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R E S U M O E M P O R T U G U E S 



Foram estudadas as condições sanitárias e realiza

da a classificação das águas do mar destinadas à balneabili

dade, de praias do Estado do Paraná. Para isto, foram sele

c i o nadas as p r a i as de L e s te (L) , G a i v o tas ( G) , C a r a v e 1 a 2 ( CL) , 

Betaras (B) e Marajá (MJ), com baixa afluência de banhistas e 

as de Matinhos (M), Caiobá (C) e Guaratuba (GB) com alta. Nes

tas praias foram predeterminados 22 locais de colheita e, 

através de amostragem sistemática e periódica, foi colhida urna 

amostra de aguado mar de cada local, durante 50 semanas con

secutivas entre 7 de janeiro e 15 de dezembro de 1980, perfa

zendo um total de 1100 amostras. A partir de cada amostra rea

lizou-se a determinação dos Nfirneros Mais Prováveis (NMP) de 

bactérias coliforrnes totais e de coliforrnes fecais por 100 rnl 

de água. 

Os NMP de bactérias coliforrnes totais e de colifor

rnes fecais por 100 rnl, observados para as amostras de agua do 

mar obtidas nos 7 locais de colheita situados nas praias de 

Leste, Gaivotas, Caravela 2, Betaras e Marajá, forarnde manei

ra geral baixos, não se verificando variação acentuada entre 



os valores encontrados. As ãguas nestes locais estudados mos

traram-se em boas condições sanit~rias, apesar de alguns va

lores apresentarem-se mais elevados, principalmente, no perío

do de classificaç~o de 17/Mar./80 a 14/Abr./80. As amostras 

de ~gua do mar obtidas nos 15 locais de colheita das praias de 

Matinhos, Caiobi e Guaratuba, revelaram-se com os NMP de bac

térias coliformes totais e de coliformes fecais por 100 ml mais 

elevados, sobretudo nos períodos compreendidos entre 7/Jan./ 

80 e 14/Abr./80 e no de 17/Nov./80 a 15/Dez./80. Nestes pe

ríodos, as águas mostraram-se em geral, em piores condições 

sanitárias, enquanto nos demais, os NMP daquelas bactérias re

velaram-se, na grande maioria das vezes, mais baixos. 

Durante o período da pesquisa foram realizadas, pa

ra cada local de colheita, 20 classificações das águas quanto 

a sua qualidade para fins de balneabilidade, sendo 10 relati

vas aos resultados dos NMP de bactérias coliformes totais e 10 

de coliformes fecais por 100 ml de água. Cada classificação foi 

feita de acordo com o padrão nacional vigente do Ministério do 

Interior, no final de cada conjunto de 5 semanas consecuti

vas e, portanto, após terem sido analisadas 5 amostras de água 

correspondentes a cada um dos locais de colheita. De modo ge

ral, as águas do mar das praias estudadas revelaram-se pro

prias à balneabilidade, ou melhor, com qualidade excelente, 

excetuando-se os locais M1 e M2 da praia de Matinhos e C4 da 

de Caiobá. Os locais M1 e M2 revelaram-se com águas impróprias 

à balneabilidade, sendo uma vez para ambos, com relação aos 

valores dos NMP de bactérias coliformes totais e 4 e uma ve

zes, respectivamente, quanto aos NMP de bactérias coliformes 

fecais. o local c4 foi classificado com águas impróprias à bal

neabilidade apenas uma vez, com base nos NMP de bactérias co

liformes fecais encontrados. 



R E S U M O E M I N G L Ê S 



Sea water from beaches of the State of Paraná, Bra

zil were studicd considering sanitary conditions, in order to 

classify them regarding bathing conditions. 

The following beaches were chosen: Leste (L), Gai

votas (G), Caravela 2 (CL), Betaras (B) e Maraj ó (MJ), which 

present lüi'v' affluence and Matinhos (M), Caiobâ (C) and Guara

tuba (GB) presenting high aff1uence. 

Twenty-two predetermined collecting p1aces were 

stablished. Using systematic and periodic samp1ing, samples 

were co11ected from each place during 50 consecutive weeks, 

between January 15 through December 15, 1980, tota11ing 1,100 

samp1es. On each samp1e Most Probable Number (MPN) of total 

coliform bacteria and fecal coliform bacteria per 100 ml of 

water were determined. 

MPN for both types of bacteria was low at the seven 

collection places of L, G, CL, B and MJ beaches, not differing 

significantly one from another, showing good sanitary conditions. 



Some values were rathcr highcr during thc period March 17 

through April 14, 1980. Watcr from the 15 collection placcs 

located on M, C and GB beaches showed higher values,cspccially 

bctween January 7 through April 14, 1980 and between Novembcr 

17 through December 15, 1980. Sanitary conditions were better 

at the others periods, in general. 

During the study period waters were classified 20 

times, 10 regarding total coliformes and 10 rcgarding fecal 

coliforms, cach classification relating to five wecks periods. 

Ministery of the Interior standards were used. 

On the whole water from the beaches studied can be 

considered of excelent quality regarding bathing conditions. 

Localities M1 , M2 and C4 were exception, however. 

M1 and M2 revealed improper for bathing, once each, regarding 

total coliform MPN. Considering fecal coliforms M1 showcd 

improper condi tions four times and M2 , once. C4 showed improper 

conditions rcgarding fecal coliforms only once. 



1. I N T R o D u ç A o 



Em conseqü~ncia da crescente procura de locais de 

recreaçao e lazer, as praias merecem especial atenção, pois, 

vêm de encontro a estas aspirações. 

Quando se vai a uma praia, buscando-se atividades 

recreacionais que envolvam contato com as ~guas do mar, neces-

s~rio se faz conhecer as condições sanit~rias dessas 
~ 

aguas 

quanto à balneabilidade e os possíveis riscos de saúde que 

elas podem representar aos banhistas. 

A recreaçao no mar, segundo ROCHA 55 (1974), pode: 

19 - propiciar um contato prim~rio do indivíduo com 

a agua através, por exemplo, de um simples banho, da natação, 

do esqui-aqu~tico e do surf e, portanto, um contato direto e 

prolongado com a ~gua. Com isto, ocorre grande probabilidade 

da ingestão dessa ~gua que, freqüentemente, mostra-se poluída 

e/ou contaminada. 

29 - caracterizar-se como um contato secundário, 

-quando sao praticados esportes náuticos como remo, vela, bar-
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co a motor e a pedal, ou ainda a pesca de anzol e rede, ha

vendo assim, só acidentalmente, um contato direto do indiví

duo com a ãgua poluída e /ou contaminada e pouca probabilidade 

da sua ingestão. 

Portanto, a qualidade da agua do mar deve ser ve

rificada sistematicamente, a fim de que a saúde dos banhistas 

não seja ameaçada e, também, para que possam ser detectadas e 

controladas as fontes de poluição. 

As ãguas, normalmente, nao se apresentam com mi

crorganismos patogênicos, porém, estes agentes podem estar 

presentes se, através de um mecanismo de contaminação, nelas 

forem introduzidos. Isto pode ocorrer quando microrganismos 

patogênicos oriundos do homem atingem as aguas, através das 

fezes pelos esgotos domésticos e, de animais, por meio desuas 

fezes ou por exemplo, de resíduos de matadouros ou de locais 

onde se processam produtos de origem animal. 

Os esgotos domésticos lançados direta ou indireta

mente nos oceanos, sao os principais responsãveis pela polui

çao e/ou contaminação das costas marítimas, levando a uma sé

rie de conseqüências, cuja gravidade é muito variãvel e depen

de da situação local (CHRISTOVÃO et al 17 , 1954). 

Foi com a descoberta dos agentes etiológicos das 

doenças infecciosas intestinais e da sua eliminação 

com as fezes dos indivíduos doentes ou portadores, 

Vibrio choZerae em 1854 (SHEWAN & \Tt:RON 5 8 , 1974), da 

juntamente 

como a do 

Entamoeba 

histolytica em 1875 (AJ.ffiRAL & PONTESl, 1964), da SaZmoneZla 

typhi em 1886, da SalmonelZa enteritidis em 1888 (LE MINOR & 
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ROHDE 1f0, 1974), da Shigel-l-a dysenteriae em 1898 (CARPENTER 15 , 

1974)e da Sal-monel-Z-a paratyphi em 1902 (LE MINOR & ROHDE 40 , 

1974), que se passou a reconhecer a importância das águas re

ceptoras de esgotos domésticos, corno possíveis veículos de 

transmissão de agentes de doenças infecciosas e parasitárias 

(CHRISTOVÃ0 16 , 1974). 

Assim, as águas do mar que recebem esgotos domés

ticos podem se tornar contaminadas por bactérias e vírus pa

togênicos e, sendo ingeridas, têm a possibilidade de transmi

tir a banhistas agentes causadores de doenças infecciosas, corno 

a cólera, gastrenterite, febre tifóide, febres paratifóides, 

poliornieli te e hepatite infecciosa. Se estas mesmas águas con

tiverem parasitas intestinais, podem ocasionar parasitoses, se 

forem ingeridas por aqueles indivíduos (CHRISTOVÃO et al 17 , 

1954; KLOETZEL 37 , 1974). Por outro lado, tais contaminações 

podem atingir alimentos de origem marinha, tais como peixes, 

ostras e crustáceos que, se ingeridos, podem também originar 

doenças infecciosas, corno as citadas anteriormente (CHRISTO

VÃO et al 17 , 1954; CRAUN 19 , 1975; GELDREICH 27 , 1974). 

A poluição e/ou contaminação das águas do mar po

dem ainda acarretar inconvenientes de ordem estética, devidos 

a odores fétidos, turvação e alteração da cor da água, presen

ça de materiais em suspensão, corpos flutuantes suspeitos e 

películas oleosas na superfície e, a ocorrência de depósitos 

de lodo que demandam manobras freqüentes de dragagern (CHRIS

TOVÃO et al 17 , 1954; ROCHAss, 1974). 

Sabe-se que o número de indivíduos, envolvidos com 

os problemas oriundos da poluição e/ou contaminação das águas 
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do mar, aumenta consideravelmente nos fins de semana, feria-

dos e temporadas de f~rias escolares. Isto decorre do fato de 

dezenas de milhares de pessoas do planalto irem, nessas epo-

cas, em busca de regiÕes litorâneas ou praias, originando uma 

população flutuante cada vez maior nesses locais. 

Dessa maneira, torna-se compreensível a necessida-

de de uma classificação das águas do mar, a qual é importante 

não só pelo fato de orientar os banhistas sobre os locais com 

águas impróprias à balneabilidade, mas também de revelar às 

autoridades sanitárias onde é mais urgente e necessário rea-

lizar obras de saneamento nos balneários. Assim sendo, além 

de sua importância em saúde pública, as praias representamuma 

potencialidade econômica elevada, por propiciarem balneabili-

dade e turismo (BRANC0 9 , 1972; MINIST~RIO DO INTERIOR 45 ,1974). 

Apesar da sua indiscutível validade e importância, 

a adoção de Índices ou padrões de balneabilidade e um proce-

dimento difícil. 

A este respeito, a Organização Mundial da Saúde em 

1972 promoveu uma Reunião Técnica em Ostende, na Bélgica, on-

de profissionais especializados no campo da balneabilidade es-

tiveram reunidos para a implantação de índices que revelassem 

a qualidade das águas utilizadas para essa finalidade. No Era-

sil, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), do Minis-

tério do Interior, considerando os resultados dessa Reunião 

Técnica de Ostende e baseando-se no exame bacteriológico das 

-aguas, a exemplo dos norte-americanos; no fator estético e na 

presença de partículas de excretas, como os britânicos, pro-

curou estabelecer padrões nacionais de balneabilidade. Para 
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tanto, a SEMA realizou no dia 22 de outubro de 1974, em Bra

sília, urna reunião de especialistas nacionais oriundos de se

te Estados, os quais foram unãnirnes em reconhecer a necessi

dade de se adotar Índices respectivos. Na implantação destes 

parâmetros, os especialistas do antigo Estado da Guanabara, 

atual Rio de Janeiro, sugeriram que se empregassem corno mi

crorganismos indicadores da presença de poluição fecal, as 

bactérias coliforrnes totais, enquanto que os do Estado de são 

Paulo propuseram, para tal finalidade, a utilização das bac

térias coliforrnes fecais, com o que concordaram os técnicos da 

Prefeitura de Porto Alegre. Os demais representantes nao se 

manifestaram a respeito de qual índice deveria ser adotado 

(MINIST~RIO DO INTERIOR45 , 1974). 

Desta forma, a SEMA propos urna classificação das 

aguas interiores do território nacional, a qual foi aprovada 

pelo Ministério de Estado do Interior e constituiu a Portaria 

GM n9 0013 de 15/Jan./1976, dispositivo este que passou a vi

gorar em todo o território nacional (MINIST~RIO DO INTERIOR 4 ~ 

1976). Posteriormente, esta Portaria foi complementada por 

proposta do Secretário Especial do Meio Ambiente, no tocante 

à qualidade das águas de balneabilidade, sendo aprovada pelo 

Ministério de Estado do Interior através da Portaria n9 0536 

de 07/Dez./1976, que entrou em vigor no território nacional a 

partir da data de sua publicação (MINIST~RIO DO INTERIOR 44 , 

19 76) . 

Nas águas, do ponto de vista sanitário, o que real

mente poe em risco a saúde pública é a ocorrência de poluição 

fecal, pela possibilidade de estarem presentes também micror

ganismos patogênicos intestinais, corno bactérias, vírus, pro-



7 

tozoários e ovos de helmintos, agentes, freqüentemente, res

ponsáveis por doenças de veiculação hídrica (GELDREICH 27, 1974). 

~ claro que isto somente é verdadeiro se forem excluídas des

se grupo de enfermidades os envenenamentos ocasionados por 

substâncias químicas, que normalmente são oriundas de despejos 

industriais (ROCHA 55 , 1974). 

No entanto, a evidenciação direta daqueles agentes 

patogênicos na água é tecnicamente bastante difícil. Comoexem

plos, podem ser citadas as técnicas bacteriológicas existen

tes, as quais não são suficientemente sensíveis para assegu

rarem o isolamento e a identificação de todas aquelas bacté

rias que põem em risco a saúde humana, quando presentes na 

agua em número reduzido. Além disso, as técnicas recomendadas 

envolvem processos muitas vezes complicados, dispendiosos e 

demorados, podendo o resultado da análise vir a ser expedido 

tarde demais (CHRISTOVÃ0 16 , 1974; NEW YORK STATE DEPARTMENT OF 

HEALTH 4 8 
I 1971; REASONER 54 

I 19 75) . 

Por estes motivos, empregam-se métodos indiretos na 

investigação da presença ou não de poluição de origem fecal 

nas águas, pesquisando-se bactérias indicadoras de poluição 

fecal. Para isto são pesquisadas rotineiramente as bactérias 

do grupo coliforme, pois, geralmente, elas estão presentes 

quando ocorre poluição de origem fecal e ausentes quando nao 

ocorre tal poluição (BRANC0 9 , 1972; CHRISTOVÃ016, 1974; GEL

DREICH31, 1974; NYSDH 48 , 1971). 

As bactérias coliformes sao empregadas rotineira

mente como indicadores sanitários, visto ser um grupo de mi

crorganismos que, no intestino do homem e dos outros animais 
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de sangue quente, sejam eles sadios ou nao, apresentam-se em 

grande número e são eliminados juntamente com as fezes. O nú

mero de bactérias coliformes varia com a espécie animal, sen

do que no homem podem estar presentes numa proporçao de até 

300 milhÕes por grama de fezes. Deste modo, verificando-se a 

presença de bactérias coliformes em uma agua, pode-se consi

derar que ela recebeu matéria fecal e passa a ser potencial

mente perigosa à saúde humana, pelo fato de ser capaz de vei

cular microrganismos patogênicos intestinais, que sao também 

eliminados habitualmente com as fezes (AMERICAN WATER WORKS 

ASSOCIATION 7 , 1970; BRANC0 8 , 19.71; BRANC0 9 , 1972; BRANC0 10 , 

1974; CHRISTOVÃ0 16 , 1974; GALLAGHER & SPIN0 24 , 1968; GEL

DREICH29, 1967; MECHALAS 42 , 1972; OLIVEIRA 49 , 1974; ORGANIZACION 

MUNDIAL DE LA SALUD 5 0, 1972; STEVENSON 62 , 1949). 

são consideradas como pertencentes ao grupo coli

forme todas as bactérias que, no exame bacteriolÓgico de con

trole sanitário das águas, revelarem-se como bacilos Gram-ne

gati vos, não formadores de esporos, aeróbios ou anaeróbios fa

cultativos, fermentadores da lactose com produção de gás den

tro de 48 horas a 35°C (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION 5 , 

1975). O grupo coliforme é composto pela Escherichia coli, 

Citrobacter freundii, Citrobacter intermedius, Enterobacter 

aerogenes, Enterobacter cloacae e Klebsiella pneumoniae (CHRIS

TOVÃ01 6 , 19 7 4) . 

