 8 W/UV-A como fonte de foto-irradiação. As 

lâmpadas foram localizadas em cima do foto-reator. A distância entre a areia no reator e a 

lâmpada era de 0,5 cm. 

 

4.3.2 Análise microbiológica qualitativa das areias tratadas 

Após os tratamentos de descontaminação das areias, sub-amostras foram 

inoculadas em placas de Petri (triplicata), contendo como meio de cultura (extrato de malte, 

ágar bacteriológico, triptona e peptona).  Para tanto, foram retiradas sub-amostras de areia 

(1 g) em triplicatas e adicionadas 7,3 mL de tampão fosfato (pH 7,5). Posteriormente, a 

mistura de areia e tampão foi agitada por 5 min e volumes de 100 µL da mistura de areia 

contaminada (controle positivo) e areia tratada foram diretamente inoculadas em meio de 

cultivo (extrato de malte, ágar bacteriológico, triptona e peptona). As placas foram mantidas 

em estufa a 37 °C por um período de 72 horas. Após o período de incubação, foi realizado a 

verificação semi-quantitativa de bactérias e fungos nas placas. 
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

As análises de variância (teste ANOVA), seguidas pela análise de Tukey, quando 

pertinente, foram realizadas com o software Action (versão 2.9) para identificar diferenças 

entre os métodos de análise microbiológica (otimização dos cromóforos e técnicas de 

remediação). No monitoramento das praias, o teste ANOVA incluiu três fatores: 

compartimento (água, areia seca e areia molhada), método de detecção (diacetato de 

fluoresceína - FDA, cloreto de trifenil tetrazólio - TTC e filtração por membrana - MF) e ponto 

amostral (40 locais de amostragem) e todos os fatores foram considerados ortogonais e 

fixos. A análise de componentes principais (ACP) e a determinação do coeficiente de 

correlação de Pearson foram aplicadas aos dados gerados pelos três métodos analíticos 

para os três compartimentos. As variáveis estatísticas foram anteriormente padronizadas e 

centralizadas (CLARKE & WARWICK, 1994). O nível de significância selecionado foi de 

5%. O pacote estatístico utilizado para a análise foi a Plymouth Routines in Multivariate 

Ecological Research (PRIMER). 
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5 RESULTADOS  

5.1 OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS CROMÓFROROS 

5.1.1 Influência do tempo de incubação na hidrólise dos cromóforos 

A primeira série de experimentos avaliou o tempo ótimo de metabolização da 

fluoresceína ou formazan pelos micro-organismos, isto é, como variou a hidrolise do FDA e 

TCC em função do tempo de contato. Pode se perceber que para o meio aquoso (Figuras 8 

e 9), os valores de absorbância foram variados segundo o tempo de incubação. 

 

Figura 8 - Influência da produção de fluoresceína em relação ao tempo para água (A) e areia (B) 
esterilizada (E) e contaminada (C). Valores médios e barras de desvio padrão, n = 15. As letras 
sobrescritas ‘ a, b, c e d’acima dos pontos representam diferenças significativas (P <0,05), 
enquanto as letras ‘cd’, indicam diferenças insignificantes com ambos ‘c’ e ‘d’.  
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Assim, na Figura 8A, a hidrólise do FDA no meio aquoso contaminado já foi 

significativamente maior do que o controle no tempo de incubação de 3 horas. Já no caso da 

água esterilizada, o valor da absorbância só foi significativamente maior no tempo de 24 h 

de incubação, mas com valores da absorbância baixos. Esse aumento da absorbância  foi 

devido à hidrólise não microbiológica do meio aquoso, pois a acidificação do meio pelo CO2 

atmosférico pode acarretar a hidrólise do FDA. Para o meio sólido (Figura 8B), os valores 

para a areia contaminada apresentaram certa linearidade na produção de fluoresceína nos 

dois primeiros tempos de medida após o início do experimento, apresentando valores 

significativamente maiores um com relação ao outro, seguida por um aumento moderado, 

tendendo à estabilização nos tempos intermediários, atingindo um máximo no final do 

experimento.  Semelhantemente aos ensaios para o meio contaminado, houve a produção 

de fluoresceína no meio não contaminados a partir de fatores abióticos (por exemplo, 

acidificação do meio por CO2), apresentando uma tendência crescente com o tempo 

prolongado do ensaio, tornando-se significativamente maior no tempo de incubação de 24 h. 

O tempo para reação dos testes com FDA pode variar bastante, segundo as 

condições do meio reacional. Green et al. (2006), sugerem que o período de incubação do 

FDA seja superior a 2 horas. Os autores ressaltam que um tempo de incubação prolongado, 

poderia levar a resultados variados na hidrolise da fluoresceína, já que fatores bióticos e 

abióticos poderiam interferir de forma variada. Já Adam & Duncan (2001) sugeriram que um 

ensaio com as enzimas dos micro-organismos do solo não deve ter um tempo longo de 

incubação devido a proliferação microbiana que pode haver na amostra. Os autores ainda 

afirmam que o tempo máximo para os ensaios com FDA para amostras ambientais deve ser 

menor que 1 hora, uma vez que o ensaio com FDA deve focar o potencial de hidrólise, ou 

seja, a taxa de reação máxima. Contudo, há de se salientar que o tempo de incubação é 

dependente da riqueza microbiológica da amostra ou das condições físico-químicas da 

amostra e que estes fatores variam para cada tipo de amostra, de onde se conclui que uma 

otimização do tempo de incubação é necessária para cada tipo de amostra. 

Jiang et al. (2016) em seus estudos salientam que os ensaios de FDA com 

sedimento devam ter um período de incubação de 1 hora. Uma maior quantidade de FDA 

hidrolisado possa ser alcançada com um aumento do tempo de incubação, mas uma reação 

à longo prazo diminui a taxa média de hidrólise e pode levar a perdas de sensibilidade 

analítica devido ao consumo do substrato. Além disso, se os ensaios são realizados com 

temperaturas ambientes entre 30 °C e 40 °C, poderá ocorrer a proliferação dos micro-

organismos e assim, aumentar significativamente a hidrólise, indicando que os resultados 

obtidos não iram refletir a atividade microbiana nas amostras de sedimentos originais 

(PIETIKÄINEN et al., 2005; JIANG et al. 2016). Além disso, a fluoresceína gerada a partir de 
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caminhos não enzimáticos também foi rapidamente acumulada no sistema de reação, 

variando aproximadamente de 15 mg.Kg-1 a 40 mg.Kg-1 para diferentes tipos de solos, 

resultando em uma superestimação das atividades microbianas nas amostras 

(PIETIKÄINEN et al., 2005; JIANG et al. 2016). 

Em relação à otimização dos tempos de incubação com TTC, na Figura 9, pode-se 

perceber que, para as amostras não contaminadas, não houve diferença significativa na 

hidrólise do TTC entre os tempos incubados. Contudo, nas amostras contaminadas houve 

aumento na hidrólise do TTC, obtendo valores máximos no tempo de 24 horas. Segundo 

Abbondanzi et al. (2003), na avaliação da hidrólise do TTC em solos por P. fluorescens 

durante 72 horas de incubação, os resultados mostraram que a hidrólise atingiu a fase 

exponencial entre 6 e 30 h de incubação. Vale relembrar que a fase exponencial de hidrólise 

microbiológica é dependente da quantidade de micro-organismos e que nesse sentido, cada 

amostra apresentará resultados específicos. 
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Figura 9 - Influência da produção de formazan em relação ao tempo para água (A) e areia (B) 
esterilizada (E) e contaminada (C). Valores médios e barras de desvio padrão, n = 15. As letras 
sobrescritas ‘ a, b, c e d’acima dos pontos representam diferenças significativas (P <0,05). 

 

5.1.2 Influência da concentração dos cromóforos na biotransformação 

Como pode ser observado na Figura 10, no teste com a concentração de 4 mg.mL-1, 

obteve-se os maiores valores de absorbância devido à turbidez do meio reacional em todos 

os tempos. Desta forma, as concentrações iguais e maiores que 4 mg.mL-1  de FDA devem 

ser evitadas, pois o FDA é pouco solúvel em solventes polares (e.g., água) (BREEUWER et 

al., 1995; ADAM & DUNCAN, 2001) e mesmo usando acetona como solvente, essas altas 

concentrações de FDA produzem soluções turvas (ADAM & DUNCAN, 2001). 
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Na Figura 10 ainda é possível observar que a concentração de 4 mg.mL-1 e 2 mg.mL-

1  nos tempos de 6 e 24 horas não apresentaram diferença estatisticamente significativa, 

sugerindo que nem todo o FDA está solubilizado, e portanto, disponível para os micro-

organismos  metabolizarem (BREEUWER et al., 1995; ADAM & DUNCAN, 2001). Segundo 

Adam & Duncan (2001), a concentração de FDA de 2 mg.mL-1 é utilizada pela maioria dos 

estudos, sendo que ao adicionar 200 µL da concentração citada, se obtém 400 μg de FDA 

em cada amostra. 

 

Figura 10 - Influência das concentrações de FDA na produção de fluoresceína em amostras de 
esgoto diluído 1:1 em tampão de fosfato de potássio (pH 7,6). 

Segundo Weinberg (1953) e Sabaeifard et al. (2014), o TTC pode ser tóxico para as 

bactérias em altas concentrações. Desta forma, para encontrar a concentração não tóxica, 

bem como a menor concentração efetiva de TTC, foram testadas 3 concentrações. 

Observando a Figura 11, percebe-se que a concentração de 8 mg.mL-1 apresentou a maior 

absorbância e isto no maior tempo de exposição do cromóforo ao meio reacional, isto é, 24 

h. Segundo Sabaeifard et al. (2014), o teste otimizado de TTC à 0,5% diferenciou os 

biofilmes formados por diferentes concentrações de P. aerufinosa, sendo capaz de detectar 

quantidades baixas de bactérias. 
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Figura 11 - Influência das concentrações de TTC na produção do Formazan em amostras de 
esgoto diluído 1:1 em tampão de fosfato de potássio pH (7,6). Valores médios e barras de 
desvio padrão, n = 15. As letras sobrescritas ‘ a, b, c e d’acima dos pontos representam 
diferenças significativas (P <0,05). 

 

5.1.3 Influência do potencial hidrogeniônico na biotransformação dos cromóforos 

Com relação à influência do pH na biotransformação dos cromóforos, testou-se a 

variação da coloração a partir de soluções tampões em diferentes pHs (Figura 12). 

 

Figura 12 - Efeito do pH tamponado na biotransformação do FDA em esgoto (diluição 1:1). 
Valores médios e barras de desvio padrão, n = 15. 
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Comparando os valores médios de absorbância obtidos neste experimento, os pHs 

7,6; 7,8 e 8,0 apresentaram os maiores valores de absorbância para o caso das amostras 

contaminadas, sendo que os mesmos não apresentaram diferença significativa entre sí. 

Apesar do maior valor de hidrólise ser no pH 8,0, Jiang et al. (2016) descrevem que com o 

aumento do pH na solução tampão, a intensidade das reações não enzimáticas nas 

amostras de sedimentos arenosos e lamacentos também aumenta. O autor ainda descreve 

que a taxa de hidrólise atingiu o pico na solução tampão estéril mais alcalina (pH 8,0), e 

assim, chama a atenção para a influência desse pH na quantificação da atividade 

microbiana dos sedimentos através do ensaio do FDA. Este fato de que o FDA sofre 

hidrólise para a fluoresceína em soluções ligeiramente alcalinas (pH ≥8,0) também foi 

notado por Brunius (1980) e Green et al. (2006). Segundo Adam & Duncan (2001), a 

porcentagem máxima de hidrólise dos compostos de fluoresceína  é atingida entre o pH 7,0 

e 8,0, sendo que os valores máximos da hidrólise biótica para a mesma concentração do 

FDA foram mais que o dobro no pH 7,6 em comparação com o pH 5,6 para diferentes solos.  

 Mahmoud & Ghaly (2004) relataram em seus estudos que mudanças no pH das 

amostras afetaram a redução química do TTC para trifenil formazan, tanto para resíduos 

líquidos como sólidos. Embora não tenha sido observada redução química em meios ácidos 

(pH <7), os valores de pH elevados fizeram com que o TTC fosse reduzido quimicamente, 

atingindo seu valor máximo em pH 12. Os autores ressaltaram que para diferentes períodos 

de incubação de 1, 2 e 3 horas, obteve se as maiores porcentagens de redução de TTC, 

sendo  54,3%, 57,5% e 57,8%, respectivamente. Assim, analisando a Figura 13, não houve 

diferença estatística significativa nos valores de hidrólise do TTC para a faixa de pH testado. 
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Figura 13 - Efeito do pH tamponado na biotransformação do TTC em esgoto (diluição 1:1). 
Valores médios e barras de desvio padrão, n = 15. 

As variações na intensidade, bem como valores máximos de hidrólise estão 

relacionados à eficiência da catálise enzimática, a qual depende do grau de ionização, tanto 

do substrato quanto dos locais ativos nas enzimas que devem manter a estrutura durante a 

reação (DENG & TABATABAI, 1994; GREEN et al., 2006; JIANG et al., 2016). Essas 

estruturas são influenciadas pelo equilíbrio na concentração entre H+ e OH- , ou seja,  pH do 

meio de reação (Jiang et al., 2016), mas só são alterados em faixas de pH que não foram 

presentemente avaliados, já que fugiria do pH dito fisiológico dos micro-organismos 

comumentemente encontrados na natureza. 

 

5.1.4 Influência da salinidade e da água do mar na biotransformação dos cromóforos 

A Figura 14 apresenta os resultados do ensaio com a água do mar em relação à 

biotransformação do FDA e do TTC pelos fatores abióticos e bióticos. Como pode ser 

observado, quando a água do mar e o esgoto são esterilizados por auto-clavagem (Figuras 

14A1 e 14B1), não há diferença significativa entre as diferentes porcentagens de água do 

mar presentes nas amostras nos casos dos 2 cromóforos. Isto significa que a composição 

química da água do mar não afeta a estabilidade dos cromóforos. Ao se repetir o 

experimento com diferentes diluições da água do mar, mas sem esterilizar os esgotos, 

também não se percebeu diferença significativa na biotransformação dos 2 cromóforos 

(Figuras 14A2 e 14B2). Nos estudos apresentados por Jiang et al. (2016), os quais 

quantificaram a atividade microbiana nos sedimentos costeiros com FDA e nos estudos de 

Akram et al. (2015), os quais verificaram a eficiência do tratamento das águas de lastro com 
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FDA, também não foram mencionados efeitos negativos da água do mar na hidrolise 

abiótica e biótica do cromóforo FDA. 

 

Figura 14 - Efeito da água do mar na biotransformação do FDA (A) e TTC (B) para amostras: (1) 
água do mar e esgoto esterilizados (2) esgoto não esterilizado e água do mar esterilizada. 
Valores médios e barras de desvio padrão, n = 15. As letras sobrescritas acima dos pontos 
representam diferenças insignificativas (P > 0,05). 

A Figura 15 mostra a influência da salinidade na biotransformação dos 2 cromóforos. 

Como pode ser observado, não há diferença significativa entre as diferentes salinidades 

presentes nas amostras nos casos dos 2 cromóforos. Isto significa que a salinidade, por si 

só nas concentrações testadas não afeta a estabilidade dos 2 cromóforos.  
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A.2 

B.1 

B.2 
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Figura 15 - Efeito da salinidade na biotransformação do FDA (A) e TTC (B) para amostras: (1) 
água do mar e esgoto esterilizados (2). Valores médios e barras de desvio padrão, n = 15. As 
letras sobrescritas acima dos pontos representam diferenças insignificativas (P > 0,05). 

Segundo He et al. (2017), a sobrevivência e o crescimento microbiano requerem 

pressão osmótica adequada do meio, pois geralmente os micro-organismos sobrevivem 

somente sob a condição de pressão osmótica apropriada. Em condições isotônicas (i.e. 

0,85% em peso de NaCl), o metabolismo microbiano tem o melhor desempenho e estado de 

crescimento. 

  

5.1.5 Curvas de Calibração do FDA e TTC 

A Figura 16 apresenta a correlação média entre a concentração de micro-organismos 

mensurados nas placas de Petri e os valores de Absorbância desenvolvidos pelo FDA 

(concentração de 2 mg.mL-1) e TTC (concentração de 8 mg.mL-1) após serem 
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biotransformados. A produção de fluoresceína e formazan aumentou linearmente durante o 

tempo de incubação para uma grande gama de concentrações de micro-organismos, sendo 

que para o FDA realizou se as leituras após 6 horas (R2 = 0,9778) e para o TTC após 24 

horas (R2 = 0,9893). A leitura das placas de Petri foram realizadas a cada 24 h em até 72 h 

de incubação. 