Além do mais, as bactérias do grupo coliforme, co

rno indicadoras de poluição fecal, apresentam uma série de van

tagens quanto a sua pesquisa nas águas, pelas seguintes ra

zões: são facilmente isoladas a partir da água e identifica

das através de técnicas bacteriológicas simples, rápidas e eco-
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nôrnicas; apresentam coeficiente de mortalidade praticamente 

igual ao das bactérias patogênicas intestinais e não são en-

centradas normalmente no intestino de animais de sangue frio 

(CHRISTOVÃo 15 , 1974; NYSDH 1
+8 , 1971). 

Por outro lado, fazem parte do grupo colifo~~e,bac-

térias provenientes não só de fezes de animais de sangue quen-

te, mas também bactérias oriundas do solo e de vegetais. As-

sim sendo, para se verificar a procedência fecal dos colifor-

rnes, realiza-se a pesquisa específica de bactérias coliforrnes 

fecais, baseando-se na sua principal característica bioquírni-

ca que é a capacidade de fermentar a lactose com produção de 

gás em temperatura elevada de incubação, corno por exemplo, a 

de 44,5°C (GELDREICH 31 , 1974). 

-A expressao co li forme fecal passou a ser usada quan-

do das tentativas para se descobrir um método capaz de reve-

lar a presença de Escherichia coli e variantes intimamente a 

ela relacionadas, sem a purificação das culturas obtidas nos 

exames para coliformes totais ou o emprego de testes dispen-

diosos de confirmação (INTERNATIONAL COMMISSION ON MICROBIO 

LOGICAL SPECIFICATIONS FOR FOODS 34 , 1978). 

Em 1892, Schardinger empregou pela primeira vez a 

Escherichia coli como indicadora da possível presença de mi-

crorganismos patogênicos intestinais em aguas e, um ano de-

pois, Teobaldo Smith estabeleceu que o encontro desta bacté-

ria fora do intestino revela a ocorrência de poluição por fe

zes do homem ou de animais (JAy35, 1973). 

Deve-se ressaltar que dentre as bactérias colifor-
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mes, a Escherichia co~i é a Única que seguramente provem de 

fezes humanas ou de animais, pois, apresenta como habitat na

tural o trato intestinal do homem e dos outros animais de san-

gue quente. Essa bactéria pode compreender, aproximadamente, 

95% das bactérias coliformes presentes no intestino (CHRISTO

VÃ016, 1974). Portanto, a Escher•ichia co~i pode ser conside

rada como a clássica indicadora da possível presença de pato

gênicos entéricos nas águas (ICMSF 34 , 1978). 

A partir de 1874, nas primeiras pesquisas a res

peito da microbiologia marinha, constatou-se que as bactérias 

patogênicas e muitos parasitas conseguem viver e sobreviver 

com facilidade na água in natura do mar. Diante disto, pode-se 

depreender que o litoral que recebe, incessantemente, lança-

mentos de esgotos urbanos, pode tornar-se cada vez mais insa

lubre e perigoso. Assim sendo, cabe às autoridades sanitárias 

a importante responsabilidade de traçar os planos de sanea

mento e urbanização dos estuários e das costas, não levando, 

por conseguinte, em conta, o mito da ação autodepuradora dos 

oceanos. Há mais de 40 anos já foi comprovado que mariscos con

taminados com bactérias entéricas, necessitam permanecer por 

mais de dois meses em água limpa a fim de se purificarem, pois, 

passados 30 dias, a redução do número de Escherichia co li pre

sente, havia sido apenas de 50%. Em zooplâncton verificou-se 

que a Sa~mone~~a schottmae~~eri pode sobreviver por um perío

do de até três meses após a contaminação, passando de uma ge

raçao à outra (BRrsou1 1 , 1975). 

Quanto ao fitoplâncton, este tem a capacidade de 

fixar bactérias e transportá-las para alto mar submetendo-as 

às dificuldades da sua dispersão, multiplicação e das varia-
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ç~es relativas a iluminaç~o (BRisoul 2 , 1970). 

Portanto, os organismos marinhos corno ostras, ma-

riscos e mexilh~es, podem veicular bactérias e vírus, dada a 

sua capacidade de albergar, concentrar, nutrir e conservar os 

microrganismos por eles absorvidos (BRISOU 11 , 1975; LECLER~ 9 , 

1971; GAUTHIER25 ). Salienta-se que segundo LECLERC 39 (1971) 

produtos marinhos comestíveis têm-se mostrado implicados em 

surtos de febre tifóide e de toxinfecç~o alimentar por Salmo-

nella typhimurium e, que é freqüente o aparecimento de sinto-

mas de gastrenterite aguda em consumidores de mexilhÕes. 

ORLOB 51 (1956), citando vários autores, refere que 

Nicati e Rietch em 1885, observaram que o Vibrio cholerae, ino-

culado em água do mar esterilizada proveniente do porto de 

Marseilles na França, permanecia viável por 81 dias. Comenta 

ainda que estes autores verificaram que em agua obtida em mar 

aberto e esterilizada, esse microrganismo podia ser isolado 

até após 64 dias, enquanto que, em água doce poluída nao se 

obtinha a sua recuperaç~o após 32 dias. Aquele autor refere 

também o trabalho de De Giaxa em 1889, que estudou os efeitos 

da poluiç~o por esgotos na Baia de Nápoles e observou que o 

Vibrio cholerae, em água do mar esterilizada pelo calor, so-

brevivia por mais de 36 dias. 

Segundo WINSLOW & MOXON 6 3 (1928), é fato conhecido 

que ao se tomar banho em águas poluídas, corre-se o risco de 

se adquirir infecç~o intestinal, no entanto, é difícil prever

se a extens~o do perigo existente. Estes autores citam um re-

lato feito por Jaeger em 1892, de 10 casos de infecções intes-

tinais ocorridas entre soldados que haviam tomado banho no Da

núbio. 

Serviu.1 d':' fiUiotrt'J e Don·~·~.f::lltC\ÕO 
FHl'l\lAl:' : S: ÚJc , :j:'< '' 
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Em 1909, Reece (citado por MOORE 46 , 1959 e por 

BROWN1 3 , 1965) descreveu um surto de febre tifóide ocorridoem 

1908 no RoyaZ Marine Depot em Walmer, na Inglaterra, causado 

provavelmente pelo banho em uma piscina poluída por esgotos. 

Esta piscina, onde os recrutas recebiam instruções sobre na

tação, era preenchida com água do mar, através de uma canali

zaçao, de acordo com os movimentos da marée, esvaziava-se pe

riodicamente. Porém, a entrada da canalização localizava-se a 

91,4 metros acima do lançamento de esgotos do Marine Hospital, 

onde casos de febre tifóide estavam sendo investigados e tra

tados e, dessa maneira, a piscina sofreu maciça poluição por 

esses esgotos. Nesse surto, oito dos nove primeiros recrutas 

que adoeceram haviam nadado na piscina e nenhuma outra fonte 

comum foi incriminada, durante o tempo provável para manifes

tação dos sintomas da infecção. 

Em 1922, o Comit~ sobre Locais de Banho daAssocia

çao Americana de Saúde PÚblica, descreveu uma epidemia de fe

bre tifóide em um acampamento de meninos que haviam se banha

do em águas poluídas, além de diversos casos de infecção de 

olhos, ouvidos, nariz e garganta (WINSLOW & MOXON 63 , 1928). 

Em 1923, Ciampolini e Hitchcock (citados por WINS

LOW & MOXON 63 , 1928) examinaram 61 casos de febre tifóideocor

ridos no verao de 1921-22 e concluíram que a infecção foi se

guramente, para a maioria deles, adquirida através de banho 

em águas das praias de New Haven Harbor, Estados Unidos. 

Por outro lado, WINSLOW & MOXON 63 (1928), realiza

ram uma investigação sobre a poluição bacteriana das águas das 

praias usadas para banho em New Haven Harbor e, para isso fo-
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rarn escolhidos 11 locais de amostragem na costa oeste do por-

to e 16 na costa leste. As amostras foram colhidas em 11 dias 

diferentes no período de novembro de 1926 a abril de 1927, per-

fazendo um total de 291 amostras examinadas. Os resultadosob-

tidos para as amostras da costa oeste foram em média de 949 

bactérias por ml ao serem analisadas em ágar nutriente a 20°C 

e 19 bactérias coliformes por ml em placas de ágar eosina azul 

de metileno. Para as amostras da costa leste os resultados fo-

ram, em média de 3084 bactérias por ml e 14 bactérias colifor-

mes por ml. Através destes resultados, esses autores concluí-

ram que as águas das praias para banho em New HavenHarborerarn 

altamente poluídas e, em geral, a costa leste apresentava-se 

mais poluída do que a costa oeste. 

Com respeito à incidência de febre tifÓide na po-

pulação, KEHR & BUTTERFIELD 36 (1943), após estudos sobre are-

lação existente entre coliformes e Salmonella typhi, comumen

te presentes no esgoto de populações numerosas e em águas po-

luidas por esgotos e, baseados na teoria de que a dose infec-

ciosa mínima de Salmonella typhi para o homem pode ser de ape-

nas uma única bactéria, estimaram que somente 1 a 2% das pes-

soas que ingerirem uma única Salmonella typhi poderão apresen-

tar sintomas de febre tifÓide. 

DELOS 20 , em 1950, ao discutir a poluição das praias 

de Cleveland, Estados Unidos, refere que em 1912 o Conselho de 

Saúde, com base em um estudo realizado por Jackson, em 
~ 

aguas 

de abastecimento, interditou as praias que apresentavam coli-

formes em 10, l e 0,1 ml, por serem consideradas inseguras pa-

ra banho. Aquele mesmo autor, cita que em 1949, em praias on-

de eram encontrados coliformes em 0,1, 0,01 e 0,001 ml, o seu 
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uso para banho de mar era sumariamente condenado. 

STEVENSON 61 (1953), apreciou uma série de estudos 

de campo realizados pelo Environmental Health Center, de Ohio, 

Estados Unidos, com o objetivo de encontrar uma relação entre 

a qualidade da água em lugares naturais de banho e seus efei

tos sobre a saúde dos banhistas, levando em conta a experiên

cia de natação de indivíduos em vários grupos de idade e lo

calidades. Com base nestas investigações, esse autor concluiu 

que se pode esperar maior incidência de todas as doenças no 

grupo de nadadores, sem levar em consideração a qualidade da 

água de banho. Porém, constatou que a incidência de doenças 

no grupo com menos de 10 anos de idade era cerca de 100% maior 

do que naquele com mais de 10 anos. Comenta ainda que em es

tudos deste tipo, pode-se esperar da incidência total dedoen

ças que, acima de 50% sejam de doenças de olhos, ouvidos, na

riz e garganta; cerca de 20% de distúrbios gastrintestinais e 

o restante de irritações da pele e outras enfermidades. 

BUTTIAUX & LEURS 14 , em 1953, isolaram SalmoneZZa 

montevideo de amostras de água coletadas nas proximidades de 

uma praia e verificaram que estas bactérias se encontravam pre

sentes em números de 10 a 20 por litro de água e que se man-

tinham de modo apreciável durante 5 dias a 4°C. Pesquisando 

posteriormente a viabilidade de salmonelas em águas do Mar do 

Norte, obtidas a 4 milhas de Dunquerque, esses mesmos autores 

verificaram que a Salmonella typhi era mais sensível do que a 

SalmoneZZa schottmUeZZeri, a qual resistia perfeitamente bem 

durante 11 horas na água. No entanto, a mais resistente entre 

as salmonelas empregadas nessa investigação foi a SaZmoneZZa 

enteritidis, uma vez que esta bactéria permanecia viável por 
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22 horas na agua do mar. 

GREENBERG 33 , em 1956, fez uma revisão da literatu

ra relativa à sobrevivência de microrganismos entéricosna água 

do mar e concluiu que os mesmos quando presentes em águas de 

estuários, baías e, principalmente, de praias, podem represen

tar um risco à saúde do homem. Este autor comenta ainda que 

apesar da taxa de redução das bactérias fecais na agua do mar 

ser maior do que aquela obtida através de uma simples dilui

ção, não se deve confiar nesta destruição bacteriana, a tal 

ponto que se constitua na única proteção oferecida aos banhis

tas que entram em contato direto com a água do mar. Salienta, 

no entanto, que tal destruição depende da interveniência de 

certos fatores, tais como: a presença de substâncias antibió

ticas produzidas por bactérias marinhas, adsorção e sedimen

tação, predação e competição pelas escassas substâncias nutri

tivas. 

GELDREICH 29 (1967), em um artigo, comenta que em 

diversas pesquisas sobre a detecção de salmonelas em esgotos 

e em diferentes tipos de agua, incluindo a do mar, foram em

pregadas técnicas qualitativas simplificadas e com alta sen

sibilidade para o isolamento dessas bactérias. Refere que atra

vés do uso destas técnicas foram isolados vários sorotipos de 

SaZmoneZla a partir de amostras de água do Rio Vermelho do 

Norte, Estados Unidos, que apresentavam 1030 ou mais bactérias 

coliformes de origem fecal por 100 ml. Entretanto, relata tam

bém o isolamento de SalmoneZZa, ocasionalmente, de águas de 

outros rios que apresentavam apenas 20 coliformes fecais por 

100 ml e, em uma ocasião, a partir de água com somente 4 co-

1iformes fecais por 100 m1. Por outro lado, segundo BRANC0 9 
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(1972), de modo geral admite-se que águas contendo de 10 a 20 

coliformes por litro, teoricamente podem apresentar risco po

tencial de transmitir doenças, pois elas podem conter micror

ganismos patogênicos. 

A este respeito, GELDREICH 26 (1970), em um artigo 

sobre a correlação existente entre coliformes fecais e ocor

rência de Salmonella, refere os resultados obtidos em levan

tamentos de campo nos Estados Unidos, onde numerosos cursos 

d'água foram analisados quanto à concentração de coliformes 

fecais por 100 ml e à porcentagem de ocorrência de Salmonella. 

Nesses estudos, verificou-se um grande aumento na positivida

de para Salmonella, sendo de 27,6 para 85,2% quando as densi

dades de coliformes fecais passavam de 1 - 200 para 201 - 2000 

por 100 ml de água doce e, elevava-se a praticamente 100% quan

do as águas revelavam-se com números de coliformes fecaisaci

ma de 2000 por 100 ml. Em águas de estuários, apresentando de 

1 - 70 coliformes fecais por 100 ml, apenas 6,5% eram positi

vas para Salmonella; em águas com 71 - 200 coliformes fecais 

por 100 ml a positividade para Salmonella se elevava a 28,4% 

sendo, praticamente, a mesma que foi observada para águas do

ces (27,6%). Porém, em aguas poluídas de estuários, revelan

do-se com números de coliformes fecais de 201 a mais de 2000 

por 100 ml, o isolamento de Salmonella não atingia o espera

do, ou seja, próximo a 100%, como foi observado em águas do

ces, pois, atingia apenas a taxa de 60%. Diante destes resul

tados, esse autor comenta que a sensível diferença no isola

mento de Salmonella em águas de estuários densamente poluídas, 

pode ser relacionada a limitações da metodologia empregada na 

análise de águas do ambiente marinho ou devido à ecologia ser 

diferente em ambas as águas. 
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MARTINS 41 (1979) realizou uma pesquisa em amostras 

de água de praias do Estado de são Paulo e relacionou a den

sidade de bactérias coliformes totais e coliformes fecais por 

100 ml com a porcentagem de isolamento de SaZmoneZZa, anali

sando volumes de 250 ml e 3 litros de água do mar. Examinando 

250 ml de água, essa autora constatou positividade para sal

monelas quando a densidade de bactérias coliformes totais era 

> 1000 por 100 ml, enquanto que ao analisar 3 litros de água, 

a partir das mesmas amostras, obteve isolamento daquelas bac

térias quando o NÚmero Mais Provável (NMP) de coliformes to

tais era < 50 por 100 ml. A positividade de 100% para salmo

nelas foi obtida ao analisar, concomitantemente, volumes de 

250 ml e 3 litros de água, somente a partir de amostras reve

lando um NMP de bactérias coliformes totais > 1.000.000 por 

100 ml. Observa-se do exposto, que nas amostras com densidade 

de bactérias coliformes totais e coliformes fecais em diferen

tes níveis, a positividade para salmonelas, como era de se 

esperar, foi sempre superior ao serem analisados volumes de 3 

litros de agua. Martins também isolou salmonelas de amostras 

com menos de 50 bactérias coliformes fecais por 100 ml, quan

do examinava volumes de 3 litros, o que nao ocorria ao anali

sar 250 ml de água. Trabalhando com volumes de 250 ml de água, 

o isolamento de salmonelas foi obtido a partir de amostras com 

número superior a 200 bactérias coliformes fecais por 100 ml. 