 

Figura 16 - Curva de calibração com valores médios e barras de desvio padrão, n = 15 para a 
biotransformação do FDA (A) e do TTC (B) 

Apesar da correlação não ser tão refinada, para objetivos de triagens em um programa 

de monitoramento estes coeficientes são aceitáveis, pois outras características deste tipo de 

teste colorimétrico favorecem o seu uso, como por exemplo, a rapidez nas respostas obtidas 

pela coloração desenvolvida pelos cromóforos. Para casos em que se exija maior exatidão, 

a curva de calibração deve ser feita para cada tipo de amostras originárias de ambientes 

diferenciados. 
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5.2. MONITORAMENTO DAS PRAIAS 

Os resultados numéricos de coliformes fecais e E. coli apresentadas na Figura 17, 

confirmam as classificações da qualidade das águas das praias obtidas no programa de 

monitoramento da FATMA de Santa Catarina. Assim, as praias que apresentaram 

contaminação da água aplicando os três diferentes métodos de quantificação microbiológica 

testados, ou seja, as praias denominadas de CNF e CBF, também foram classificadas como 

Impróprias para banho pela FATMA, a qual se baseia nos critérios da Resolução CONAMA 

274/2000. Da mesma forma, as praias nas categorias NCBF e NCAF foram consideradas 

pela FATMA como Próprias para banho, ou seja, a qualidade da água da praia era aceitável 

para o banho, de acordo com os critérios da Resolução CONAMA 274/2000 e que aparecem 

na Figura 16 com baixos valores de contaminação microbiológica.  
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Figura 17 - Análise microbiológica das águas das praias (UFC 100 mL- 1 ) de 40 pontos de amostragens usando 3 métodos analíticos diferentes. MF 
= Filtração em membrana (coliformes totais e E. coli ); FDA = diacetato de fluoresceína (todos os microrganismos); TTC = sal de tetrazólio (todos 
os microrganismos). 
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Pode ser observado na Figura 18 que o perfil de qualidade para as amostras de areia 

molhada das praias é semelhante ao perfil observado para as amostras de água das 

mesmas praias. Considerando as praias nas quais a FATMA classificou como contaminadas 

(categorias CNF e CBF), 9 amostras apresentaram qualidade de areia úmida ótima, 

enquanto 11 amostras apresentaram boa qualidade por pelo menos um dos três métodos 

testados e de acordo com os critérios de qualidade de areias estipulados na Resolução 

SMAC 468/2010.  

A este respeito, deve notar-se que o método MF é específico para coliformes totais 

e E. coli , enquanto o FDA e o TCC não são métodos específicos de organismos. Em 

relação às praias da Figura 18, as praias que a FATMA classificou como não contaminadas 

(praias NCBF e NCAF), as mesmas apresentaram qualidade ideal de areia úmida nos 3 

métodos de quantificação microbiológica usados neste estudo. Quando os perfis das 

Figuras 17 e 18 são comparados, fica claro que a contaminação da água pode influenciar a 

qualidade da areia úmida de uma praia, independente da frequência de usuários na praia. 
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Figura 18 -  Análise microbiológica da areia úmida das praias (UFC 100 mL-1 ) de 40 pontos de amostragem usando 3 métodos analíticos 
diferentes. MF = Filtração em membrana (coliformes totais e E. coli ); FDA = diacetato de fluoresceína (todos os microrganismos); TTC = sal de 
tetrazólio (todos os microrganismos). 
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Os resultados da contaminação microbiológica para as areias secas das praias 

mensurados pelos três métodos são mostrados na Figura 19. Para este compartimento, 

pode-se observar que os valores obtidos para as praias que anteriormente foram 

consideradas pela FATMA Impróprias para a balneabilidade (praias CNF e CBF), diferem 

consideravelmente daqueles observados nos valores das praias NCBF. No entanto, para 

algumas das praias do grupo NCAF, os resultados foram semelhantes aos das praias CNF e 

CBF. A Figura 18 também nos mostra que 5 pontos amostrais de praias foram classificadas 

como de boa qualidade, enquanto que todas as outras foram classificadas como de 

qualidade ótima, sendo que duas praias pertencem ao grupo de praias com alta frequência 

de usuários (NCAF). 
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Figura 19 - Análise microbiológica da areia seca das praias (UFC 100 mL-1 ) de 40 pontos de amostragem usando 3 métodos analíticos 
diferentes. MF = Filtração em membrana (coliformes totais e E. coli ); FDA = diacetato de fluoresceína (todos os micrórganismos); TTC = sal de 
tetrazólio (todos os microrganismos). 
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Contudo, uma comparação entre as Figuras 18 e 19 mostras que a qualidade da 

areia seca e úmida difere em termos de intensidade de contaminação, o que pode afetar a 

qualidade da praia uma vez que 11 amostras de areia molhada das praias dos grupos CNF 

e CBF foram consideradas de Ótima qualidade, enquanto 17 amostras de areias secas dos 

mesmos grupos de praias apresentaram a classificação de qualidade Ótima. Com base nos 

resultados obtidos, um ranking da intensidade de contaminação dos compartimentos das 

praias pode ser estabelecido para as amostras analisadas (maior para menor): areia úmida, 

seguido pela água do mar e por fim areia seca. Este ranking mostra que, mesmo que a água 

da praia esteja contaminada por micro-organismos, isto não significa que a areia seca esteja 

e vice-versa. Um aspecto importante é notar a resiliência da contaminação das areias 

molhadas, pois mesmo depois que a água volte a ser considerada descontaminada, a 

contaminação persiste na areia úmida, principalmente se esta areia contiver nutrientes 

acumulados, fazendo então persistir a microbiologia neste compartimento. 

Do ponto de vista de desenvolvimento e “validação” da metodologia para quantificar 

micro-organismos com cromóforos, a análise em componentes principais (PCA) extraiu dois 

eixos fatoriais que explicam 96,0 % da variação total (Figura 20). O eixo 1 (PC1), 

responsável por 91,4 % da variação é formado pelas coordenadas negativas das três 

variáveis consideradas, assumindo cargas de: -0,579 (FDA); -0,576 (TTC) e -0,577 (MF). 

Através da disposição dos pontos ao longo deste eixo verificou-se o gradiente de 

contaminação evidenciados de forma muito semelhante pelos três métodos empregados, 

ficando as amostras mais contaminadas com cargas negativas e as menos contaminadas 

com extremas positivas. Em relação aos compartimentos das praias, as classes de praias 

apresentaram o seguinte gradiente de contaminação (maior para o menor):  

- areia seca: NCAF > CBF > CNF > NCBF; 

- areia úmida: CBF > CNF > NCAF > NCBF; 

- água: CNF > CBF > NCAF > NCBF. 

O eixo 2 (PC2), com 4,6 % da variação, evidenciou a relação inversa entre MF e 

TTC, a primeira com coordenada positiva (0,614) e a segunda negativa (-0,774). Assim, 

cabe destacar que em função da baixa percentagem de variação que este eixo respondeu, 

os valores apresentados podem ser tratados como um ruído e não como um fator. Foi 

realizado também uma correlação (Pearson), a fim de compreender a relação entre os 

métodos de quantificação microbiológica, obtendo valores de p = 0,876 para MF – FDA e p 

= 0,863 para MF –TTC. 
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Figura 20 - A análise de componentes principais (PCA) para contaminação microbiológica de 
três métodos (MF, FDA e TTC), considerando os diferentes compartimentos (água - A, areia 
úmida - AU e areia seca - AS) e classes das praias (CNF, CBF, NCBF e NCAF). 

 

 

5.3 REMEDIAÇÃO DAS AREIAS MICROBIOLOGICAMENTE CONTAMINADAS 

5.3.1 Radiação UV artificial 

A Figura 21 apresenta os valores de eficiência do tratamento com UV artificial para a 

descontaminação das amostras de areia nos diferentes intervalos de tempo de 5, 10 e 20 

minutos. 

. 
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Figura 21 - Eficiência de descontaminação microbiológica em diferentes tempos pelo 
tratamento com UV artificial da areia de praia contaminada com esgoto e mensurada pelos 
métodos de MF (Filtração em membrana (coliformes totais e E. coli) e FDA (diacetato de 
fluoresceína (todos os microrganismos). Valores médios para n = 15, onde as letras 
sobrescritas ‘a, b, c e d’acima das barras representam diferenças significativas (P <0,05). 

Como pode ser observado, o tratamento com UV apresentou uma eficiência 

moderada e a análise estatística mostrou que a eficiência no tratamento de 20 min foi 

significativamente maior do que nos outros tempos e isso, pelos 2 métodos de quantificação 

microbiológica.  

A eficiência do processo de descontaminação por ultravioleta está relacionada com a 

composição do meio a ser tratado. Assim, a eficiência pode ser afetada por fatores 

relacionados aos micro-organismos (i.e. estado fisiológico, fase de crescimento), intensidade 

de exposição aos raios; danos causados e eficiência dos mecanismos de reparação, ou 

ainda, por fatores relacionados à composição do meio (processos de adsorção nas 

partículas, reflexão e refração dos raios) e também ao equipamento usado no tratamento 

(envelhecimento e incrustação da lâmpada) (HIJNEN et al., 2006). De grande importância, a 

presença de partículas diminui a eficiência de inativação de micro-organismos 

(CHRISTENSEN & LINDEN, 2003; TEMPLETON et al., 2005; WU et al., 2005; KOLLU & 

ÖRMECI, 2012). Desta forma, para um tratamento de UV eficaz, é necessário que uma 

quantidade suficiente de raios UV entrem em contato com os micro-organismos. Assim, 

devido às partículas de sólidos interferem especificamente na penetração e transmitância do 

raio UV no sistema de tratamento, a interferência de atenuação dos raios ocorre por 

diferentes mecanismos como absorção pela sílica e espalhamento, difusão e reflexão da luz 

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

5 10 20

Ef
ic

iê
nc

ia
 (%

)

Tempo (min)

MF

FDA

a
b

c

a b

c



 76

incidente, mas parte dos raios UV espalhados pelos sólidos é ainda capaz de inativar os 

organismos, ao contrário do UV absorvido (BATCH et al., 2004; MAMANE, 2008; KOLLU & 

ÖRMECI, 2012). Outro mecanismo que interfere na eficiência da descontaminação é a 

associação micro-organismos/partícula, onde as partículas também servem de proteção 

para os micro-organismos contra a irradiação UV, diminuindo assim a taxa de inativação 

(CHRISTENSEN & LINDEN, 2003; PASSANTINO et al., 2004; KOLLU & ÖRMECI, 2012). 

Um exemplo disto foi o estudo apresentado por Jolis et al.(2001), onde realizou-se a 

inativação de coliformes totais com a presença de sólidos em suspensão no efluente. Os 

sólidos afetaram a eficiência do processo de descontaminação por UV, sendo que os 

efluentes com partículas em suspensão com tamanho igual ou superior a 7 mm 

apresentaram diminuição significativas nas taxas na cinética de inativação. 

Em definitivo, a irradiação por UV na potência de 16 W mostrou-se moderadamente 

eficiente na descontaminação das areias contaminadas por esgotos, atingindo valores 

médios entre 50-60% de descontaminação. A radiação solar, na qual estão presentes os 

também os raios infra-vermelhos, podem apresentar um sinergismo de calor associado aos 

raios UV, podendo assim aumentar a eficiência de descontaminação das areias superficiais, 

já que se estas não forem revolvidas enquanto expostas aos raios, dificilmente se atingirão 

altos valores de descontaminação. 

5.3.2 Tratamento térmico 

A Figura 22 apresenta os valores de eficiência para o tratamento térmico em 

diferentes tempos de exposição das areias a 105 ºC. Como pode ser observado, para os 

tempos de 5, 10 e 20 minutos  a descontaminação térmica apresentou 100 % de eficiência.  
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Figura 22 - Eficiência de descontaminação microbiológica pelo tratamento da areia de praia 
contaminada com esgoto em diferentes tempos (valores médios para n = 15) e mensurada 
pelos métodos de MF (Filtração em membrana (coliformes totais e E. coli) e FDA (diacetato de 
fluoresceína (todos os micróbios).  

Com a finalidade de se certificar sobre a ausência total de micro-organismos após o 

tratamento térmico, as amostras de areia após a descontaminação foram cultivadas em 

placas de Petri com meio de cultivo genérico (descrito no item 4.3.2), onde não houve 

crescimento de fungos e bactérias. 

No estudo apresentado por Liao et al. (2005), lodos submetidos a 100 ºC por 5 min, 

apresentaram inativação da maioria dos micro-organismos patogênicos. O mesmo autor 

ainda ressalta que no período 24 horas, não foi observado atividade microbiana nas 

amostras de resíduos tratados. Já Martin et al. (2005) relataram que o tratamento por micro-

ondas (85 ºC) foi eficiente para eliminar coliformes totais em um lodo proveniente de uma 

ETE. Segundo Ziemba & Peccia (2011), as taxas de inativação de micro-organismos 

aumentam com  temperaturas acima de 55 °C.  Quando foi utilizado temperaturas de 60 ou 

70 °C no processo de descontaminação, o resultado foi a inativação total em 14 das 16 

amostras contaminadas com E. coli e E. faecalis. Mawioo et al. (2016), trabalhando 

com amostras de 20 g de lodo, obteve uma redução de E. coli de aproximadamente mil 

vezes quando a amostra foi tratada durante 0,5 min na temperatura de 63 °C. No entanto, a 

redução para valores abaixo do limite de detecção (< 1000 UFC.g-1 ST) foi alcançada com 

1 minuto de tempo de contato e com uma temperatura de 71 °C. 

 Em definitivo, apesar do método térmico ser mais caro por necessitar de energia, 

este apresenta resultados confiáveis sobre a eficiência, sugerindo que este método pode ser 
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de interesse para a descontaminação microbiológica total das areias das praias. Este 

método apresenta a vantagem de também eliminar a matéria orgânica presente nas areias 

(resultados não mostrados de DQO das areias), diminuindo assim a probabilidade de haver 

recolonização das areias por micro-organismos. 

 

5.3.3 Processo Fenton 

A Figura 23 apresenta os valores de eficiência do tratamento com o processo de 

Fenton nas areias tratadas em diferentes tempos. 

 

Figura 23 - Eficiência de descontaminação microbiológica pelo tratamento de Fenton em 
diferentes tempos da areia de praia contaminada com esgoto e mensurada pelos métodos de 
MF (Filtração em membrana (coliformes totais e E. coli ) e FDA (diacetato de fluoresceína 
(todos os micróbios). Valores médios e barras de desvio padrão, n = 15. As letras sobrescritas 
‘a e b’ acima das barras representam diferenças significativas (P <0,05), enquanto as letras 
iguais, indicam diferenças insignificantes (P >0,05). 

A eficiência da descontaminação aumentou com o tempo de reação e a partir dos 10 

minutos, a eficiência foi de 100% segundo a quantificação pelos dois métodos de análise 

(MF e FDA). O processo de Fenton é conhecido por eliminar qualquer forma de micro-

organismos, mesmos cistos que são resistentes aos outros métodos de descontaminação 

(SELVAKUMAR et al., 2009; RAMIN et al., 2012), aliado ao fato que também oxida quase 

todos os tipos de matéria orgânica, o que é uma vantagem quando a contaminação 
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microbiológica das areias das praias está associada a uma contaminação por moléculas 

orgânicas. 

Segundo Neyens & Baeyens (2003), são características chaves dos processos de 

Fenton a relação entre os reagentes (i.e. concentração de Fe2+, Fe3+, H2O2, intensidade de 

UV, entre outros), assim como os parâmetros da reação (i.e., pH, temperatura e quantidade 

de constituintes orgânicos e inorgânicos da amostra). Destes, o pH do meio aquoso durante 

o tratamento deve ser mantido em cerca 3,0 ± 0,2 unidades, o que pode ser um fator 

importante no processo de descontaminação microbiológica, pois são poucas as espécies 

que resistem por muito tempo a um pH deste valor. Entretanto, ao se tratar a areia, no final 

do tratamento foi verificado novamente o pH, apresentando valores que variaram entre 4,00 

a 5,00. Desta forma, o pH do meio aquoso com areia não deve ter ocorrido integralmente no 

valor ideal do pH. A cinética de reações do processo Fenton, em pH acima de 3, é reduzida 

devido à presença de oxo-hidróxidos de ferro, relativamente inativos, e a formação de 

precipitados de hidróxido férrico (BABUPONNUSAMI & MUTHUKUMAR, 2014). Desta 

forma, são gerados menos radicais hidroxilas devido à menor presença de íons de ferro 

livres, ou seja, o potencial de oxidação pelos radicais hidroxilas diminui com o aumento do 

pH.  