A positividade de 100% para o isolamento de salmonelas foiob

tida ao utilizar volume de 3 litros, a partir de amostras com 

NMP de bactérias coliformes fecais > 20.000 por 100 ml. Por 

outro lado, analisando 250 ml, aquela positividade era obser

vada apenas para amostras contendo > 1.000.000 de bactérias 

coliformes fecais por 100 ml, a exemplo do que ocorria comre

lação a bactérias coliformes totais. 
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Apesar dos métodos de isolamento de SaZmoneZZa nao 

fornecerem qualquer indicação do número destas bactérias na 

água e não indicarem a presença de outras bactérias patogêni-

cas, vírus, cistos de protozoários ou ovos de helrnintos, re-

força o risco à saúde pública que podem representar as 
~ 

aguas 

poluídas por fezes (GELDREICH 28 , 1972). 

Grunnet, em 1975 (citado por GELDREICH·30 , 1976), em 

um estudo, concluiu que foi possível estabelecer urna relação 

entre o NMP de Escherichia coZi e o isolamento de bactérias do 

gênero SaZmoneZZa a partir de amostras de agua da Baía de Ar-

hus, Dinamarca, isto porque a Escherichia coZi, segundo este 

autor, comportou-se corno um Ótimo indicador de contaminação 

rnicrobiana em águas receptoras de águas residuárias. 

Segundo GERBA et al 32 (1977), vários pesquisadores 

têm registrado também o encontro de bactérias e vírus entéri-

cos em sedimentos marinhos e afirmam que estes microrganismos 

sobrevivem por períodos maiores de tempo quando adsorvidos ao 

sedimento, do que quando livres na agua. Portanto, os sedi-

rnentos marinhos podem atuar corno reservatórios de vírus enté-

ricos e, ao serem ressuspensos pelas correntezas, movimentos 

dos nadadores e embarcações, podem representar problema de 

saúde pública. 

Metcalf et alem 1974 (citados por GERBA et al 32 , 

1977), isolaram vários enterovírus de amostras de lodo ao rea-

lizarern urna pesquisa no canal de Houston, Estados Unidos, cons-

tatando urna média no número de vírus variando de O, 9 a 4,1 PFU 

(Unidades Formadoras de Placa) por 100 g de sedimento. 
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No Brasil, apesar de serem escassos, alguns estu

dos foram realizados com a finalidade de se verificar as con

dições sanitárias de águas do mar destinadas à balneabilidade. 

Assim, as primeiras informações a respeito foram 

obtidas em 1940, pelo Dr. José de Moura Leopoldo e Silva que 

por designação do Engenheiro Sílvio Penteado Whitaker, então 

Diretor da Repartição de Saneamento de Santos, Sãb Paulo, rea

lizou uma investigação sobre as implicações do lançamento de 

esgotos in natura na enseada do Itaipu. Com tal investigação, 

que durou um ano, chegou-se a algumas conclusões principais ou 

sejam: que as praias de Santos e são Vicente se apresentavam 

livres de contaminação, ao contrário da praia Grande, que se 

revelou contaminada em um importante trecho e sendo por isto 

condenada para banhos. Com base nestas observações, foi cogi

tado que se procedesse ao tratamento dos esgotos sanitários de 

Santos e são Vicente (CHRISTOVÃO et al 17 , 1954). 

Posteriormente, CHRISTOVÃO et al 17 (1954) estuda-

ram a contaminação das praias de Santos e são Vicente, atra

vés da pesquisa de bactérias indicadoras depoluição fecal. 

A seguir, o antigo Departamento de Obras Sanitárias 

do Estado de são Paulo realizou, de 1954 a 1961, um inquérito 

sanitário nas praias de Santos, são Vicente, Praia Grande e 

Itanhaém, verificando crescente contaminação das águas do mar 

dessas praias (ROCHA5 5 , 1974). 

Em 1967, KOBLITZ 38 enfatizou a contaminação de 

praias da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, relacionando 

o problema a lançamentos de esgotos. 
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A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB), de são Paulo, a partir de 1968 deu continuidade ao 

levantamento sanitário das praias da Baixada Santistae esten

deu a colheita de amostras de água do mar aos litorais sul e 

norte do Estado. Desta maneira, desde maio de 1974, o progra

ma de amostragem foi intensificado, sendo feita a determina

ção sistemática e periódica dos NMP de bactérias coliforrnes 

fecais em 5 amostras mensais de agua do mar, de aiversos lo

cais de colheita no litoral paulista. Com este procedimento a 

CETESB pode julgar a qualidade e classificar as águas do mar 

de praias de são Paulo, evidenciando e alertando os banhistas 

a respeito dos locais com águas impróprias a balneabilidade 

(ROCHA 55 , 1974). 

Segundo SKINNER & TUREKIAN 59 (1977), em seu livro 

O homem e o oceano, referindo-se à poluição marinha no Brasil, 

julgam ser inevitável a ocorrência de forte poluição orgânica 

na sua região litorânea, com os riscos provenientes da conta

minação das águas por microrganismos enteropatogênicos, devi

?o às maciças concentrações urbanas no litoral e citam, corno 

exemplo, o que ocorreu no estuário de Santos, cujas praias se 

tornaram impróprias à balneabilidade. Os mesmos autores ainda 

referem que 35% das praias do Estado de são Paulo revelaram

se com condições impróprias para banho em 1975, de conformi

dade com análises realizadas pela CETESB. 

MOTA & RIBEIRO FILH0 47 (1974), em Fortaleza, Cea

rá, estudaram bacteriologicamente amostras de águas costeiras 

a fim de constatarem as suas condições de poluição e procede

rem a classificação sanitária das praias, mediante a deterrni

naçao do NMP de bactérias indicadoras de poluição fecal por 



2 1 

100 ml de água. 

MARTINS 41 (1979), entre 1974 e 1977, realizou uma 

investigação sobre a presença de Salmonella no ambiente aqua

tico, incluindo águas de praias do Estado de São Paulo, tendo 

em alguns casos obtido taxas de positividade apreciáveis. 

Do exposto, depreende-se que as águas marinhas po

dem representar risco de saúde às pessoas que delas se utili

zam para fins de balneabilidade, mostrando a necessidade da 

realização de levantamentos sistemáticos e periódicos para ve

rificação das condições sanitárias e classificação das aguas 

do mar destinadas à balneabilidade, tão em falta emnossopais. 



2. Ü B J E T I V O S 



Tendo em vista a importância epidemiológica das 

águas do mar destinadas a balneabilidade na veiculação de 

agentes etiológicos responsáveis por muitas doenças e, a ine

xistência de uma classificação das águas do mar das praias do 

Estado do Paraná, com respeito às condições sanitárias para a 

balneabilidade, planejou-se a realização da presente pesquisa, 

a qual tem por meta atingir os seguintes objetivos: 

2.1 Verificar as condições sanitárias das águas do mar des

tinadas a balneabilidade, de praias do Estado do Paraná, 

através de um levantamento sistemático e periódico, de

terminando os NÚmeros Mais Prováveis (NMP) de bactérias 

coliformes totais e de coliformes fecais por 100 rol de 

água. 

2.2 Classificar as águas do mar das praias estudadas, frente 

ao padrão nacional vigente, evidenciando em cada local de 

colheita se as águas, no período do levantamento, apre

sentam qualidade própria ou imprópria à balneabilidade. 



3. M A T E R I A L E M É T o D o s 



3.1 AsPECTos FISIOGRÃFicos DO LITORAL DO EsTADO Do PARANÁ 

O litoral do Estado do Paraná situa-se a na 1- re-

gião, limitando-se a leste com o Oceano Atlântico e a oeste 

com a Serra do Mar. A costa, bastante recortada, inicia-se na 

foz do rio Varadouro e vai até a foz do rio Saí-Guaçu, sendo 

a sua extensão estimada em cerca de 98 km. Geologicamente, o 

litoral é a região mais antiga do Estado (DORFMUND 21 , 1963). 

O litoral apresenta estreita planície de 10 a 20 

km de largura e alcança o máximo de 50 km na baía de Parana-

guá. ~ extremamente rebaixado e caracteriza-se por praias, 

por cordÕes arenosos com áreas alagáveis e pela planície que 

se eleva em direção ao interior a uma altitude de até 10 m, 

cortada por rios (FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA23 , 1977). 

O clima do Paraná, pela classificação de Kôppe~es

tá enquadrado no tipo C (temperado), e a região litorânea 
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apresenta o tipo Cfa, onde f corresponde ao regime de chuva 

sem estaç~o de secas e a mais quente, sendo o clima, por con

seguinte, quente e úmido sem estiagem. Registra-se uma tempe

ratura média inferior a l8°C no mes mais frio e acima de 22°C, 

no mais quente (DORFMUND 21 , 1963). 

Partindo-se da capital do Estado, portando de Cu

ritiba, pela BR-277, tem-se acesso a Rodovia das Praias, que 

leva às praias paranaenses. Algumas praias importantes podem 

ser destacadas, tais como a Praia de Leste a 97 km; de Mati

nhos a 112 km; de Caiobá a 115 km e de Guaratuba a 122 km de 

Curitiba (SECRETARIA DOS TRANSPORTES 57 , 1979). Salienta-se que 

para se ir do município de Matinhos ao de Guaratuba é neces

sária a travessia marítima a qual é feita, principalmente, por 

balsas (ferry boat) num período de aproximadamente 15 minutos. 

3.2 ÁREA DE EsTUDO 

Para a verificação, através do exame bacteriológi

co, das condições sanitárias de águas do mar destinadas à bal-

neabilidade no litoral paranaense, foram selecionadas cinco 

praias com baixa e três com alta afluência de público, porpo

derem as Últimas representar maior risco potencial à saúdedos 

banhistas do que as primeiras. 

Com este procedimento, visou-se obter a classifi

caçao daquelas águas quanto a sua qualidade, não só para orien

tar os banhistas com relação aos locais com águas impróprias 
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à balneabilidade ou recreaçao de contato primário, tais corno 

banho, natação e surf mas também para alertar as autoridades 

sanitárias competentes, quanto à situação observada. 

Assim sendo, foram analisadas amostras de agua do 

mar das praias de Leste (L), Gaivotas (GV), Caravela 2 (CL), Be

taras (B) e Marajá (MJ) , que recebem menor número de banhis

tas e das praias de Matinhos (M), Caiobá (C) e Guaratuba (GB), 

as quais são altamente freqüentadas pelo público. Estas praias 

estão referidas segundo a sua ordem de situação geográfica no 

litoral paranaense (FIGURAS l, 2, 3 e 4). 

A extensão das praias onde foram colhidas as amos

tras de água do mar, assim corno a respectiva população resi

dente e flutuante, encontram-se distribuídas no QUADRO l. 



FIGURA 1: Litoral elo Estado do Paraná, 1980. 
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da Agricultura do Governo do Paraná, 1980. 
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FIGURA 2: Situaç~o geogr~fica da Praia de Leste no 

do Estado do Paran~, 1980. 
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FIGURA 3: Situnç~o gcogr~fica das Praias de Gaivotas, Cara·-

/ 

vela 2, Hetaras, Maraj6, Matinhos c Caiob~ no 

toral do Estado do Paran5, 1980. 
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FIGURA 4: Situaç~o geogr~fi~a da Praia de Guaratuba no Lito

ral do Estado do Paran~, 1980. 
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QUADRO 1 - ExLcns5o em metros e populaç5o residente c flutuan-

te de Praias do Estado do Paranâ, 1980 . 

.---------·-·-----------·---~------

PRAIAS 

LESTE 

GAIVOTAS 

CAR!\VE LA 2 

BETARAS 

11ARAJ 0 

MATINHOS 

CAIOBA 

GUARATUBA 

EXTENSJ\0 
Ef•1 METROS 

1 • 1 o o' o 

1 • 1 4 7' 5 

7 3 1 'o 

470,0 

1 7 o' o 

3.000,0 

2.500,0 

6.500,0 

FONTE: Prefeitura do Município de 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE FLUTUANTE 

200 2.000 

20 1 • 5o o 

1 5 o 1 • 5o o 

80 1 • 5o o 

5. o o o 50.000 

1 • 5o o 30.000 

1 5 . o o o 50.00 a 
100.000 

Paranaguá (Praia de Leste), 

do Município de Matinhos (Praias de Gaivotas, Caravela 

2, Betaras, Maraj6, Matinhos e Caiobá) e do Município 

de Guaratuba (Praia de Guaratuba), Estado do Paraná, 

1980. (Dados fornecidos de acordo com o Censo Demográ-

fico de 19 80) . 
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3,3 LOCAIS DE COLHEITA DAS AMOSTRAS DE AGUA DO MAR 

Nas praias selecionadas foram estllbelecidos de 

acordo com os procedimentos propostos por ROCHA 56 (1974), um 

ou mais locais de colheita das amostras de âgua do mar, em 

ãrcas onde se observava maior concentraç~o de banhistas e, 

tamb~m, naquelas pr6ximas a locais da praia que recebiam con-

tribuiç~o de rios, riachos ou canais. 

Tendo em vista a facilidade de acesso e a necessi-

dade de rapidez na amostragem, esta foi sempre realizada, ini-

ciando-se a colheita das amostras de ãgua do mar na praia de 

Leste e a seguir, nas demais praias, percorrendo-se o litoral 

at~ a praia de Guaratuba. 

Nas diversas praias selecionadas para o presente 

estudo, foram estabelecidos os seguintes locais de colheita 

das amostras de âgua do mar: 

Praia de Leste (N~o foi possível a obtenç~o de um mapa deta

lhado desta praia, para a marcac,.ão dos locais 

de colhei ta) . 

L 1 - em frente ao Edifício Jamaica. 

L2 - em frente ao Hotel Santa MÔnica. 

Pl~aia das Gaivotas (FIGURA 5) 

GV1- no final da Avenida localizada no centro da praia. 

GV2 - na divisa da Pra,ia das. Gaivotas com o Balneârio 

Iracema. 

' i 
l. --
\ 

.J 'I 

•.' '., 
/\ 
!j; "-- ,· 

' 
·l 



P r a i a C a r a v e 1 a 2 (F I GU Hl\ 5) 

CL - em frente ao Clube de Praia San Marino. 

p,~aia das Betaras (FIGUHA 6) 

B - no final da Avenida localizada no centro du. praia. 

Praia de Mat·ajÕ (FIGURA 6) 

MJ - em frente ao Camping Clube do Brasil. 

Praia de 1•1atinhos (FIGURA 7) 

M1 - em frente ao Terminal Turístico de Matinhos. 

M2 - em frente ao Centro Comercial de Pescados, no fi

nal da Rua da Fonte. 

M3 - em frente ao final da Rua A. 

M4 - em frente ao Posto de Salvamento no morro. 

M5 - em frente à Colônia de Férias do SESC, entre as 

Ruas Morretes e Antonina. 

P r a i a de C a i o b ã (F I G URA 8) 

C1 em frente ao Edifício Jangadeiro, esquina da Av. 

Atl&ntica com a Rua Ponta Grossa. ~--•· 

c2 - em frente ao Edifício Abib Jabur nQ 1940, entre a 

Rua Apucarana e a Av. Curitiba. 

C3 - em frente ao Edifício Coral, na Rua Nova Esperan

ça n9 285, entre as Ruas Alvorada e M. Paranhos. 

c4 -em frente ao Edifício Caiobá, esquina daAv. Atlân

tica com a Rua A. Blitzkow. 
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FIGURA 6: Situaç;o gcogr~fica dos locais de colheita das 

amostras de ~gua do mar nas Praias de Betaras: 

B e Harajó: HJ, no Litoral do Estado do Parani.Í,l980. 
,o 

i" 

" ~ 

ESCALA 1:5.000 

FONTE: Prefeitura do Município de Matinhos, Estado do Para

ná, 1969. 