Outro fator que influencia na eficiência do processo é a composição da matriz a ser 

tratada. Assim, a complexidade da matriz também pode reduzir a eficiência do processo de 

Fenton. A presença de uma série de componentes inertes atua como concorrentes em 

relação aos micro-organismos alvos, podendo estes componentes ser compostos químicos 

inorgânicos e orgânicos e, até mesmo, outros micro-organismos não-alvos. Assim, devido à 

não seletividade dos radicais hidroxilas, essas espécies reativas do oxigênio podem reagir 

com qualquer componente presente (GIANNAKIS et al., 2016; MALATO et al., 2009). Par 

nosso contexto de trabalho com areias de praias, a literatura descreve o efeito negativo de 

compostos inorgânicos como o carbonato (CO3 
2-) e bicarbonato (HCO3 

-) na reação de 

Fenton, onde esses âníons reagem com os radicais hidroxilas, resultando na eliminação dos 

mesmos e inibindo o ataque oxidativo  (GIANNAKIS et al., 2016; RINCON, 2004; 

RODRÍGUEZ et al., 1996). O fosfato também interfere nas reações de Fenton, assim como 

a precipitação do ferro e a consequente remoção dos radicais OH°. Outros compostos 

presentes tais como sulfatos, nitratos e cloretos pode reagir com ferro, com o H2O2 ou outras 

espécies reativas de oxigênio e, portanto, reduzir a capacidade da reação de Fenton em 

oxidar micro-organismos e matéria orgânica (GIANNAKIS et al., 2016; KIWI et al., 2000). 

Além disso, as contaminações químicas nas areias das praias podem apresentar uma ampla 

gama de compostos químicos provenientes das atividade antropogênicas, como os 
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pesticidas, os produtos de higiene pessoal, os protetores solares, os produtos farmacêuticos 

(e.g., antibióticos), entre outros, os quais podem reagir de muitas maneiras com a os 

radicais hidroxilas produzidos pelo processo Fenton (GIANNAKIS et al., 2016).  

Em virtude de todos estes potenciais interferentes na eficiência do processo de 

Fenton, optou-se por avaliar um processo de Fenton incrementado com radiação UV. Com 

este método de Fenton incrementado, a eficiência da descontaminação já apareceu no 

primeiro tempo de reação onde a eficiência foi de 100% segundo a quantificação feita pelos 

dois métodos de análise (MF e FDA). O processo de Foto-Fenton é conhecido por ser mais 

eficiente do que o processo elementar de Fenton, pois gera maior quantidade de radicais 

hidroxila e assim, também pode eliminar qualquer forma de micro-organismos (incluindo os 

cistos que são resistentes aos outros métodos de descontaminação) (GIANNAKIS et al., 

2016; 2017). Este processo praticamente oxida todos os tipos de matéria orgânica, o que é 

novamente, uma vantagem quando a contaminação microbiológica das areias das praias 

está associada a uma contaminação por moléculas orgânicas. 

 

5.3.4 Hipoclorito de sódio 

A eficiência da descontaminação microbiológica das areias das praias com 

hipoclorito de sódio para os tempos foi de 100 %. Contudo, com intuito de verificar a 

ausência total de micro-organismos após o tratamento com hipoclorito (Figura 24), as 

amostras de areias tratadas foram cultivadas em placas de Petri com meio de cultivo 

genérico (descrito no item 4.3.2). 
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Figura 24 - Placa de Petri semeada com amostra de areia contaminada com esgoto e tratada 
com hipoclorito de sódio (18 mg.Kg-1 de areia (A) e 27 mg.Kg-1 de areia (B) de cloro ativo)  de 
para o tempo de 20 minutos. 

Como pode ser observado na Figura 24A, a concentração de 18 mg.Kg-1 de areia 

não foram suficientes para atingir 100% de eficiência no tempo de contato de 20 minutos. 

Todavia, foi realizado novamente o tratamento, aumentando a concentração de cloro ativo 

para 27 mg.Kg-1 de areia,  onde obteve-se 100 % de eficiência (Figura 24B).  

Vários estudos relatam a eficiência do hipoclorito na inativação de micro-organismos. 

No tratamento de efluente primário com três concentrações de cloro livre (8, 16 e 30 mg.L-1), 

os teste de semeadura mostraram uma rápida inativação de  E. coli e E. faecalis (> 5 log 

10 unidades) e para o poliovírus, apresentou uma taxa de inativação de  2,8 log 10 unidades 

para as três concentrações. Entretanto, houve uma baixa taxa de inativação (0,2 a 1,0 

log 10 unidade) do bacteriófago F+ - ARN específico (FRNA), um potencial indicador de vírus 

(TREE et al., 2003). 

Em um processo de desinfecção de águas cinzentas, a cloração alcançou reduções 

superiores a 7,1; 8,0 e 7,4 logs para E. coli, S. enterica e P. aeruginosa, respectivamente, e 

3,8 log para bacteriófagos MS2 (EKEREN et al., 2016). No estudo apresentado por Pereira 

et al. (2013), a concentração de 3 mg.L-1 de cloro livre foi adicionada à água contaminada 

(em pH 7 e a uma temperatura ambiente de 21 °C) e foi obtido uma inativação de 80% dos 

fungos Cladosporium tenuissimum, Cladosporium cladosporioides, Phoma glomerata, 

Aspergillus terreus, Aspergillus fumigatus, Penicillium griseofulvum, e Penicillium citrinum.  
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Segundo Hassen et al. (2000), o consumo de cloro durante o procedimento de 

desinfecção de águas residuárias apresenta duas etapas: a primeira etapa é o rápido 

consumo de cloro em reações com compostos redutores presentes na água, tornando-o 

indisponível para a desinfecção. Na segunda etapa, o cloro residual é transformado em 

formas de cloro livre e combinado, sendo formados alguns compostos pela adição ou 

substituição, principalmente com amônia para formar cloraminas, as quais possuem poder 

bactericida.   

 

5.4 DISCUSSÃO GERAL 

Atualmente, a dinâmica existente no domínio sócio-econômico-ambiental faz com que 

as relações entre as pessoas e o meio-ambiente se transforme constantemente, o que leva 

à necessidade de se estabelecer novos modelos de monitoramento da qualidade ambiental 

para este contexto dinâmico. Em outras palavras, os programas de monitoramento tedem a 

serem contínuos, o que ainda não é a realidade para a maioria das situações ambientais 

que estão sujeitas à programas de monitoramento ambiental. No caso do monitoramento de 

praias, onde milhares de pessoas fazem uso intenso de uma área bem restrita, o 

monitoramento da qualidade sanitária se torna de grande importância para a proteção da 

saúde pública, visto que todo ano, muitas pessoas são afetadas pela qualidade 

microbiológica das praias. Neste contexto, o desenvolvimento de técnicas analíticas que 

permitam um diagnóstico rápido é de grande importância para o estabelecimento de um 

programa de monitoramento contínuo da qualidade microbiológica das praias. Contudo, para 

que estas técnicas sejam implementadas, a viabilidade econômica para aplicá-las deve ser 

compatível com os parcos recursos disponíveis nas comunidades. Em outros termos, uma 

técnica de monitoramento precisa, para ser bem-sucedida, algumas características básicas, 

tais quais como: baixo custo, simples aplicação, fornecer uma resposta rápida e ser 

representativa da realidade que está mensurando. 

Na temática presentemente abordada, pressupõe-se que o termo “qualidade da praia” 

incorpore ao menos, os parâmetros físico-químicos e microbiológicos presentes em 3 

compartimentos: área supralitoral (ou supra-marés), área litoral (ou inter-marés) e área 

sublitoral (incluindo a água). Esta pressuposição ainda é pouco usada nos estudos 

envolvendo a qualidade das praias, pois historicamente, a qualidade de uma praia se 

resume à questão da balneabilidade de sua água, ou seja, se a água é Própria ou Imprópria 

para o banho. No Brasil, os gerenciadores das praias públicas usam a inspeção visual como 

um critério técnico para avaliar a qualidade das praias em termos de risco para saúde 
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humana, mas esta avaliação simplesmente representa uma avaliação estético-visual, pois 

este critério se concentra na observação de objetos sólidos ou no aparecimento de 

colorações, tanto na água quanto na areia da praia. Somente nos últimos anos é que 

algumas comunidades costeiras adotaram critérios para monitorar sua qualidade da água da 

praia. Em locais balneares mais estruturados e com maior conscientização ecológica, já se 

percebe uma movimentação para avaliar a qualidade das praias como um todo, 

considerando parâmetros amplos, como mobilidade para acesso, estrutura básica de apoio 

(alimentação, limpeza, socorrismo, entre outros) e mesmo, aspectos paisagísticos, além é 

claro, dos aspectos físico-químicos e microbiológicos dos vários compartimentos da praia. 