FIGURA 7: Situação geográfica dos locais de colheita das amostras de âgua do mar na Praia de Matínhos: 
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FIGURA 8: Situação geográfica âos locais de colheita das amostras de água do mar na Praia de Caíobã: 
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Praia de Guaratuba (FIGURA 9) 

GB 1 - em frente ao Hotel Villareal. 

GB 2 - em frente à casa de n9 820, situada na Av. Atlân

tica. 

GB 3 - em frente ao final da Av. 29 de Abril. 

GB 4 - em frente ao Edifício Mar Del Plata. 

GBs - em frente ao Edifício Brejatuba. 

GB5 - 50 m a esquerda do Morro do Cristo. 

3.4 TAMANHO DA AMosTRA EsTUDADA 

De acordo com o padr3o nacional vigente (MINIST:t':-

RIO DO INTERIOR44 , 1976) quando se pretende classificar águas 

destinadas à balneabilidade, é preciso que se examine um con

junto de pelo menos cinco amostras, obtidas em cinco semanas 

consecutivas e colhidas no mesmo local. O período de amostra

gem pode ser menor que cinco semanas, porém o número de amos

tras examinadas não deve ser inferior a cinco. 

Nas praias estudadas, de cada um dos 22 locais de 

colheita, foi obtida uma amostra de água do mar por semana, 

durante 50 semanas; portanto, em um período de praticamente 

um ano, ou seja, de 7 de janeiro a 15 de dezembro de 1980. A 

classificação das águas, quanto a sua qualidade para fins de 

balneabilidade era feita ao final de cada conjunto de 5 sema

nas consecutivas e, por conseguinte, apos terem sido examina-
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das 5 amostras de ~gua do mar, correspondentes a cada um dos 

locais de colheita. Assim sendo, foram examinadas 50 amostras 

de água para cada um dos 22 locais estudados, totalizandol.lOO 

amostras. 

Desta maneira, de acordo com o padr~o nacional de 

qualidade das ãguas interiores ou marinhas destinadas a bal-

neabilidade, realizou-se 20 vezes a classificação das águas do 

mar para cada um dos 22 locais de colheita, sendo lO vezes se-

gundo os Nfimeros Mais Prov~veis (NMP) de bactªrias coliformes 

totais por 100 ml e lO vezes de acordo com os NMP de bactérias 

coliformes fecais por 100 ml, totalizando 440 classificações. 

Portanto, foram realizadas, concomitantemente, 220 classifi-

cações das ~guas examinadas, levando-se em conta os resulta-

dos obtidos nas quantificações de bactérias coliformes totais 

e de coliformes fecais. 

; 

3.5 COLHEITA E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS DE AGUA DO MAR 

Os procedimentos para obtenção de amostras de ~gua 

do mar, destinadas a exames bacteriológicos, propostos por RO

CHA56 (1974) para a Companhia de Tecnologia de Saneamento Am

biental (CETESB) de São Paulo, recomendam que a colheita das 

amostras seja feita durante o período da maré vazante,pelofa-

to de poder estar presente, nesta ocasi~o, maior numero de 

bactérias coliformes totais e fecais, oriundas de despejos do-

mésticos e/ou industriais significativos. Entretanto, ainda 

com base neste autor, considerando-se que nas praias estuda-

das a observação de campo revelou pouca possibilidade da pre-
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sença daquc]es despejos, -nao foi levada em conta a natureza 

da maré. 

Sabendo-se que a afluência de público às praias tam-

_bém pode prejudicar a qualidade das ~guas marinhas destinadas 

à balneabi.lidade, depreende-se que nos fins de semana e nas 

epocas coincidentes com as férias escolares, quando um maior 

numero de pessoas busca o litoral, é bem possível que a qua-

lidade dessas ~guas se altere. Além disso, outros fatores como 

as estações do ano provocando mudanças na temperatura média 

di~ria e alterações nas precipitações atmosféricas, podem in-

terferir sobremaneira no número de bactérias presentes nas 

aguas (CHRISTOVÃ0 16 , 1974; MECHALAS et al 42 , 1972). 

Levando-se em conta esses fatores, foi estabeleci-

da a realização da colheita das amostras de agua do mar nas 

segundas-feiras pela manhã. A escolha das segundas-feiras, pa

ra a obtenção das amostras de ~gua do mar, foi baseada em le-

vantamentos realizados em praias do Estado de são Paulo. Es-

tes levantamentos revelaram que é possível o encontro de maior 

número de bactérias do grupo coliforme, nas amostras de agua 

do mar examinadas nesse dia, havendo um decréscimo no decor-

rer da semana, chegando a um mínimo nas quintas e sextas-fei-

ras e, apresentando novamente um sensível aumento nos sábados 

e domingos*. 

Assim sendo, no período de janeiro a dezembro de 

1980, nas praias estudadas, foi realizada às segundas-feiras, 

semanalmente, a colheita de uma amostra de ~gua do mar de ca-

* Informações pessoais prestadas pela Ora. Maria Therezinha 
Martins, Gerente de Análises MicrobiolÓgicas da CETESB. 
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da um dos 22 locais predeterminados. Estas amostras eram co-

lhidas em frascos de vidro neutro, com boca larga e tampa es-

merilhada, com capacidade para 125 ml, convenientemente lava-

dos e esterilizados em calor seco à temperatura de 170°C por 

2:00 horas. Após tampar o frasco e antes da esterilização, a 

tampa era coberta com papel impermeável grosso, o qual era fi-

xo com barbante ao redor do gargalo do frasco (ROCHA 56 
I 1974; 

SOUZA & DER!SI0 6 0, 1974). 

A técnica empregada na colheita das amostras de 

agua do mar foi a recomendada por ROCHA 56 ( 197 4) . A pessoa en-

carregada de proceder a colheita das amostras, penetrava na 

água do mar até que esta atingisse a sua cintura e, a seguir, 

retirava cuidadosamente a tampa do frasco juntamente como pa-

pel protetor. Durante esta operaçao, o coletor de amostras ti

nha o cuidado de não tocar no bocal do frasco e na porção in-

terna da tampa que pudesse ter contato com a água colhida pa-

ra exame. Na colheita da amostra de água, o frasco era seguro 

pela base e mergulhado com o bocal para baixo, até a profun-

didade de aproximadamente 20 em; posteriormente era inclinado 

lentamente, permitindo a penetração da água até cerca de 4/5 

da sua capacidade e, a seguir, voltando a posição inicial, 

evitando-se nova entrada de água, o frasco era retirado da 

água. O frasco era tampado imediatamente após a colheita de 

~ 

agua e o papel protetor da tampa amarrado com barbante ao re-

dor do gargalo. A amostra de água era transportada ao labora-

tório e mantida até o início do exame bacteriológico em tem-

peratura inferior a l0°C, usando-se para tal, caixas construí-

das com material isolante contendo cubos de gelo. 



3.6 ExAME BACTERIOLÓGico 

A pu.rtir de cu.da uma das 22 amostras de água do 

mar, colhidas semanalmente dos locais de colhei ta du.s praias 

selecionadas para esta pesquisa, foi realizada a quantifica

ção de bactérias coliformes totais e de coliformes fecais, 

através da determinação dos seus NMP por 100 ml de ãgua. Para 

tal, foram empregadas técnicas dos métodos padrões adotados 

pela Associação Americana de Saúde PÚblica (APHA~ 1975; APHA 3 , 

1975; APHA6 , 1975). 

O tempo decorrido entre a colheita das amostras e 

o inicio do exame bacteriológico foi, em média, de 6:00 horas, 

sendo que, em nenhum caso esse tempo ultrapassou de 7:00 ho

ras. 

3.6.1 SOLUÇÕES E MEIOS DE CULTURA UTILIZADOS 

3.6.1. 1 ~GUA DE DILUIÇAO (segundo técnica da AMERICAN 

PUBLIC HEALTH ASSOCIATION 4 , 1975). 

SOLUÇAO ESTOQUE A 

Fosfato monopotássico ................ 34,0 g 

Âgua destilada •.• ~ • . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 ml 

O fosfato monopotássico (KH 2 P0 4 ) p.a. era dissol

vido em 500 ml de água destilada e o pH ajustado a 7,2 comso

lução normal de hidróxido de sódio (NaOH - lN) , em seguida, o 

volume era completado a 1000 ml pela adição de água destilada. 



SOLUÇAO ESTOQUE B 

Sulfato de m~gn&sio .................. 50,0 g 

Âgua destilada ..................... J.OOO ml 

O sulfato de magn&sio (Mg S0t1 .7H 2 0) p.a. era dis

solvido na água destilada. 

SOLUÇÃO DE USO 

SOLUÇÃO ESTOQUE A 

SOLUÇÃO ESTOQUE 8 

1,25 ml 

5,0 ml 

Âgua destilada q.s.p ............. 1000 ml 

Após o preparo, a agua de diluição era distribuída 

em bal6es de 250 ml de capacidade e, em volume suficiente pa

ra se obter, apos a autoclavação durante 15 minutos a 12l°C, 

volumes de 90 ± 2 ml. Antes da esterilização os bal6es eram 

tampados com papel alumínio. 

3.6.1 .2 CALDO LACTOSADO DE CONCENTRAÇÃO SIMPLES E 

DUPLA (Merck - Art. n9 7661) . 

No preparo deste meio foi seguida a técnica reco

mendada pelo fabricante. Assim, 13,0 g do meio desidratado 

eram adicionados a 1000 ml de água destilada. Após a sua dis

solução completa, o meio era distribuído em volumes de aproxi

madamente lO ml em tubos de ensaio medindo 18 X 180 mm tendo 

em seu interior, tubinho invertido de fermentação, ou seja, 

tubo invertido de Durham. A seguir, os tubos eram tampados com 

rolhas de algodão hidrÓfilo e esterilizados em autoclave a l2l°C 

por 15 minutos. O caldo era resfriado imediatamente apósa es-
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tcriliznç5o,aprcsentando pH final 6,9 ± 0,1 e, estocado a 

temperatura ambiente at& o momento de ser usado. 

Paralelamente, seguindo-se a mesma met~odologia, fo-

ram também prepar2dos tubos de ensaio medindo 18 X 180 mm, con-

tendo cada um 10 ml de caldo lactosado de concentraçâo dupla 

do meio desidratado. 

3.6.1.3 CALDO LACTOSADO VERDE BRILHANTE BILE 2% 

(Merck - Art. n9 5454). 

Para o preparo deste meio foram seguidas as instru-

-çoes do fabricante. Desta maneira, 40,0 g do produto desidra-

tado eram adicionados a 1000 ml de agua destilada. Em segui-

da, após a sua dissolução completa, o meio era distribuído em 

volumes de aproximadamente lO ml, em tubos de ensaio medindo 

16 X 150 mm, contendo em seu interior tubo invertido de Dur-

ham. Os tubos eram tampados com rolhas de algodão hidrÓfilo e, 

em seguida, esterilizados em autoclave a l2l°C por 15 minutos. 

O caldo esterilizado, apresentando pH final 7,2 ± 0,2 era es-

tocado à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, até o mo-

mento de ser usado. 

3. 6. 1 • 4 ME I O E C (Merck- Art. n9 10.765). 

Este meio era preparado segundo as recomendaçõesdo 

fabricante. Assim sendo, 37,0 g do produto desidratado eram 

dissolvidos em 1000 ml de água destilada. A seguir, eram dis-

tribuídos volumes de aproximadamente lO ml do meio, em tubos 

de ensaio medindo 16 X 150 rnrn, contendo em seu interior tubo 
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invorU do de Durh<..:.m. Após a distribuiç;ão do !lleio, os tubOs 

eram tampados com rolhas de algodão hidrófilo e procedia-se ~ 

esterilização em autoclave a 12l°C por 15 minutos. O meio es

terilizado, apresentando pH final 6,9 ± 0,1 era estocado a 

temperatura ambiente até o momento de ser usado. 

3,6,2 PREPARO DAS DILUIÇÕES DA AMOSTRA (Segundo técnica da 

C O l~ P A N H I A O E T E C N O L O G I A O E S A N E A ~1 E N T O A r~ B I E N TA L 1 8 , l 9 7 8) 

Inicialmente a amostra de água do mar era homoge

neizada, invertendo-se o frasco de colheita 25 vezes. 

A seguir, para se obter a l~ diluição decimal (10- 1), 

pipetavam-se, assepticamente, 10 ml da amostra de água do mar 

~n natura para um balão esterilizado de 250 ml, antecipadamen

te identificado, contendo 90 ± 2 ml de água de diluição com 

pH 7 ,2, est.erilizada e, agitava-se vigorosamente, 25 vezes, sen-

do que l ml desta diluição correspondia a 0,1 ml da 

A seguir, transferiam-se assepticamente 10 ml da 1~ 

decimal (10- 1 ) para um outro balão, identificado, de 

amostra. 

diluição 

250 ml 

contendo também 90 ± 2 ml de agua de diluição, homogeneizan

do-se 25 vezes e obtendo-se assim a 2~ diluição decimal (10-2 ), 

sendo que 1 ml da mesma correspondia a 0,01 ml da amostra. 

Procedia-se dessa maneira até a diluição desejada (10-3 e 

10-4 ). 
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3.6.3 DETERMINAç~o Do NMP DE BAcT~RIAS CoLIFORMEs ToTAis PoR 
-

100 Ml_ DE AG Ui\ (APHl\.G, 1975) 

Nesta determinação usou-se o m~todo de fermentação 

em tubos mGltiplos, realizando-se o exame atrav6s das provas: 

presuntiva e confirmatõria. 

Prova presuntiva Em s6ries previamente marca-

da::::, de 5 tubos de ensaio, contendo cada um lO ml de caldo lac-

tosado com tubo invertido de Durham, inoculavam-se asseptica-

mente, nos tubos de cada s~rie, respectivamente, a agua 1.-n na

tura e as suas diluiç6es decimais. Desta forma, na l~ s~rie 

de 5 tubos de caldo lactosado de concentração dupla, inocula

vam-se lO ml da amostra in natura em cada tubo; na 2~ s~rie 

de 5 tubos de caldo lactosado de concentração simples, semea-

- a -va-se l ml da amostra de agua 1.-n natura em cada um; na 3- se-

rie de 5 tubos de caldo lactosado de concentração simples, l 

ml da mnostra de água diluída a 10-1 em cada tubo, proceden-

do-se da mesma maneira com relação às demais diluiç6es deci-

mais da amostra. 

Quando a amostra de água do mar a ser examinada, 

era procedente de um local de colheita cujo resultado para o 

NMP de bact~rias coliformes totais por 100 ml de água era es-

perado ser baixo, a inoculação da amostra era realizada empre-

gando-se 3 s~ries de 5 tubos de ensaio contendo cada uma lO 

ml de caldo lactosado com tubo invertido de Durham, sendo a l~ 

s~rie de concentração dupla inoculada com volumes de lO ml da 

amostra in natura em cada tubo; a 2~ de concentração simples 

com l ml da amostra in natura e a 3~ de concentração simples 

com l ml da amostra diluída a lo-1. 
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Ap6s a sua inoculaç~o os tubos de caldo lactosado 

eram incubados a 35 ± 0,5°C, em estufa. Decorridas 24 ± 2 ho

ras de incubaç~o, realizava-se a primeira leitura da prova 

presuntiva, verificando-se em cada um dos tubos de caldo lac

tosado a presença ou não de gás no tubo de Durham. Havendo pro

dução de gás, a prova presuntiva para bactérias coliformes to

tais era considerada positiva e estas culturas eram submeti

das à prova confirmat6ria. 

Os tubos de caldo lactosado com prova presuntiva 

negativa apos 24 ± 2 horas de incubação, retornavam à estufa. 

Se ap6s um período final de incubação de 48 ± 3 horas estes 

tubos se revelassem com a presença de gas, a prova era consi

derada positiva e estas culturas eram também submetidas a pro

va confirmat6ria. Quando não ocorria a produção de gás, a pro

va era considerada negativa para a respectiva porção de água 

inoculada. 

Prova confirmatõria A partir de cada tubo de 

caldo lactosado com prova presuntiva positiva, realizava-se a 

prova confirmat6ria utilizando-se um aplicador de madeira (pa

lito) esterilizado, medindo cerca de 3 mm de diâmetro e 25 em 

de comprimento, o qual era mergulhado numa profundidade de 2, 5 

em no caldo lactosado presuntivo positivo, previamente agita

do e, a seguir, introduzido até o fundo de um tubo correspon

dente, marcado, contendo 10 ml de caldo lactosado verde bri-

lhante bile 2% com tubo invertido de Durham. Esta operaçao 

compreendia duas passagens para o mesmo tubo contendo o meio 

confirmat6rio, sendo o aplicador, a seguir, descartado. Em se-

guida, os tubos contendo meio confirmat6rio inoculado, 

incubados em estufa a 35 ± 0,5°C. 

eram 
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Após a incubação de 24 ± 2 horas procedia-se a pri-

rneira leitura da prova confirmatória, observando-se em cada 

um dos tubos a presença ou não de gás no tubo de Durham. Ocor-

rendo a produção de gás, a prova era considerada positiva, ca-

so contrário, os tubos eram reincubados por mais 24 horas, per-

fazendo um total de 48 ± 3 horas. Havendo presença de gás no 

tubo de Durham neste último período de incubação, a prova tarn-

b~m era considerada positiva e, quando isto não ocorria, era 

tida como negativa para a porção correspondente de água ana-

lisada. 

Realizada a leitura final da prova confirmatória, 

para cada série examinada era anotado o numero de porçoes com 

prova positiva. Em seguida, eram selecionados os números de 

porç6es positivas de 3 séries consecutivas significativas, se-

guindo-se o procedimento indicado pelo métodos padrÕes adota-

dos pela Associação Americana de Saúde PÚblica. De acordo com 

estes números e empregando-se a tabela de Hoskins, era deter-

minado o NMP de bactérias coliformes totais por 100 ml de água 

(APHA2 , 1975). 

3.6.4 DETERMINAÇÃo DO NMP DE BAcTÉRIAS CoLIFORMES FECAIS PoR 

100 ML DE ÁGUA (APHA 3 , 1975) 

Partindo-se dos tubos de caldo lactosado com pro-

dução de gás na prova presuntiva para bactérias coliformes to-
. 

tais, eram semeados tubos de ensaio correspondentes, devida-

mente marcados, contendo 10 rol de meio EC com tubo invertido 

de Durham, utilizando-se também aplicadores de madeira (pali-

tos) esterilizados. Esta prova era realizada simultaneamente 



com a confirmat6ria para bact~rias coliformcs totais, 

gando-·se o mesmo procedimento técnico. 
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empre-

Ap6s a semeadura, estes tubos eram incubados, den

tro do prazo máximo de 30 minutos, em banho-maria a 44,5 ± O ,2°C 

durante 24 ± 2 horas. Decorrido este tempo, realizava-se a lei

tura dos resultados e, quando havia presença de gás no tubo de 

Durham, a prova era considerada positiva para a pesquisa de 

bactérias coliformes fecais, registrando-se o numero de por

ç~es positivas correspondentes a cada uma das séries examina

das. 

A seguir, fazia-se a determinação do NMP de bacté

rias coliformes fecais por 100 ml de água, de acordo com o 

procedimento seguido para as bactérias coliformes totais, já 

descrito (APHA2 , 1975). 



4. R E s u L T A D o s 



Para cada urna das 1100 amostras de água do mar co

lhidas nos 22 locais predeterminados das praias selecionadas 

do Estado do Paraná, durante a realização da presente pesqui

sa, foram obtidos, concomitantemente, os resultados da quan

tificação de bactérias coliforrnes totais e de coliforrnes fe

cais, através da determinação dos seus NGmeros Mais Prováveis 

(NMP) por 100 rnl de água. 

Assim sendo, efetuou-se a tabulação dos resultados 

da quantificação dessas bactérias, expressos em NMP por lOOrnl 

de água, separadamente, levando-se em conta a praia selecio

nada, o local e a data de colheita das amostras. 

Nas TABELAS l a 5 estão distribuídos os resultados 

referentes aos NMP por 100 rnl, de bactérias coliforrnes totais 

e/ou de coliforrnes fecais em amostras de água do mar das praias 

estudadas, segundo o local e a data de colheita das amos

tras. 

Nas TABELAS 6, 8, lO e 12 encontram-se as distri-
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buiç6es dos resultados obtidos, relacionando-se numero e por

centagem de amostras de 5gua do mar das praias estudadas, se

gundo o NMP de bact6rias coliformes totais por 100 ml, o pe-

ríodo e o local dr::~ colhei ta das amostras, com a respectiva 

classificação das águas do mar destinadas à baJ.neabilidade. 

Nas TABELl\.S 7, 9, ll e 13 apresentam-se os resul

tados obtidos, relacionando-se nfimero e porcentagem de amos

tras de 5gua do mar das praias estudadas, segundo o NMP de 

bactérias coliformes fecais por 100 ml, o período e o local de 

colhei ta das amostras, com a respectiva classificação das águas 

do mar destinadas à balneabilidade. 

Nas TABELAS 14 e 15, estão distribuídos os valores 

obtidos da razão entre os NMP por 100 ml de bactérias colifor

mes totais/coliformes fecais (CT/CF), em amostras de água do 

mar das praias estudadas, segundo o local e a data de colhei

ta das amostras. 
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lJ\C(LJ\ .1: 01STRIBU1f.ÃO DO tl~f' DE UJ\CTÉRIA-S COLJFORMES TOTAIS POR 100 ML EM AMOSTRAS 

DE ÁGUA liAS PRAIAS DE lESTE, GAIVOTAS, (ARJ\V(LA 2. lkTI\RJ\S E M.\RAJÓ, SEGUN

DO O LOCAL E A DATA DE COLHEITA, ESTADO. DO PARANÃ; 1980, 

7/Jan./80 
14/Jan./80 
21/Jan./ElO 
ZEl/Jan./80 
4/Fev./80 

11/Fev./80 
18/Fev./80 
25/Fev./80 
3/Mar./80 

10/Mar./80 

17/Har./80 
24/Har./80 
31/Har./80 

7/Abr ./80 
14/Abr./80 

21/Abr./80 
28/Abr./80 
5/~la i o/80 

12/Maio/80 
19/Maio/80 

Ll 

7 
2 

49 
33 

5 

240 
1300 

8 
13 

8 

350 
17 
46 
17 
49 

5 
9 

33 
<2 
13 

L2 

13 
5 

79 
27 
23 

70 
22 
13 
13 
11 

240 
. 5 

130 
130 

49 

8 
8 

13 
<2 

8 

cv1 

11 
<2 
33 

5 . 
8 

170 
49 

5 
13 
<2 

540 
17 

170 
33 

540 

4 
8 

33 
5 
8 

cv 2 

5 
23 
33 

8 
17 

33 
21 
13 
17 
<2 

350 
33 

540 
79 

350 

5 
2 

33 
<2 
17 

CL 

22 
<2 

11 o 
7 

1 7 

49 
13 

8 
17 

2 

240 
13 

350 
49 

920 

2 
<2 

130 
2 

13 

8 

8 
4 

350 
9 

1 3 

33 
350 

23 
5 

<2 

350 
5 

1100 
230 

~2400 

7 
2 

540 
<2 
13 

HJ 

8 
5 

280 
7. 
5 

13 
170 

11 
8 
5 

350 
22 

1600 
130 

5400 

2 
2 

130 
<2 
8 

------------------------------------------------------------------------------------
26/Maio/80 2 2 8 2 8 8 2 
2/Jun./80 350 540 240 33 22 281> 540 
9/Jvn./80 <2 <2 2 2 c·2 2 5 

16/<1t.n ./80 23 17 23 49 49 33 33 
23/Jun./80 49 31 31 17 23 1 7 23 

------------------------------------------------------------------------------------
30/Jun./80 2 2 2 2 <2 5 8 
7/Jul./80 <2 <2 .c2 2 <2 14 13 

14/Ju1./80 2 5 13 13 17 2 13 
21/Jul./80 2 8 33 79 49 79 180 
28/Jul./80 <2 8 2 <2 <2 23 17 

------------------------------------------------------------------------~-----------
4/Ago./80 2 2 5 4 5· 8 7 

11/Ago./80 2 <2 8 2 <2 5 5 
18/Ago./80 49 49 70 130 79 240 140 
25/Ago./80 79 17 33 7 23 27 40 
19/Set./80 <2 4 7 23 c2 2 <2 

------------------------------------------------------------------------------------
8/Set./80 5 13 ·c2 2 8 350 5 

15/Set./80 8 13 8 23 2 5 2 
22/Set./80 33 46 .79 130 170 540 170 
29/Set./80 11 5 49 33 22 33 79 
6/0ut./80 33 49 79 33 130 170 33 

------------------------~-------------------------------------------~---------------
13/0ut./80 33 49 79 33 23 110 70 
20/0ut./80 .8 2 5 2 5 33 11 
27/0ut./80 33 31 17 33 33 49 23 

3/Nov./80 <2 <2 8 2 5 5 2 
10/Nov./80 13 2 5 2 2 <2 7 

------------------------------------------------------------------------------------
17/Nov./80 
24/Nov./80 
19/Dez./80 
8/Dez./80 

15/Dez./80 

5 
220 
·11 
130 

46 

2 
350 

8 
240 
130 

5 
110 

5 
7 

350 

... L1• Praia de Leste, em_ frente ao Edifício Jama~ca. 
L2• Praia ·de Leste, ea frente ao Hotel Santa MÔnica. 

11 
540 

c2 
2 

130 

<2 
350 

<2 
.a 

350 

2 
>2400 
- 5 

5 
170 

GY1 o: Praia das Gaivotas, no final da l,venida localizada no centro da praia • 

GV2• Praia das Gaivotas, na divisa da Praia das Gaivotas coa.o Balneário lrace•. 

CL • Praia Caravela 2,em frente ao Clube de Praia San Marino. 
8 " Praia das Betaras, no final da Avenida localizada no centro da praia. 

MJ • l'raia de Marajá, em frente au 'l:amping"Clube d? Braail. 

13 
~2400 

2 
8 

140 
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lAELIJ1 2; lJISTRII\UIÇlíO flL) Nr~f1 DE HI\CTLfllAS COLiroPnC~ FECAIS POI< 100 ~1L E/1 MtíSTf\AS 

DE ÃGUA UAS PRAIAS UL [_[Sil, GAIVOTAS, (AR~YELA 2, BETARAS E MARAJ5, SE-
GU~:DO o LOCJ\L E A DATA DE: coLHE nA, Es T Mo Do fl;\RANÃ, l(l80, 

----------------------------

Local* 

Da ta 

-----------~-- --------------------
7 j,1a n./t;O 

14/Jiln. ;,;o 
21 /Ja n. fi'O 
2g/J•HI./80 
4/Fc·v ./30 

11/Fcv./80 
18/f c v ./80 
25/Fcv.;eo 

3/f!.w. /BO 
10/~íar. /80 

17 /l·iar. /80 
24/1•1ar. /80 
31/V.ar. /80 
7/Abr./80 

14/;'.br ./80 

21 /Abr. /80 
28/Abr./80 
5/F.:l io/80 

12/l·la i o/80 
19/l·ia io/80 

26/Maio/80 
2/Jun./00 
9/Jil'.L/80 

16/Jun./80 
23/Jun./80 

30/Jun./80 
7/Jul ./80 

14/Jul ./80 
21/Jul./80 
28/Jul./80 

4/r..go./80 
11 ;P.go ./80 
18/Ago./80 
7.5/Ago./80 
l\'/Set./80 

2 
<2 
11 

5 
5 

79 
79 

2 
5 
5 

70 
13 
33 

2 
33 

<2 
6 

I 3 
<2 

5 

<2 
350 

<2 
5 

22 

<2 
<2 
<2 
<2 
<2 

2 
<2 
I 3 
23 
<2 

5 
<2 
33 
13 

5 

21 
13 

2 
8 
4 

1 3 o 
2 

49 
22 
33 

2 
2 
8 

<2 
2 

<2 
220 

<2 
8 
7 

2 
<2 
<2 

2 
5 

2 
<2 

8 
5 

<2 

<2 
<2 
23 

2 
B 

li 
17 
<2 

8 
<2 

1 3 o 
8 

I I O 
li 

350 

2 
<2 
11 

5 
<2 

<2 
79 
<2 

8 
5 

<2 
<2 

8 
5 
2 

<2 
<2 
I 3 
li 

2 

<2 
7 

13 
<2 
I 3 

7 
8 
2 
5 

..:2 

49 
1 3 

I I O 
22 

I 30 

<2 
2 

23 
<2 

2 

<2 
33 
<2 
a 
7 

<2 
2 
5 

23 
<2 

<2 
<2 
23 

7 
13 

CL 

5 
<2 
70 
<2 

7 

I 7 
8 

<2 
2 

<2 

22 
13 
79 

8 
540 

<2 
<2 
13 

2 
2 

<2 
I 7 
<2 
33 
23 

<2 
<2 

li 

4 
<2 

2 
<2 
33 
23 
<2 

B 

5 
<2 
79 

2 
8 

li 
I I O 

2 
2 

<2 

79 
5 

I I O 
33 

920 

<2 
<2 
70 
<2 

5 

<2 
280 

<2 
33 
I 7 

<2 
8 

<2 
23 

2 

s 
<2 
79 

9 
<2 

<2 
2 

79 
<2 

2 

I 3 
I 3 O 

2 
5 

<2 

li o 
7 

I 3 O 
I 7 

700 

<2 
<2 

130 
<2 

2 

<2 
350 

5 
33 

8 

2 
13 

8 
70 

2 

<2 
<2 
49 
33 
<2 

--------------------------------------------------------··---------------------------
8/Set./80 <2 <2 <2 <2 5 17 <2 

15/Sct./80 <2 2 2 5 <2 <2 <2 
22/Se l ./80 8 46 23 79 130 540 33 
29/Set./80 <2 <2 49 14 5 23 8 
6/0ut./80 33 23 17 33 79 70 23 

------------------------------------------------------------------------------------
13/0ut. /80 
20/0ut. /80 

-27/0ut./80 
3/Ncv ./80 

10/Nov./80 

17/Nov./80 
24/Nov./80 
19/Dcz./80 
8/0ez./80 
1~/Dez./80 

= Praia de Leste, em 
,. Praia de Leste, er.l 

* Ll 
Lz 

GV 1 z Prai~ das Gaivotas, no 

33 33 23 17 23 
5 2 <2 <2 <2 
5 17 5 17 17 

<2 <2 <2 <2 <2 
5 2 2 2 2 

<2 <2 s 7 <2 
46 49 17 27 46 
<2 2 <2 <2 <2 
23 8 5 <.2 5 
46 49 49 33 49 

frente ao Edifício Jamaica .. 

frente ao Hotel Santa MÔnica. 

final da Avenida localizada no centro da praia. 

GV 2 =Praia das Gaivotas, na divisa da Praia das Gaivotas com o Balneário Iracema. 

CL " Praia Caravela 2, em frente ao Clube de !'raia San Marino. 

B "' Praia das Betara~, no final da Avenida localizada no centro da praia. 

MJ = Praia de Marajó, em frente ao"Cnmping"Clubc do Brasil. 