Assim, a qualidade da areia da praia tem se tornado uma questão de saúde pública e 

portanto, os gerenciadores costeiros e  as agências ambientais, tem procurado instituir 

programas de monitoramento de qualidade das praias, existindo atualmente, programas de 

certificação das praias.   

Contudo, sabe-se que as comunidades, assim como os estados e os países, tem 

limitações institucionais e econômicas para o controle da qualidade de suas praias. Nesta 

perspectiva, após a inspeção visual da qualidade da praia, o método mais utilizado para  

avaliar a questão da balneabilidade de uma praia é a determinação de indicadores de 

contaminação microbiológica e para tanto, faz-se a análise de coliformes fecais totais 

e E. coli, sendo os resultados utilizados como indicadores de qualidade da água como um 

todo. Este tipo de monitoramento pode ser considerado como um critério mínimo na 

qualidade da água e também poderia ser aplicado para avaliar a qualidade da areia. No 

entanto, do ponto de vista técnico, os métodos padronizados para aplicar nas areias não 

fornecem resultados rápidos o suficiente para decidir, por exemplo, se a areia requer 

remediação imediata para que a praia possa estar pronta para receber visitantes na manhã 

seguinte.  

É aqui que se insere o presente trabalho, que objetiva propor uma metodologia de 

avaliação semi-quantitativa da contaminação microbiológica das praias (teste de triagem) 

baseada em um cromóforo e, paralelamente, avaliar com esta metodologia a eficiência de 4 

diferentes métodos físico-químicos para descontaminar as areias contaminadas por micro-

organismos. 

Assim, partiu-se de um método-base de uso de um cromóforo (FDA), o qual foi 

otimizado para este e para um segundo cromóforo (TTC). Obviamente que para um método 

baseado em cromóforo ser aplicável, ele deve ter um amplo espectro de biotransformação 

incluindo aí organismos de diferentes espécies, e mesmo, de diferentes gêneros. Um 

método com esta característica deve ser classificado como método de triagem pela falta de 
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especificidade de resposta. Em um programa de monitoramento, esta falta de especificidade 

é uma vantagem, pois permite detectar um leque mais amplo de mudanças microbiológicas 

no meio estudado, mesmo porque os tipos de micro-organismos presentes nas praias são 

diversos, pois tratam-se de ecossistemas bastante complexos, dinâmicos e de grande 

biodiversidade. Esta característica de não-especificidade na resposta da biotransformação 

distingue os cromóforos escolhidos dos outros métodos colorimétricos já amplamente  

usados na avaliação microbiológica de amostras ambientais, principalmente para o caso da 

água. Assim, os cromóforos 4-metilumbeliferil-β-d-glucuronídeo (MUG) e orto-nitrofenil-β-d- 

galactopiranosídeo (ONPG), os quais são específicos para coliformes fecais e E. coli são de 

grande serventia nos monitoramentos enquanto avaliadores da presença de indicadores de 

contaminação fecal, ponto de partida para se suspeitar que outros tipos de micro-

organismos estejam presentes nas amostras.  

Durante o processo de otimização do método baseado no FDA ou TTC percebeu-se 

que havia uma grande diferença de sensibilidade entre os 2 cromóforos no que tange as 

matrizes que estavam sendo testadas. Cabe aqui ressaltar que isto não significa que para 

outros tipos de situações (i.e., matrizes e micro-organismos) se observará esta mesma 

diferença. A otimização procurou evidenciar possíveis interferências no método 

desenvolvido e os ensaios mostraram que a concentração do cromóforo, o pH do meio 

reacional (incluindo a presença de carbonatos que interferem no pH) e o tempo de contato 

do cromóforo com os micro-organismos devem ser controlados, pois influenciam 

grandemente nas respostas obtidas. Depois desta etapa de otimização, partiu-se para a 

aplicação ambiental dos métodos otimizados e para tanto, usou-se como método 

colorimétrico de referência, a técnica da Membrana Filtrante onde são incorporados os 

cromóforos MUG e ONPG. 

Os resultados obtidos mostraram que os 3 métodos analíticos foram capazes de 

avaliar a qualidade da areia da praia e a qualidade da água, uma vez que os valores obtidos 

para as amostras das diferentes praias foram semelhantes entre os métodos testados. Em 

relação à PCA feita com todos os resultados, os dois eixos explicam quase toda a variação 

observada, onde o eixo 1 (CP1) foi responsável por 96% da variação nos resultados. Neste 

eixo, as variáveis, isto é, os três métodos analíticos, assumiram cargas negativas elevadas 

(-0,579 para o FDA, -0,576 para o TTC e -0,577 para a MF), mostrando um gradiente de 

contaminação (quanto mais contaminada a amostra, mais negativa será a carga). O eixo 2 

(CP2), com 4,6% da variação, revelou uma relação inversa entre MF e TTC, com a 

primeira coordenada sendo positiva e a segunda coordenada sendo negativa. 

O declínio acentuado na porcentagem de variação ao longo deste eixo sugere que este eixo 

pode ser tratado como ruído e não como um fator. Em resumo, a PCA indicou que os 
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resultados do FDA e do TTC foram muito parecidos com os resultados microbiológicos da 

MF. No entanto, o método do FDA forneceu resultados em apenas 2 horas para a areia e 6 

horas para a água, enquanto os métodos TTC e MF exigem mais tempo para mostrar 

valores mensuráveis para ambos os compartimentos (12 h e 24 h, respectivamente). 

Quanto à sensibilidade dos diferentes métodos, a detecção microbiológica por MF 

pode ter um forte impacto na classificação da qualidade da água do mar devido às possíveis 

interferências (Sousa et al., 2010). No entanto, nenhum estudo mostrou, ao nosso 

conhecimento, que a classificação da balneabilidade das amostras de areia possa ser 

influenciada pelo método de medição com FDA ou TTC, mesmo porque, nenhum estudo 

anterior usou destas metodologias para avaliar a qualidade das areias de praias. 

O uso da colorimetria com FDA para quantificar micro-organismos em amostras de praia 

pode representar uma sensível diminuição no custo e no tempo de resposta para a triagem 

microbiológica da qualidade de uma praia. Além disso, a detecção da contaminação da praia 

por este método poderia balizar a necessidade de realizar subculturas mais 

específicas, ou mesmo, orientar na realização de testes bioquímicos ou genômicos para 

identificar a presença de micro-organismos específicos, principalmente aqueles com 

potencial patogênico para humanos. Há de se salientar que nenhum dos 3 métodos testados 

servem como indicadores da contaminação parasitológica da areia, como seria o caso da 

contaminação da areia por cistos, ovos e larvas de diferentes parasitas (WHO, 2003; SATO 

et al., 2005; WAGENER, 2005; SOLO-GABRIELE et al., 2016). Nesse sentido, os critérios 

utilizados para classificar idealmente a qualidade da água e da areia de praias para fins 

recreativos deveria ser melhorada incorporando o aspecto parasitológico, o qual pode ser 

muito importante em algumas regiões do mundo, devido a propensão no aparecimento de 

surtos epidemiológicos . É por esta razão que a análise de patógenos específicos e 

indicadores não convencionais de qualidade ambiental devem ser conduzidos em praias que 

apresentam alto risco para a saúde pública (WHO, 2003; SOLO-GABRIELE et al., 2016). 

Com relação aos resultados obtidos no monitoramento das 36 praias catarinenses, a 

contaminação fecal (determinado a partir dos dados sobre coliformes totais 

e E. coli) foi predominante nas amostras analisadas. No entanto, a literatura registra que no 

caso de amostras de areia seca, os maiores níveis de contaminação são por levedura e 

Streptococcus comparativamente ao que se encontra na areia molhada das praias (Vieira et 

al., 2001; Sato et al., 2005). Uma vez que esta zona seca da praia não está sob a influência 

das marés, é provável que essa contaminação tenha se originado das descargas de esgoto 

difusas ilegais, do escoamento de água da chuva das vias e residências localizadas perto da 

praia e dos usuários. Em geral, não há diferença entre os perfis das contaminações 
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microbiológicas obtidos para a água do mar e para a areia úmida, no caso dos pontos 

amostrais considerados Impróprios para banho. A este respeito, a água do mar pode 

aumentar ou diminuir a quantidade de micro-organismos na areia molhada, dependendo do 

grau de contaminação da água e/ou outros fatores, como por exemplo, a presença de 

matéria orgânica suspensa em processo de decomposição, tanto na água, quanto na areia 

úmida. Isso leva à seguinte questão: para fins de classificação de qualidade das praias, os 

limites da areia úmida não deveriam ser iguais aos usados para a classificação da água do 

mar? 