46 46 
I 3 8 
23 13 

2 <2 
<2 4 

<2 8 
920 350 

2 2 
<2 13 

I 7 O 94 
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lf;!'[LA 3: DislR!flVIÇÂO TlO Nr·iP F'OR }QQ f-ll., DE B!\ClÉfUAS COLIFO'lt·IES TOTAIS E DE COLIFORMLS FECAIS H\ AMOSTHAS DE ÁGUA 

DA PllfdA UE l·it,fltHIOS, SEGU:WO O LOCAL E A DATA IJE COLHEITA, [SlAi.lO !JO f'AHMÁ, EJSQ, 

O a t~ 
-----------"--------

7 f,l~ n. /[iO 
14/J~iL/80 
21/Jon./BO 
{;1/.'cn.ieO 
4/,~v./80 

11/Fev./80 
18/rev./80 
25/Fev ./80 
3/~~"· ,filO 

10/h;,·./80 

17/1-\ar./80 
24/f\ar./80 
31 /t·l~r ./80 
7/Abr./80 

14/Abt·. if.O 

21/Abr./80 
2tl/f•'vr ./80 
5/flàio/80 

12/fia i o/80 
19/f.laio/80 

26/Maio/80 
2/Jun./80 
9/Jun./80 

16/Jun./80 
23/Jun./80 

30/Jun./80 
7/Ju1./80 

14/Ju1./80 
21/Ju1./80 
28/Ju1./80 

4/f..go./80 
11/Ago ./80 
18/Aqo./80 
25/Ago./80 
19 ;set./80 

8/Set./80 
15/Set,/80 
22/Set./80 
29/Set./80 
6/0ut./80 

13/0ut. /80 
20/0ut./80 
27/0ut./80 
3/rlov./80 

10/Nov ./80 

17/Nov ./80 
24/Nov ./80 
1Q/Dcz./80 
8/Dez./80 

15/0ez./80 

)~00 

13000 
230 

49 
790 

)5000 
170000 

1100 
1400 
)500 

1100 
li 00 
35QO 

79 
2200 

630 
330 

23 
33 
23 

330 
17 
23 

130 
16000 

79 
li 
79 

110 
79 

33 
13 
33 

1300 
630 

49 
330 
70 
49 
49 

230 
130 
460 

11 
330 

130 
224000 

2800 
3500 

230 

2400 
330 
490 

70 
350 

16000 
54cao 

2230 
1700 
3500 

170 
I 30 
130 
170 
110 

70 
130 
79 
17 
5 

13 
49 
23 
17 
33 

49 
33 

130 
130 

8 

49 
23 
23 

240 
130 

lt9 
350 
130 
540 
49 

170 
33 

540 
33 
79 

130 
49 

~2400 
5400 

49 

~2~00 
3~00 
~90 
700 

1400 

1300 
13000 

50 
540 

. 920 

11 00 
49 
~9 

49 
130 

350 
79 
23 
23 
13 

2 
70 
17 
94 

130 

2 
11 
33 

170 
2 

"'-' 
17 
23 

220 
49 

13 
27 

130 
23 
23 

46 
17 

920 
23 

540 

33 
220 
540 

3500 
130 

790 
230 
460 

33 
ltGO 

280 
2400 

49 
2~0 
350 

330 
49 
79 
23 
79 

130 
49 
33 
9 

13 

11 
79 
13 
33 
49 

8 
33 
~9 

220 
5 

49 
33 
33 

130 
130 

22 
79 

5~0 
17 

130 

'17 
13 

540 
23 

220 

"9 
79 

350 
~2400 

17 

240 
170 
27 

490 
140 

230 
140 

33 
130 

"'-' 

790 
110 
790 
220 
230 

21 
17 
79 
li 
8 

33 
130 

2 
23 
49 

s 
46 
23 

110 
5 

70 
13 

220 
350 
49 

23 
li 

350 
27 

130 

119 
23 

330 
70 
11 

170 
79 

350 
79 
14 

* Hl ~ Praia Ue Matinhos, em frente no Terminal Turístico de Y~tinhos. 

3500 
4900 

230 
33 

220 

11000 
130000 

200 
1300 
1100 

110 
911 

3500 
49 

2200 

1130 
li O 

<2 
13 
5 

14 
13 
23 
79 

3500 

49 
8 

79 
23 
33 

5 
2 

17 
490 

79 

17 
120 
23 
23 
33 

79 
33 

310 
8 

33 

79 
16000 

2200 
3500 
230 

H2 c Praia de Hatinhoo, em frente ao Centro Cooercial de Pescados, no final da Rua da Fonte. 

H3 • Praia de Hatinhos, em frente ao final da Rua A. 

M4 s Praia de Matinhus, em frente ao Poato de Salvam~nto no morro. 

790 
170 
))O 

23 
220 

5400 
24000 
I) OO 
490 

3500 

130 
22 
79 

110 
46 

33 
22 
2 

17 
2 

8 
14 
23 
17 
11 

22 
23 
17 
79 
8 

33 
5 

23 
49 
49 

li 
170 
49 

I lo O 
23 

79 
13 

540 
17 
33 

49 
13 

1600 
280 

17 

H5 • Praia de Matinhos, em frente ã Colônia de Férias do SESC, entre as Ruas Morretes e Antonina. 

9<0 
460 
330 
170 

1100 

490 
1800 

20 
540 
350 

110 
33 
11 
33 
17 

79 
33 

8 
2 
5 

<2 
49 
13 
21 
22 

2 
5 

33 
70 

2 

8 
<2 
13 
63 

8 

8 
12 
79• 

5 
23 

5 
li 

SilO 
8 

140 

33 
17 

540 
220 
lt9 

790 
33 

170 
11 

310 

14 o 
1300 

17 
79 

170 

330 
23 
79 
13 
17 

79 
11 

2 
6 
s 

8 
23 

5 
13 
33 

5 
8 

17 
94 

5 

13 
8 

33 
49 
33 

22 
8 

350 
2 

lt9 

17 
8 

540 
5 

140 

13 
49 

2110 
540 

5 

79 
23 

5 
33 
49 

170 
49 

110 
170 
130 

8 
7 

11 
7 
5 

13 
49 
<2 

5 
11 

5 
] 

23 
li O 

2 

.13 
5 

94 
350 

17 

23 
li 
70 
I li 
23 

lj 

8 
130 

31 
5 

130 
33 

280 
17 
9 
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TABELA q: DISTRIBUIÇÃO DO NHP POR 100 ML, DE RACT[RIAS COLIFORM[S TOTAIS E DE COLIFORMES FECAIS EM AMOS
TRAS DE ~GUA DA I'RAIA DE (AIOBÃ, SEGUNDO O LOCAL E A DATA DE COLHEITA, ESTADO DO PARANÃ, 1980, 

...... -----~--.- -------·-----~-----·--- ------------~-----------------------

~"S:' Cl Co!;:"~';;-'"---,,--- __ C_1 ___ ~~;~rmcs :-:~~~-
--0~~~---~~- _______ _______ . c4 _____ _ 

7/Jan./80 ~2"000 350 1600 790 790 2~CJ 220 140 
14tJan.;no soo 130 1;9 330 <2 33 22 79 
21/Jdn./PO 230 130 220 5'•00 130 79 220 3500 
í'G/Jan./1'·0 79 130 310 350 49 49 130 220 
4/FH./fO 13D 70 130 130 33 70 13 17 

11/Fcv./80 
18/ícv./BO 
25/fev./80 
3/flar. /80 

10/l·k1L/80 

17/l·lar./80 
24/l'.w ./80 
31/flar./l:O 
7/Abr./80 

14/f,br ./80 

21/Abr./80 
28/Abr ./80 
5/lta io/80 

12/I·:J ío/80 
19/tla io/80 

26/fla io/80 
2/Jun./80 
9/Jun./80 

16/Jun./80 
23/Jun./80 

3500 
7900 
330 
330 
ll o 

1100 
1300 

170 
79 

1300 

31 
170 

8 
350 

2 

5 
79 

330 
23 
14 

17 
3500 

1,9 
240 

79 

1300 
11 o 
170 
170 
79 

33 
13 
8 

13 
5 

5 
23 
17 
33 
13 

49 
~24000 

ll o 
33 
33 

790 
130 
350 

46 
170 

17 
2 
8 
2 

49 

2 
49 
2 

350 
79 

79 
~24000 

90 
17 
46 

1700 
460 

51100 
13 

790 

11 
5 

11 
5 

13 

23 
79 

540 
70 
33 

230 
1400 

80 
79 
23 

220 
1300 

70 
17 

170 

13 
11 
2 

130 
2 

<2 
79 
79 
s 
5 

2 
790 

23 
7 
4 

280 
li o 
170 
46 
11 

17 
8 
2 
5 
8 

<2 
13 
2 
5 
8 

23 
2800 

40 
2 
5 

180 
49 

350 
46 
79 

7 
2 

<2 
<2 
33 

<2 
13 
<2 

11 o 
79 

17 
1300 

<2 
5 
8 

700 
140 

1700 
8 

230 

11 
2 
2 

<2 
8 

23 
17 

170 
ll 
33 

------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
30/Jun./80 170 170 49 49 79 79 17 49 
7/Ju1./80 17 7 11 o 540 4 7 110 350 

14/Ju1./80 33 33 49 540 33 33 33 49 
21/Ju1./80 11 o 33 23 130 11 o 33 23 130 
28/Jul./80 130 79 23 920 33 22 23 540 

4/Ago./80 33 5 4 8 17 <2 <2 2 
11/Ago./80 9 13 11 8 6 5 2 5 
18/Ago./80 43 33 350 540 31 23 240 540 
25/Ago./80 49 130 11 o 220 33 79 49 170 
19/Set./80 1700 350 220 79 790 79 11 o 79 

----·----------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------· 

8/Set./80 230 240 8 ~2400 79 33 s 22400 
15/Set./80 22 17 49 46 14 17 33 46 
22/Set./80 330 540 130 160D 79 70 5 22 
29/Set./80 33 23 79 790 17 23 23 230 
6/0ut./80 220 11 o 1600 ~2400 110 49 920 1600 

13/0ut./80 280 79 HO 49 110 13 33 7 
20/0ut./80 790 23 130 230 33 23 130 79 
27/0ut./80 130 170 1600 5400 79 170 920 3500 
3/Nov./80 33 8 33 790 13 s 23 790 

10/Nov ./80 2400 8 8 79 2400 s 2 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

17/Nov./80 170 350 490 230 170 350 140 
24/Nov. /80 110 23 79 27 46 23 13 
19/Dez./80 330 79 490 2400 330 17 490 
8/Dez./80 1100 240 1)00 490 490 79 1300 

15/0ez ./80 33 8 2400 1100 7 5 790 

* Cl z Praia de Caiobá, em frente ao EdifÍcio Jangadeiro, e~quina da Av. Atlântica com a Rua Ponta Grossa. 

t
2 

• Praia de Caiobá, em frente ao EdifÍcio Abib Jabur n9 1940, entre a Rua Apucarana e a Av. Curitiba. 

49 
27 

1)00 
230 
490 

t 3 c Fraia de Caiobã, em frente ao Edifício Coral n9 285, construÍdo na Rua Nova Esperança entre as Ruas Alvorada e 
M. !'a ranhos. 

C4 • rraia de Caiobã, e:n frente ao EdifÍcio Caiobii, esquina da Av. Atlântica c0t11 a Rua A. Blitzkow, 
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lAnllA 5: DtsTRIBUIÇ~U DO NMP POR 100 r;L, Dt BACT(RIAS COLIFORM[S TOTAIS E DE COLIFORMES FEC~IS E~ AMOSTRAS DE 
ÁGUA !Jt, f'f<fdA [)[- GUA!\ATUBA, Sf:GUtHlO O LOCM. l /,DATAm: COU!l:!T/1., [:,TADO DO f'AR/JiÁ, 1980, 

~~----:= -~~0!:·-. ----ü-------·-·..-· ----··---- _., .. --··----.. -~------------~---------
----...::.::.:: ______________ Col i ~..':~:-~~a~------- ________ _t_':_~_i forme~ -~eca i s -------

Oatd 
Locdl• GB

1 
GB

2 
Gl1

3 
GB

4 
GB

5 
GB

6 
Gol GB

2 
Gu

3 
G!l

4 
GB

5 
Ga

6 

--------------------
7/Jan./80 5'10 350 170 1600 

H/Jun./l'O 92U 1600 920 230 
21/,l.Jn./BO 790 1700 1700 330 
28/Jan./130 170 79 3500 700 
4/Fev./30 11)0 330 490 2200 

11/FPv./80 3500 33 790 51• 0 
18/f-ev./<lO 1700 2200 9200 1300 
25/rev./30 170 490 220 490 

3/1·\iw ./SO 23 70 79 230 
10/f\ar./80 220 920 240 ~2400 

·---------------------
330 130 70 49 170 170 
110 330 49 350 540 79 
790 330 330 490 460 13 o 
130 33 49 79 1700 220 
330 27 63 170 330 1700 

350 130 2400 23 11 o 70 
1600 350 170 490 790 43 

79 170 20 31• 60 330 
140 33 23 49 49 130 
920 130 14 540 79 ~2400 

19 
70 

140 
49 

33 o 

330 
I 70 
49 
22 

920 

130 
230 

79 
8 
9 

49 
79 
70 
23 
2Z 

---------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------
17 /Kn-. /80 1600 2400 350 5400 330 920 920 790 130 24 00 170 46 
24/~\Jr ./80 46 17 49 790 46 33 5 7 17 490 17 13 
31/1-!Jr./80 540 240 ~2400 26 130 70 11 o 130 350 22 23 70 
1/f,br',/80 330 170 170 220 220 350 14 49 79 49 110 79 

14/f,br·.;so 130 540 700 280 li 00 33 27 240 220 170 460 13 

21 /Abr ,/80 23 26 17 240 350 13 5 7 <2 34 130 8 
28/Abr. ISO 8 21 23 11 2 2 5 2 2 4 2 
5/r-:aio/80 46 22 49 130 13 2 23 4 13 33 5 <2 

12/f:aio/80 17 li 17 350 33 <2 7 2 8 350 7 <2 
19/11a io/80 5 17 49 49 23 33 <2 8 22 49 8 23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/f·l.:! io/80 5 23 5 21 7 8 2 8 <2 5 4 8 
2/Jun./80 130 22 49 49 33 33 13 4 49 49 17 7 
9/Jun./80 33 130 49 79 17 5 7 13 22 13 17 2 

16/Jun. /80 23 130 540 240 8 8 13 34 350 240 5 5 
23/Jun./80 23 11 130 14 13 li o 13 2 5 2 <2 11 o 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/Jun./80 23 23 13 17 14 4 17 8 8 7 4 4 
7 /Ju1./80 8 13 33 240 11 o 33 5 5 26 240 70 33 

14/Jul./80 49 240 49 140 23 27 33 49 8 11 5 7 
21/Ju1./80 49 130 49 170 240 49 23 34 13 110 11 4 
28/Ju1./30 li 22 13 no 11 33 2 4 13 11 o 5 

--------------------------------------------------------------------------------------------~------------------

4/Ago./80 33 33 49 130 17 17 2 17 5 79 17 13 
11/Ago./80 33 23 17 1600 11 7 17 13 4 1600 5 7 
18/Ago./80 5 1! 33 ~9 8 2 2 2 23 33 8 2 
25/Agn./80 170 240 540 1600 49 79 110 130 70 11 o 23 23 
19/Sct./80 ]O 79 79 230 49 540 33 33 23 49 13 63 

--------------------------·------------------------------------------------------------------------------------
8/Set./80 17 220 170 2400 33 8 5 49 49 280 17 8 

15/Sct./80 27 8 13 310 17 13 17 8 13 130 8 <2 
22/Set./80 70 2~0 130 170 13 49 <2 79 33 170 5 8 
29/Set./80 27 23 49 26 920 13 17 2 8 9 49 8 
6/0ut./80 ~6 33 33 490 49 49 13 13 23 49 49 23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/0ut ./80 46 130 240 170 1100 33 23 49 49 49 700 33 
20/0ut./80 8 33 130 110 33 170 5 13 49 49 23 11 
27/0ut. /BO 23 46 240 130 920 79 8 14 130 49 540 17 
3/Nov./80 9 23 33 49 240 2 9 2 a 13 240 2 

10/Nov ./80 46 49 170 11 o 920 13 33 17 79 ·n 540 8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/Nov./80 350 130 240 130 540 79 17 49 33 79 130 79 
24/Nov. /HO 920 920 180 280 1600 130 79 130 46 240 350 13 
19/Dez./80 8 22 13 70 920 2 2 2 8 22 70 <2 
8/0ez./80 11 o 11 o 350 920 2400 33 23 49 49 350 140 13 

15/Dez./80 240 280 350 63 3500 33 79 220 350 ~3 1300 23 

* CB 1 Praia de Gu~ratuba, em frente ao Hotel Villareat. 

GB 2 
c Praia de Guaratuba, em frente ã casa de n9 820, situad~ na Av.Atlântica. 

GB 3 
a Praia de Guarat1.1ba, em frente ao final Ca Av. 29 de Abril. 

GB 4 
. Praia de Cuaratuba, em frente ao Edifício Mar Del Placa. 

GB 5 
c Praia de Guaratuba, em frente ao Edifício Brejatuba. 

GB 6 
a Praia de Guaratuba 1 50 m ã esquerda do Morro do Cristo. 
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lr..B[!J, Ú: ! iÚ~\rrm i: po;, cr.r~ T.\.";(' 11 Dt: Am:> TRI<S ~\l: j,,;p: .. • IJ I\S Pili\!A S DE LE Sl[. (i,;!vo:A:;, (ARAVf l.1. 2, 
BlTARAS E MA~ I\ JÓ, ~~GU~DO O N~~ DE HACTfRI I\5 CO L ifORMES lOTAIS PO N } ÜÜ ML, O PER iú~O 

E O LOCAL DC: COLH:C IT I\ , CO~t A HESr' (Cí JV/1 CLA 5SI F IC,\ ÇAO DA $ ÁGUAS MS PRAIAS DES TINA

DAS À ll·'Lfi[M ; I LI J)l. [lf: I tS TADO DO PAO! AN.-\ , 1980. 
""':::::: ---- -NI·IP c~lif~;-;;:;;---------------·----------·--·----·-----------------

to t.d s/1 00 1:1! ~ 1 2 50 lêSO ~ zsoo zsoo .. soao 

Período loca l• ·~~ 
t-iQ ~ t;t? 'l IIQ : 

lj s 100 
7/ J ~ n ./80 l2 5 100 

CVa 5 100 • cv 2 5 IQO 
~/Fev./80 CL 5 100 

B 5 100 
HJ 5 100 

La 4 80 20 
11/Fev./80 l 2 5 100 

C Vi 5 100 

" 
CV2 5 100 

IO/IIar./~0 
CL s 100 
B 5 100 
IIJ 5 100 

La 5 100 
17/llar ./80 Lz 5 100 

cv, 5 100 
a cv2 s 100 

1lt/Abr ./80 
CL 5 100 
B 4 ao 20 
HJ 3 60 20 

!>000 -< 20COO >20000 

NQ NQ 

20 

Classifl-

EX 
EX 
EX 
EX 
(X 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
Ex 
EX 
EX 
EX 
HB 

------~-------------- - ---------- - --- -- ---------- - --- - -- - -- - --------- - ------------ - ------------
LI 5 10a EX 

21/Abr ./80 l2 5 100 EX cv, 5 100 [X 
a GV 2 5 100 EX 

19/lla io/80 CL 5 100 EX 
8 s 100 EX 
/IJ 5 100 EX 

lt s 100 EX 
26/tla io/80 Lz 5 100 EX 

GV 1 5 100 EX 
a GV 2 5 100 EX 

23/Jun./80 
CL 5 1:;o [X 
B s 100 EX 
/IJ 5 100 Ex 

LI 5 100 EX 
30/Juri./80 l 2 5 100 EX 

GV1 s 100 EX 
a GV2 5 100 EX 

28/Ju1./80 
CL 5 100 EX 
8 5 100 EX 
HJ 5 100 EX 

LI 5 100 EX 
l z 5 100 EX 

CV 1 5 100 EX 
CVz 5 100 EX 
C L 5 100 EX 
B 5 100 EX 
~ 5 1~ . EX 

·li/Ago./80 

a 

1~/Set./80 

----------------------------------------------------------------------------------------------
L 1 5 lO O EX 
l2 5 I 00 EX 

GV1 5 1~ EX 
GVz 5 100 EX 
C L 5 I 00 EX 
B 5 100 EX 
HJ 5 100 EX 

8/Set ./80 

6/0ut./80 

------------------------------------------ ----------------------------------------------------
LI 5 100 EX 

13/0ut./80 Lz 5 100 EX 
GV1 5 100 tX 
GV2 5 100 tx 
C L 5 100 EX 
B 5 100 EX 
HJ 5 100 EX 

10/Nov./80 

----------------------------------------------------------------------------------------------LI 5 100 
17/Nov./80 Lz 5 100 

GV 1 5 100 
a GV 2 5 100 

15/Dez./80 CL 5 100 
8 lt ao 20 
HJ 4 80 20 

* • E .. cada pedodo sempre fo <= colh id3o 5 amo~~ras de águ~ de cada local de colheica. 

•• • L
1 

• PraiA de Le•tc, ea [rente ao Edifíc i u Jamaica. 

L2 • PraiA de Lute, e111 frente ao Hotel Santu MÔnica, 

cv1- Praia dao CaivotAM, r.o final da AvenidA localizada no centro da praia. 

GV2 - Praia dao CMivotno, na divi•a dn Praia dne Gaivota• com o talneãr io {cac~a. 
CL • Praia Ceravda 2,em fr.,nte ao Clube .h: P·rda Snn H.uii&o, 

8 • Pr•là daa 8e taroe, nn flndl ela Av~nld n l t>t:nli zada no centro rla ;tr• i a. 

MJ • Praic d• H.tar ajó. em t"ren t; e an'tumpin&'clube do Br••il. 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

... 
• Cla••lflcnçiin ••· ~:nn.!o •' P·••lr .iu nadon.1l d~ 'IU11lidade <l~• :i~u .. int,.rloru nu r~~:~rínhao d~•th4dAO Ã hnln•·nb ! tU4 ,fe: 

t:x • l:xct"ll!ntus; ~.H • t'hi tu ~,,.,. 



() 1 

Tf,El.LA 7: ti,·,,.iliW E PC:'iCLNli'';LH Dt A~\():;1l·:r\S r:c f,cur,• L>r.s i'i1,\[t,;; D[ LE~;n:, Gt.!VclTr\S, C.~ilXJ[LA 2, 
L~LíM~As E ti:'.''!\Ju, sr:c,u,·wo o N:·::• lT liACILil!i\:; couruiU·:t:s r:;;_:i\1~ Hli1 100 r·',L, o rEFd'lL'O 

E O LOCAL DE (OLiHiltl, C.Or'1 A ll 1.Sf'cCTIV;\ CLt,SSif·IU.Çr\ü DAS ÁCiUt,S D>\S i'li/dAS !J[STINt,

DAS À BAU<CAélll!L,,\ci[, EsTADO DO j',\Rr\tÚ,, J'JSO. 
~---· --~~-Mrc~1-~fc;-,~,es-------------------------------------------------------

-.........__rccdh/looml 250 250~ SOO 500~1000 1000-<4000 >4000 Classifi-

~~0~~~,~~-Q-~---=---l------=- 1-------~~- __ -~~---x ___ 'a_ç ão ·::__ 

LI 

7/Jan./80 Lz 
GV1 

a GVz 

4/f'cv./80 CL 
B 
MJ 

LI 
11/Fev ./80 L2 

GV1 
a GV2 

I O/Mar ./80 CL 
B 
MJ 

LI 

17/~.ar./80 L2 
cv 1 

a GV 2 

14/Abr./80 
CL 
B 
MJ 

Ll 

21/Abr ./80 L2 
GV 1 

a GV 2 
19/Maio/80 CL 

B 
MJ 

Lj 

26/Maio/80 L2 
GV 1 

a GV 2 
23/ Jun./80 

Cl 
a 
MJ 

ll 

3G/Jun./80 Lo 
GV~ 
GV 2 

28/ Ju I ./80 
C L 
B 
MJ 

Ll 
4/Ago./80 L2 

GV 1 
a GV 2 

1~/Set./80 
CL 
8 
MJ 

ll 

8/Sct./80 l2 
GV1 

a GV2 

6/0ut./80 Cl 
8 
MJ 

LI 

13/0u t. /80 l2 
GV 1 

a GV2 

I 0/Nov ./80 CL 
B 
MJ 

LI 
17/Nov./80 L2 

GV1 
a GV 2 

15/Dez. /80 
CL 
B 
HJ 

, 100 
5 1 ao 
5 100 
5 100 
5 100 
5 IDO 
5 IDO 

s 100 
5 IOa 
s 100 
5 IDO 
5 100 
5 I 0() 
5 IDO 

5 100 
5 100 
4 80 
5 IDO 
4 80 
4 80 
4 80 

5 100 
5 IDO 
5 100 
5 100 
5 lO O 
s 100 
5 100 

4 80 
s 100 
5 IDO 
5 100 
~ 100 
4 80 
4 80 

5 IDO 
5 100 
5 100 
5 100 
5 100 
5 100 
5 100 

5 100 
5 100 
5 100 
5 IDO 
5 IDO 
s 100 
5 100 

5 100 
s 100 
5 I 00 
5 100 
5 100 
4 80 
s 100 

s 100 
5 luo 
5 100 
5 100 
5 100 
5 100 
5 100 

5 100 
5 lO O 
5 100 
5 100 
5 lO O 
4 80 
4 80 

20 

20 

20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 

20 

" • Em cad.1 perÍodo sct:1pre foram colhidas anostraa de ãgu~ dP. cada local de colh~íta. 

•~ • t 1 ~ Praia de Leat~, em frente no Edifício J~~~ica. 

L2 - Praia de Leste, «"m frente ao Hotel Santa Monica. 

CV 
1
- Praia dns CA.ivntan, no finn.l da Avcnitld. lo~.:alízada no centro da praia.. 

CV2• Praia das Gaivotaa, na div!~a da Praia d~~ Gaivota~ com o Salne~rio Iracema. 

CL - Praia Caravel4 2 1 ('m frente ao Clubf! de PraLt San H.1.rlno. 

- Prain daa B~tarao, no final dn Avenida lucaliz~d~ no centro Ja pr•ia. 

KJ • Prai• dt= Mnrajó, em fr~.~nte au"CampinK"Cluhc do Urnaíl • 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
tX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
~X 

EX 
r:x 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
i: X 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
êX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

••• • Cl.ltUilficnç;o li('hUnJo o pndr,Âf) nar;lonal u(t <pH~Lidlldc lia• iígull!\ intcrior4t'a ou marinhad <.h.••tinnJnll ã b4lnr·:thili..!.d.z: 
I~X • Ex<:ol<.:nt .. e 



c 2 

Tt\B[Li\ 8: I~Dt·\UW E I'OI~C[Nl/,GH1 DL i\I·Klo,Tf<As IJI~ i1Gll,\' nA rr<I\IA DE ~kTltiHC'~;, sLGurwo o NtiP DE 
131\Cl[HJr,s cuuro:,~\1:~; T01AIS !'OH 100 ~a_, O I'U<ÍODO [O IOCI\L [>L COLHI:!I/1, COI-\ 1\ Rf:S

PCCTIVA CLASS!f Jct,ÇÍ\0 D/IS ÁGUAS DA i'l<ld/1 DlSIINMlí1S À lli\UJEI\Blllll,\llL, lST/\íJO DO f't.-
RI\ti,\, 19~;(), 

Per· iodo 

7/Jan./20 

a 

4/lcv./ÜO 

11/Fcv ./8D 

a 

10/l:ar ./8ú 

17/Har./80 

a 

14/Abr./BD 

21/At>r-./80 

il 

19/Maio/8D 

26/Haio/80 

a 

23/Juc· ./80 

30/Jun./80 

a 

28/Jul./80 

4/Ago./80 

a 

1~/Set./80 

8/Set./80 

a 

6/0ut ./80 

13/0ut./8D 

a 

I 0/Nov ./80 

17 /No v ./80 

a 

15/Dez./80 

Ntli' Co 1 i f0 r·mt• s 
totid ';/1 OJ r;,] 

Local** 

HI 
1\7 

HJ 
114 
Ms 

H I 
H2 
113 
114 
Ms 

HI 
112 
113 
Mtt 

Ms 

HI 
112 
MJ 
M4 
11s 

111 
112 
MJ 
M4 
Ms. 

Ml 
M2 
M3 
M,, 
11s 

~1250 

3 60 
~ 80 
2 40 
s 100 
5 IDO 

20 

3 60 
4 80 
5 IOQ 

3 6D 
5 100 
5 IOD 
5 IDO 
5 100 

5 100 
5 100 
5 IOO 
5 100 
5 100 

1j 80 
5 100 
5 .I 00 
5 IOO 
5 100 

5 100 
5 I 00 
5 100 
5 I 00 
5 1 co 

lj 80 
5 I 00 
5 100 
5 100 
5 I 00 

5 I 00 
5 I 00 
5 I 00 
5 I 00 
5 100 

5 100 
5 I 00 
5 100 
5 100 
5 IOD 

2 40 
3 60 
4 80 
4 80 
5 100 

1250 .. 2500 2500 .. ~000 

NQ % NQ % 

20 
20 
40 20 

I 2D 20 
2 40 20 
I 20 
I 2D 

20 20 

20 

2 40 
20 

20 
20 

5000 .. 20000 >20000 

NQ X NQ 

20 

2 
20 I 
2D 

20 

20 

40 
20 

20 

Classifi-

cação*** 

SI\ 
EX 
H8 
EX 
EX 

Mi\ 

su 
118 
EX 
EX 

11B 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

lX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

SA 
118 
EX 
EX 
EX 

., _________ --·------------
* : Em cada período sempre foram colhidas 5 amostras de água de cada local de colheit~. 

** s 11 1 -Praia de Hatinhos, em írente ao Terminal TurÍstico de Matinhos. 

Mi - Praia de l-latinhas, em frente ao Cen~ro Comercial de Pesca<;los, no final da Rua d,. Fonte. 

11
3 

- Prain de Matinhos, em frente ao final da Rua A. 

H't - Praia de Matinhos, em frente ao PoBto de Salvamento no morro. 

MS -Praia de Matinhos, em frente à ColÔnia d;, f'erias do SESC, entre as Ruas Morretes e Antonina. 

*•* = Classificação segundo o padrão nacion.:ll. de qual idade das ãguas interiores ou m:1rinhas destinadas à bal
.neabilidade: EX • Excelentes; M.tl • Muito boas; SA • Satisfatórias; SU c Suspeitas; MA • Más. 



1AL\[LJ\ 9: ti[1'1Ul0 E PORCENT/,(,[M UE M~CJSTI1AS DE ÁGUA* Dt; PR!Il '\ DE 

ll!ICT[R!AS COL!FOf<r-l:CS FECAIS I'Of( }ÜÜ ~ll, O f>[fi]ODO r: O 

PECT!YA CLASSIFICAÇÃO UAS hGUAS DA PRAIA DESTINADAS ~ 

Ri\Nf,, 1980, 

r-iA TI t<liOS I SEGUN~JO o 
LOCf,L ll[ COLHE I TA, COM 
DALNEARIL!DADE, EsTADO 

A RES
DO PA-

63 

--------------

Per iodo 

71 Jan. JS O 

a 

4/fcv ./80 

11/Fev./80 

a 

10/Har./80 

17/Mar./80 

a 

14/Abr./80 

21/Abr ./80 

a 

19/Maio/80 

26/Maio/80 

a 

23/Jun./80 

30/ Jun ./80 

a 

28/Jul./30 

4/Ago./80 

a 

1~/Set./80 

8/Set. /80 

a 

6/0ut./80 

13/0ut. /80 

a 

1 0/Nov ./BO 

NI·:í· Col iforr:es 
fec~is/100 n-,1 

Local** 

s 250 

NQ 

250 .. 500 

NQ 

_._, _____ 
--~------------------

HJ 
~'~2 
li3 
M, 
Hs 

H1 
M2 
M3 
H, 
Ms 

Ml 
M2 
H3 
M, 
Ms 

HI 
M2 
113 
M, 
Ms 

Ml 
H2 

M3 
H, 
Hs 

3 
3 
I 
3 
4 

I 
4 
5 

3 
5 
5 
4 
5 

4 
5 
5 
5 
5 

4 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

4 
5 
5 

.5 
4 

5 
5 
5 
4 
5 

4 
4 
4 
4 
5 

60 
6c 
20 
60 
80 

20 

20 
80 

100 

60 
IDO 
100 
80 

IDO 

80 
100 
100 
100 
100 

80 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
IDO 
IDO 
IDO 

80 
100 
IDO 
100 

Bo 

IDO 
100 
100 
80 

IDO 

BCI 
Bo 
Bo 
ao 

100 

I 
2 
I 
I 

I 
2 

-

20 
40 
20 
20 

20 
40 

20 

20 

20 

20 

20 

2.0 

500 .. lODO 1000 

NQ 

20 
20 
20 

20 

-. 

20 
20 
20 

NQ 

2 
2 
I 
I 

2 

4COO 

20 

20 

40 
40 
20 
20 

40 

20 

> 4000 

NQ 

2 
2 

20 

40 
40 

Cl ass H1-

su 
MB 
SA 
MB 
EX 

MA 
MA 
SI\ 
EX 
EX 

51J 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

--------------------------------------------------------·--------------------------·------------
17/Nov./Bo Hl 

M2 
a M3 

15/Dez ./80 H, 
Hs 

* Em cada per lodo sempre 

** HI - r raia de Matinhos, 

H2 - Praia de Z.bt inhos, 

H3 - Praía de Matinhos, 

H4 - Praia de Hatinhos. 

H5 - Praia de M.ltinhos, 

2 
3 
4 
4 
4 

40 
60 
80 
80 
80 

foram colhidas 

rm fr<?nt<: ao 

em ír~nte ao 

em frente ao 

em frente ao 

20 

20 

5 amostras de agua 

Tetmir;.al Turístico 

Centro Comercial de 

final da Rua A. 

Posto de Salvamento 

em frente ã Colônia de Férias do 

20 
20 

40 
20 

de cada local de colheita. 

de !"~1tinhos. 

PeScados, no final <!a Rua da 

no morro. 