Ao abordar esta questão, devemos ter em mente que é muito difícil estabelecer uma 

relação direta entre os níveis de contaminação entre amostras líquidas e sólidas, uma vez 

que as duas matrizes têm diferentes propriedades físico-químicas que podem influenciar no 

refúgio/desenvolvimento microbiano. Em uma comparação de massa a massa, a areia 

úmida da praia aparece como o principal reservatório de micróbios. Além disso, do ponto de 

vista toxicológico, os níveis de exposição dos banhistas a estas duas matrizes são bem 

diferentes. Assim, durante a natação, o corpo está completamente submerso na água 

potencialmente contaminada, enquanto o grau de exposição à areia molhada da praia é 

mais baixo, sendo geralmente limitado às solas dos pés no caso dos adultos e mãos, pés e 

pernas para o caso das crianças. Essa diferença em relação ao contato superficial pode 

explicar os diferentes valores aceitáveis dos níveis de contaminação estabelecidos pelas 

agências ambientais para estes dois compartimentos. Com base em nossos resultados e 

considerando um grau de prevenção, sugerimos que a areia molhada da praia deveria ser 

submetida à mesma classificação de contaminação utilizada para água do mar. Estudos 

adicionais precisam ser conduzidos para esclarecer esta questão das consequências da 

exposição, no entanto, nos parece que a presente classificação da qualidade das areias das 

praias proposta pela Resolução 468/2010 da SMAC precisa ser melhorada em termos de 

sensibilidade, uma vez que nenhuma das amostras de areias das praias estudadas foi 

classificada como “Regular” ou como de “Contato Não Recomendado”, apesar dos altos 

níveis de contaminação verificados em algumas amostras de água do mar.  

No que diz respeito às fontes de contaminação das areias das praias, a contaminação 

proveniente do escoamento urbano (especialmente nas praias urbanas) tem 

sido relatadas, assim como também a infiltração dos esgotos nos solos (principalmente os 

arenosos), chegando ao lençol freático que pode levar a contaminação para a praia, fato 

este muito plausível em áreas onde os sistemas de coletas e tratamentos dos esgotos não 

são adequados. A quantidade de água dos poros que flui de áreas terrestres para a praia 

pode ser surpreendentemente grande e, de acordo com alguns estudos, uma proporção de 

nutrientes, matéria orgânica e micro-organismos que chegam à zona do surf pode ser 
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originária deste fluxo (SANTOS et al., 2012; SOLO-GABRIELE et al., 2016; VOGEL et al., 

2016). 

 Como última discussão sobre o monitoramento realizado, cabe chamar a atenção 

para o fato que os dados deste estudo mostram uma contaminação microbiológica das 

areias secas coletadas em algumas das praias altamente frequentadas e que não tem 

relação nenhuma com a qualidade das águas, pois estas não foram consideradas 

contaminadas nem pela FATMA e nem pelos métodos usados neste estudo. Portanto, a 

qualidade da areia  de uma praia não depende apenas da qualidade da água, pois o uso da  

zona Supralitoral  da praia por um grande número de visitantes pode levar à proliferação de 

micro-organismos nutridos por restos de alimentos, o que pode ser agravado pela falta de 

boa higiene pessoal, e às vezes, pela presença de animais domésticos (MANCINI et al., 

2005; ROCA et al., 2009). 

 Caso o monitoramento microbiológico revele graus inaceitáveis de contaminação das 

areias, faz-se necessário lançar mão de tratamentos físico-químicos rápidos, de fácil 

aplicação, de baixo custo e de impacto ambiental mínimo (sem resíduos) para 

descontaminar as áreas tidas como contaminadas. O tratamento por UV, o qual é o que 

acontece naturalmente com a radiação solar, sendo composta complementarmente pelos 

raios IV, tem limitações de eficiência, pois só atinge a camada superficial da areia. Seria 

necessário revolver a areia e contar com um período maior de exposição para que este 

método possa descontaminar eficazmente uma área considerável de uma praia. O método 

do hipoclorito preenche as características anteriormente citadas, mas tem limitações quanto 

ao potencial de degradar a matéria orgânica (fonte de nutrição dos micro-organismos) que 

possa estar presente nas areias das praias. O tratamento térmico pode ser mais completo 

que o método do hipoclorito, mas tem um custo mais elevado e uma tecnologia associada 

para a aplicação in locus, i.e., é necessário utilizar equipamentos móveis para realizar o 

tratamento térmico. No caso da contaminação microbiológica estar associada com uma 

contaminação química, pode-se fazer uso do reagente de Fenton, o qual é um método com 

maior poder de oxidação do que o hipoclorito e que não deixa material residual. Seria uma 

opção a ser aplicada in locus e sem deixar resíduos, porém, de custo maior do que o 

método do hipoclorito. O tratamento por Fenton seria baseado na aspersão de uma solução 

de íon ferroso em meio ácido, seguido imediatamente pela aspersão do peróxido de 

hidrogênio. A geração de radicais livres seria instantânea os quais oxidariam os micro-

organismos e a matéria orgânica presente nas areias aspergidas pelos reagentes, sendo 

que a geração de resíduos seria praticamente inexistente, pois o peróxido de hidrogênio, 

reagente mais reativo, se decompõe em água naturalmente. Por fim, caso se verifique uma 
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contaminação química mais importante, por algum material mais recalcitrante, pode-se 

lançar mão do método de Foto-Fenton, o qual exige uma tecnologia associada e assim, 

acarretaria em um custo maior. Vale ressaltar que todos os métodos apresentados podem 

ser aplicados in locus, mas que podem exigir um grau mínimo de tecnologia associada. 

Estas tecnologias podem ser desenvolvidas segundo as necessidades de locais específicos, 

pois os equipamentos podem ser feitos para tratar diferentes volumes de areias. 

 Em termos de gerenciamento de uma praia, o grau de interesse sanitário das praias 

poderia levar a um programa de manutenção da qualidade das areias e das águas. Embora 

o gerenciamento da qualidade da água da praia seja mais complexo (questão relativa aos 

esgotos), a qualidade da areia poderia ser objeto de tratamentos sistemáticos com 

periodicidade definida (e.g., semanal). Assim, ao final do dia, isolaria uma área que seria 

submetida ao tratamento mais simples possível, após varrição da área a ser tratada. Este 

tipo de iniciativa poderia inculcar rapidamente na população a ideia que a qualidade da areia 

é dependente também do uso racional deste recurso de veraneio, 
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6 CONCLUSÕES 

A tese abordou uma temática atual, a qual diz respeito ao monitoramento da 

qualidade microbiológica das praias na acepção geral do termo. Enquanto a qualidade 

microbiológica das águas das praias pode ser monitorada por várias metodologias, a 

avaliação da qualidade microbiológica das areias, além de não ser levada em consideração 

nos monitoramentos atuais de qualidade, apresenta limitações técnicas que dificultam o uso 

das metodologias disponíveis. Nesse sentido, otimizou-se um método colorimétrico de 

simples aplicação, baixo custo, rápida resposta e aceitável para estimar a quantidade de 

micro-organismos presentes nas areias das praias, sendo que esta metodologia se baseia 

na biotransformação de cromóforo. Dos dois cromóforos testados, o FDA apresentou 

resposta mais rápida e com maior intensidade de coloração comparativamente ao TTC. 

No decorrer da otimização desta metodologia com cromóforos, observou-se que a 

hidrólise do FDA no meio aquoso contaminado com esgoto foi significativamente maior do 

que o controle (sem contaminação) no tempo de incubação de 6 horas. Já no caso da água 

esterilizada, o valor da absorbância só foi significativamente maior no tempo de 24 h de 

incubação, mas com valores da absorbância baixos. Esse aumento da absorbância foi 

devido à hidrólise abiótica do cromóforo no meio. Para areia contaminada, os valores 

apresentaram certa linearidade na produção de fluoresceína nos dois primeiros tempos de 

medida após o início do experimento, apresentando valores significativamente maiores um 

com relação ao outro, seguida por um aumento moderado, tendendo à estabilização nos 

tempos intermediários e atingindo um máximo no final do experimento.   

Semelhantemente aos ensaios para o meio contaminado, houve a produção de 

fluoresceína no meio sólido não contaminado a partir de fatores abióticos, apresentando 

uma tendência crescente com o tempo prolongado do ensaio, tornando-se 

significativamente maior no tempo de incubação de 24 h. O comportamento do TTC seguiu 

o do FDA, mas com tempos de respostas maiores e os valores da coloração menos 

intensos. Contudo, há de se salientar que o tempo de incubação ideal é dependente da 

riqueza microbiológica e/ou das condições físico-químicas da amostra e que estes fatores 

variam para cada tipo de amostra, de onde se conclui que uma otimização do tempo de 

incubação é necessária para cada tipo de amostra ambiental. 

 Com relação às concentrações do cromóforo a ser usado, dois fatores devem ser 

levados em consideração: a solubilidade do cromóforo e sua toxicidade, já que se trabalha 

com exposição de compostos químicos à micro-organismos. Assim, os experimentos 

mostraram que as concentrações ideais de utilização foram de 2 mg.mL-1 para o FDA e de 8 

mg.mL-1 para o TTC. Para a quantificação dos micro-organismos a partir da coloração, as 
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curvas de calibração (UFC X Absorbância) mostraram que a produção de fluoresceína e 

formazan aumentaram linearmente durante o tempo de incubação para as diferentes 

concentrações de microrganismos. 

Um aspecto técnico importante para que os cromóforos reflitam a atividade 

microbiológica real de uma amostra é o pH, o qual deve ser de 7,6, pois pHs fora dessa 

deste valor provocam a transformação química ou inibição dos cromóforos e assim, não 

refletem a atividade microbiológica de biotransformação das moléculas. Com relação à 

influência da qualidade da água das amostras no desenvolvimento da coloração dos 

cromóforos, a única interferência observada foi a presença de carbonatos e bicarbonatos, os 

quais afetam, na realidade, o pH da amostra, podendo ocasionar a transformação química 

dos cromóforos.  

Portanto, ao se trabalhar com amostras de água ou areia de praia, deve-se levar em 

consideração este aspecto, o que pode ser corrigido considerando a absorbância de um 

controle esterilizado ou corrigindo o pH para a faixa onde a transformação química do 

cromóforo é mínima. A salinidade não é um fator interferente na transformação química dos 

cromóforos, mas deve ser considerada como um possível interferente sobre a biota, a qual 

pode ser prejudicada pela pressão osmótica do meio amostral. 

A otimização do uso de cromóforos para avaliar a qualidade microbiológica das 

praias permitiu aplicar os métodos na avaliação da qualidade de 36 praias onde 40 pontos 

amostrais divididos em 4 classes de contaminação e uso (i.e., NCAF; NCBF; CBF e CNF) 

foram estudados por 3 métodos (i.e., MF, FDA e TTC). Os três métodos testados 

classificaram a água do mar de 40 pontos exatamente de acordo com os resultados de 

monitoramento publicados pela FATMA. Também foi realizado uma correlação, a fim de 

compreender a relação entre os métodos de quantificação microbiológica, onde os três 

métodos apresentam respostas comparáveis para os níveis de contaminação das amostras 

testadas.  

Com base nos resultados obtidos, um ranking da intensidade de contaminação dos 

compartimentos das praias pode ser estabelecido para as amostras analisadas (maior para 

menor): areia úmida, seguido pela água do mar e por fim, areia seca. Este ranking mostra 

que, mesmo que a água da praia esteja contaminada por micro-organismos, isto não 

significa que a areia seca esteja e vice-versa. Um aspecto importante é notar a resiliência da 

contaminação das areias molhadas, pois mesmo depois que a água volte a ser considerada 

descontaminada, a contaminação pode persiste na areia molhada, principalmente se esta 

areia contiver nutrientes acumulados e servir de abrigo, fazendo então persistir a 
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microbiologia neste compartimento. O perfil da contaminação da areia molhada (em termos 

de localização e intensidade da contaminação) é semelhante aos resultados obtidos para a 

contaminação da água do mar. No entanto, como o nível de contaminação necessário para 

mudar a classe da contaminação da areia é alto (segundo a Resolução SMAC 468/2010), as 

praias foram todas classificadas como aceitáveis (ou próprias) para fins recreativos. Os 

resultados sugerem que mais estudos devem ser realizados para avaliar se os valores da 

contaminação da água do mar podem ser usados para classificar também a areia da praia. 

A contaminação de areia seca na praia pode ser consequência da intensidade de uso da 

praia por pessoas e/ou animais. 

O estabelecimento de novos critérios para avaliar a qualidade da areia da praia pode 

levar a novas regras para tomada de decisões sobre ações remediativas em alguns casos 

de contaminação das areias. Assim, a triagem do nível de contaminação pelo método do 

FDA (método rápido e de baixo custo), poderia ajudar os administradores das praias a 

avaliar o grau de contaminação microbiológica em pequenas áreas ou grandes regiões. 

Também poderia permitir que eles tomem decisões rápidas em relação à necessidade ou 

não de realizar ações remediativas, como também para avaliar a eficiência do tratamento 

aplicado à areia contaminada.  

A limpeza mecânica (por exemplo, varredura e aeração por revolvimento da areia) 

comumentemente usada para eliminar detritos visíveis em praias altamente freqüentadas 

pode reduzir a quantidade de matéria orgânica e, portanto, reduzir o desenvolvimento de 

micro-organismos, embora esta prática não os elimine. Produtos de desinfecção podem ser 

aplicados na areia da praia, mas neste caso, a eficiência e os efeitos (eco)toxicológicos 

colaterais devem ser avaliados, bem como avaliar o estado microbiológico residual. Além 

disso, o comportamento cultural dos frequentadores das praias (e.g., eliminação correta dos 

resíduos nas praias), bem como a interdição de animais nas praias, pode ajudar na gestão 

da qualidade microbiológica das praias. 

Caso o nível de contaminação microbiológica exija um tratamento de 

descontaminação das areias, vários métodos podem ser aplicados, segundo uma hierarquia 

de custo, rapidez e poder de descontaminação. Dentre os métodos de remediação testados 

neste estudo, a irradiação por UV na potência de 16 W mostrou-se moderadamente eficiente 

na descontaminação das areias contaminadas por esgotos. A radiação solar, na qual estão 

presentes também os raios infra-vermelhos, podem apresentar um sinergismo de calor, 

podendo assim, aumentar a eficiência de descontaminação das areias superficiais caso 

estas forem revolvidas enquanto expostas aos raios. O inconveniente deste método é que 

só funciona durante dias ensolarados e pode demorar alguns dias para descontaminar 
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grandes quantidades de areias. Uma segunda opção de remediação é o tratamento térmico 

das areias contaminadas por aplicação e revolvimento de calor. Apesar do método térmico 

ser mais caro que a irradiação natural ou artificial por UVs por necessitar de quantidades de 

energia maiores, este apresenta resultados confiáveis sobre a eficiência, sugerindo que este 

método possa ser de interesse para a descontaminação microbiológica total das areias das 

praias. Este método apresenta a vantagem de também eliminar a matéria orgânica presente 

nas areias, diminuindo assim a probabilidade de haver descolonização das areias por micro-

organismos. 

 Em areias com alto nível de contaminação microbiológica, a aplicação de hipoclorito 

pode ser uma boa opção de descontaminação das areias, pois este composto tem alto 

poder de desinfecção, podendo ser aplicado manualmente em grandes áreas e em qualquer 

período do dia. O inconveniente deste método pode ser a necessidade de revolver a areia 

para que o tratamento seja mais eficaz e análise de subprodutos (e.g. organoclorados). 

Quando um alto nível de contaminação for associado com a presença de contaminantes 

químicos, pode-se fazer uso de agentes oxidantes mais poderosos, tais quais a reação de 

Fenton ou a reação de Foto-Fenton. Ambas as reações apresentam o inconveniente do 

custo e da tecnologia associada ao uso destas técnicas, pois envolve a aspersão de 

reagentes químicos e, de preferência, com revolvimento das areias contaminadas para que 

as reações químicas sejam mais eficazes. 

Assim, o teste colorimétrico otimizado neste estudo, pode permitir o estabelecimento 

de programas de monitoramento para avaliar a qualidade microbiológica das praias. Caso 

seja necessária uma intervenção mais técnica devido aos grandes níveis de contaminação, 

vários métodos de remediação estão disponíveis para assegurar a qualidade microbiológica 

das praias. 
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