SESC, entre as Ruas Horretes 

20 

Fonte. 

su 
MS 
EX 
EX 
EX 

e Antonina. 

*** Classific?.ção segundo o padrão n3cional de qualidade das águas interiores ou marinhas destinadas ã bal
ncabilidade: EX .,. Excel~ntcs; NB a Hoito boas; SA • Satisf.1.tÓrias; SU a Suspeitas; l-"u\ • Más. 



TABELA 10: NOMERO E PORCENTAGEM DE AMOSTRAS DE ÃGUA* DA PRAIA DE CAIOBÃ. SEGUNDO o NMP DE BAC
TLRIAS COLIFOf<f-\CS TOTAIS POH 100 ~1L, O PERÍODO E O LOCAL DE COLHEITA, CO~l A RES
PECTIVA CLASSIFICAÇÃO DAS ÃGUAS DA PRAIA DESTINADAS Ã UALNEAB!LIDADE, ESTADO DO PA
RANÁ, 1980, 

Período 

7 I J~n ./80 
a 

4/F e v ./80 

11/Fev./80 
a 

I 0/t~,r ./60 

17/Mar ./80 
a 

I ~/A~r ./80 

21/Abr./80 
a 

19/Maio/80 

26/Maio/80 
a 

23/ Jun ./80 

30/ Jun ./80 
a 

28/ Ju I ./80 

~/Ago./80 
a 

1~/Set./80 

8/Set ./80 
a 

6/0ut ./80 

13/0ut ./80 
a 

10/Nov./80 

17 /Nov ./80 
a 

15/Dez./80 

c 1 
t2 
c 3 
c 4 

c 1 
C2 
c 3 
C4 

C I 
C2 
c 3 
C4 

c 1 
C2 
c 3 
C4 

C I 
C2 
c 3 
C4 

~1250 

N9 % 

------· 
~ 
s 
~ 
~ 

3 
~ 
4 
~ 

60 
100 
60 
80 

60 
80 
80 
80 

3 60 
4 80 
5 100 
3 60 

5 I 00 
5 100 
5 100 
5 100 

5 100 
5 100 
5 100 
5 I 00 

S I 00 
5 100 
5 I 00 
5 100 

4 80 
5 100 
5 100 
5 100 

5 100 
5 100 
4 80 
2 40 

4 80 
5 100 
4 60 
4 80 

5 100 
5 100 
3 60 
4 80 

1250 

N9 

2 
I 

I 
3 

2 
I 

-1 2500 

% 

20 

40 
20 

20 

20 

20 
60 

20 

20 

40 
20 

------------·· 
2500 

N9 

-< 5000 

% 

20 
20 

5000 -< 

NQ 

20000 

% 

20 

20 

20 

20 

~200~0 

NQ X 

20 

20 
20 

~-----

C1assifi~ 

t.a çã o*·** 

EX 
EX 
EX 
EX 

SA 
EX 
EX 
EX 

MB 
EX 
EX 
MB 

EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
MB 

EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
MB 
EX 

* Em cada periodo sempre foram colhidas 5 amostras de agua de cada local de colheita. 

** 

*** 

C 1 Praia de Caiobâ, em frente ao EdifÍcio Jangadeiro, esquina da Av. Atlântica com a Rua Pont~ Grossa. 

C2 - Praia de Caiobã, em frente ao Edificio Abib Jabur n9 1940, entre a Rua Apucarana e a Av. Curitiba. 

- Praia de Caiobá, em frente ao EdifÍcio Coral nQ 285, construÍdo na Rua Nova Esperança entre as 
Ruas Alvorada c M. Parnnhos. 

- Praia de Caiobâ, em fn'nte ao Edifício Caiobã, esquina da Av. Atlântica com a Rua A. Blitzkow. 

Classificação ser,undo o p.ldrão nacional de quQ.lidade das âguas interiores ou marit-.has destinadas à bal
neabilidade: EX ~ Excelentes; ~m ~ Muito boas; SA • Satisfatórias. 
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TABELA 11: 1Wt·1ERO E roRCENTAGE~1 DE 1\t~OSTHAs DE f,GuA* DA PllAIA DE CAIOBÃ, St:GuNoo o NMP DE BAC

T(HIAS COLIFOilMCS FECAIS POR 100 ML, O PERiODO E O LOCAL DE COLHEITA, COM A RES

PECTIVA CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS DA PRAIA DESTINADAS À BALNEAlllLIDAD[, [STADO DO PA
RANÁ, 1980, 

Per iodo 

7/Jan./80 
a 

~/Fev ./80 

11/Fev./80 
a 

10/Mar./80 

17/Mar./80 
a 

1~/Abr ./80 

21/Abr ./80 
a 

19/Maio/80 

26/Maio/80 
a 

23/Jun./80 

30/.lun./80 
. a 
28/ Ju 1 ./80 

4/Ago./80 
a 

I~ /Sct./80 

8/Set./80 
a 

6/0ut ./80 

13/0ut./80 
a 

1 0/Nov .,180 

cl 
c2 
c3 
c4 

~ 250 

NQ 

~ 

5 
5 
~ 

~ 
~ 
~ 
3 

% 

So 
100 
100 
80 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
60 

5 100 
5 100 
5 100 
5 I 00 

5 100 
5 100 
5 100 
5 100 

5 100 
5 100 
5 100 
3 60 

4 80 
5 100 
5 100 
~ 80 

5 100 
5 100 
4 80 
3 60 

~ 80 
5 100 
4 · 8o 
3 60 

250 -< 

NQ 

500 

% 

20 
20 

20 

500 -i 

NQ 

1000 

% 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 

1000 

NQ 

2 

... 4000 

% 

20 

20 

20 
20 

20 

20 

40 

20 

20 

> 4000 

NQ % 

C1assifi-

cação*** 

EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
SA 

EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
MB 

EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
su 

EX 
EX 
EX 
SA 

-----------------------------------------------~----------------------------------------------
17/Nov./80 

a 
3 
~ 
2 
3 

60 
Bo 
~o 
60 

2 
I 
I 
I 

~o 
20 
20 
20 

MB 
EX 
SA 
MB 

1 S/ Dez ./80 20 20 
20 

* 
** 

*** 

Em cada periodo sempre foram colhidas 5 amostras de agua de cada local de colheita. 

c1 - Praia de Caiobi, em frente ao Edificio Jangadeiro, esquina da Av. Atlintica com a Rua 1'onta Grossa. 

C2 - Praia de Caiobã, em frente ao EdifÍcio Abib Jabur n9 1940, entre a Rua Apucarana e a Av. Curitiba. 

c
3 

- Praia de Caioh:Í, em frente ao Edifício Coral n9 285, construido na Rua Nova Esperança entre as 
Ruas Alvorada eM. Paranhos, 

C~ - Praia de Caiobã, em frente ao Edifício Caioh:Í, esquina da Av. Atlântica com a Rua A. Blitzkow. 

Classific2çâo segund<> o padrão nacional de qualidade das aguas interiores ou marinhas destinadas à bal
neabilid~de: EX c Excelentes; HB =Muito boas; SA = Satisfatór-ias; SU ~ Suspeitas 
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TABELA 12: NGMERO c PORCENTAGEM DE AMOSTRAS DE ÃGUA* DA PRAIA DE GuARATUBA, SEGUNDO o NMP DE 
BACT[IIIAS COLIFORMES TOTAIS POR 100 ML, O PLRiODO E O LOCAL DE COLHEITA, COM A RES
PECTIVA ClASSIFICAÇAO DAS ÁGUAS DA PRAIA DESTINADAS A BALNEABILIDADE, ESTADO DO PA
RANÁ, 1980, 

~--·---------------------------------------------------------

sl250 1250 .. 2500 2500 .. 5000 5000 .. 20000 ~20000 Classifi-

NQ % NQ % NQ % NQ % N9 % cação*** 

GB1 5 100 EX 
7/Jan./80 GB2 3 60 2 40 11B 

GB3 3 60 I 20 20 118 a 
GB,, 3 60 2 40 ~IB 

4/Fev. /80 ·cs 5 5 100 EX 
GB& 5 100 EX 

G B 1 3 60 20 20 118 
11/rev ./80 G8 2 4 80 20 EX 

GB3 4 80 20 EX a 
GB4 3 60 2 40 MB 

1 O/Mar ./80 G B:, 4 80 1 20 EX 
GB 0 5 100 EX 

GB1 4 80 20 EX 
17/Mar./80 GBz 4 80 20 EX 

G83 4 80 20 EX a 
GB~t 4 80 20 EX 

14/Abr./80 GBs 5 100 EX 
GBo 5 100 EX 

GB1 5 100 EX 
21/Abr./80 G Bz 5 100 EX 

a GB3 5 100 EX 
GB~t 5 100 EX 

19/Maio/80 GBs 5 100 EX 
GB6 5 100 EX 

GB1 5 I 00 EX 
26/Ma i o/80 G Bz 5 100 EX 

a GB3 5 100 EX 
cs .. 5 100 EX 

23/Jun./80 GBs 5 IQO EX 
G B& 5 100 EX 

ca 1 5 100 EX 
30/Jun./80 GB 2 5 100 EX 

a GB3 5 100 EX 
GB4 5 100 EX 

28/Jul./80 GB~ 5 100 EX 
GB 0 5 100 EX 

GB1 5 100 EX 
4/Ago./80 G B2 5 100 EX 

a. Gll3 5 .I 00 EX 
GB~t 3 60 2 40 MB 

I USet. /80 GBs 5 100 EX 
GBs 5 100 EX 

8/Set./80 
GB1 5 100 EX 
GBz 5 100 EX 

a G83 5 100 EX 
GB~t 4 80 20 EX 

6/0ut ./ÔO GBs 5 100 EX 
GB& 5 100 EX 

GB1 5 100 EX 
13/0ut ./80 GB2 5 100 EX 

a GB3 5 100 EX 
GB4 5 100 EX 

10/Nov./80 GBs 5 100 EX 
GSG 5 100 EX 

GB1 5 100 EX 
17/Nov./80 G 82 5 100 EX 

a GB3 5 100 EX 
GR4 5 100 EX 

15/Dez./80 GBs 2 40 2 40 20 MB 
G86 5 IDO EX 

,. Em cada período s<'mprc for.1m colhidas 5 amostras de agua de cada local de colheita. 

** GBI - Praia de Guaratuba, em frente ao Hotel Villareal. 

GB 2 - Praia de Cu.uatuba, em f rente ii casa de n9 820, situada na Av. Atl:>ntica. 

Ga
3 

- Prliia de Gu:~ratuba, em f r<'n te uo final da Av. 29 de Abril. 

GB 4 - Prai11 de Cua~atuba, em frente 110 EdifÍcio ltH Del Plata, 

GB
5 - Praia de Gu:1ratubu, em f rente ao ~:difício Brcjatuba. 

Ge6 - Praia d~ Gu tritluba, 50 m n csquC" r da <lo Morro do Cristo. 

*** :a Clasnificação r:t~guntlo o padrão n~1cion.1l de qualidó\Je dn~ águas interiorco ou marinh.1s dcstinadd&. à bal
n,_~4•bilic!:uk: EX"• Excc.lcntes; ~B .. Huito boas 
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lfiB[l_A J3: NtH·1ERú E POf<CEt1TfiGEt1 DE A110STRAS DE ÁGUA* DA PRAIA DE GUARATUDA, SEGUNDO O Nf·lfl DE 

IlACT(HJfiS COL!I"Or;r·11:S FECAIS POH 100 ML, O PUÜODO E O LOCAL DE COLHEITA, COM fi RES

PECTIVA CLASSIFICAÇAO DAS AGUAS DA PRAIA DESTINADAS Ã DALNEADILIDADE, [STADO DO PA

RANÁ, 1980, 

~ 250 250 .. 500 500 .. 1000 1000 .. 4000 > 4000 C1assifi-

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % cação*** 

GB 1 ~ 80 1 20 EX 
7/Jan./80 co 2 3 60 2 40 MB 

GB 3 1 20 2 ~o 20 20 SA a GB 4 4 80 20 EX 
4/rev ./80 GB 5 ~ 80 20 EX 

G8 6 s 100 EX 
----------------------------------------------------------------------------------------------

G B1 ~ 80 20 
I 1/Fev ./80 G B2 3 60 20 20 

G 83 ~ 80 20 a 
G B4 3 60 20 20 

1 O/Mar ./80 G B5 3 60 20 20 
G B6 5 100 

G B 1 ~ 80 20 
17/Mar ./80 GB 2 4 80 20 

G B 3 4 80 20 a GB 4 3 60 20 20 
14/Abr ./80 GB 5 4 80 20 

GB 6 5 100 

GBt 5 100 
21/Abr./80 GB 2 5 100 

G B 3 5 100 a 
GB 4 4 80 20 

19/Maio/80 GB 5 5 100 
GB6 5 100 

GB 1 5 100 
26/Maio/80 G B 2 5 100 

C B 3 4 80 20 a 
GB4 5 100 

23/Jun./80 G B 5 5 IDO 
GB 6 5 100 

C B 1 5 100 
30/ Jun ./80 GB 2 5 100 

a C B 3 5 100 
GB4 5 100 

28/ Ju 1 ./80 G 6 5 5 100 
GB6 5 100 

G 8 1 5 100 
~/Ago./80 G i'. 2 5 100 

a GB 3 5 100 
GB 4 4 80 20 

IUSct ./80 G B 5 5 100 
GB 6 5 100 

G B 1 5 100 
8/Set./80 r. B 2 5 100 

a G B 3 5 100 
GB 4 ~ Bo 20 

6/0ut./80 G B 5 5 100. 
CB 6 5 100 

GB 1 5 100 
13/0ut. /80 G B 2 5 100 

a GB 3 5 100 
CB 4 5 IDO 

10/Nov./80 C B 5 2 40 3 60 
GB 6 5 100 

GB 1 5 100 
17/Nov ./80 GB 2 5 100 

a GB 3 ~ 80 20 
GB4 4 80 20 

15/0ez./80 G B s 3 60 20 20 
GB 6 5 100 

• = Em cad3 perÍodo sempre for3<n colhidas 5 amostras de agua de cada local de colheita. 

** ~ CBI -Praia de Guarntuba, em frente no Hotel Villareal. 

CB 2 - Praia de Guaratub3, em f>:entc ii casa de n9 820, situada na Av. Atlântica. 

CB
3 

- Praia de Cuaratub3, em frente ao final da Av. 29 de Ahril. 

GB~ - Praia de Guaratuba, em frente ao EdifÍcio Mar Del Plnta. 

CB5 - Praia de Guaratuba, em frente ao Edifiéio Rrcjatuba. 

CB6 - Praia de Gunratuba, 50 m à esquerda do Morro do Cristo. 

EX 
MO 
EX 
MB 
MB 
EX 

EX 
EX 
EX 
MB 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
EX 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
SI< 
EX 

EX 
EX 
EX 
EX 
MB 
EX 

*** • Classificação segundo o padrÍÍo nacional de qu3lidade dao ii~~uaa interiores ou tMrinhas destinadas à bal
neabilidadc: EX • Excelentes; HB • Muito boas; SA • Satisfatórias 
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TABELA 14: DISlRIBUIÇ~O DOS VALORES DA RAZÃO CT/CF· EM AMOSTRAS DE ÁGUA DAS PRAIAS DE LESTE, GAIVOTAS, CARAVELA z. 
BETARAS, MARAJÓ E MATIWWS, SEGUNDO O LOCAL E A DATA DE COLHEITA, EsTADO DO PARANÁ, 1980, 

~ Da ta 

7/Jan./80 
14/Jan./80 
21/Jan./80 
28/Jan./80 
4/Fev./80 

11/Fev./80 
18/Fev./80 
25/Fev ./80 

3/Mar./80 
10/Mar./80 

17/Mar./80 
24/Mar./80 
31 trla r ./80 

7/Abr./80 
14/Abr./80 

21/Abr./80 
28/Abr./80 
5/l~aio/80 

12/~la io/80 
19/Maio/80 

26/11a io/80 
2/Jun./80 
9/Jun./80 

16/Jun./80 
23/Jun./80 

30/Jun./80 
7/Jul./80 

14/Ju1./80 
21/Ju1./80 
28/Ju1./80 

4/Ago./80 
11/ Ago. /80 
18/Ago./80 
25/Ago./80 
1Q/Set./80 

3,5 
1,0 
4,5 
6,5 
1,0 

3,0 
16,5 
.~,o 

2,5 
I, 5 

5,0 
1,5 
1,5 
8,5 
1,5 

2,5 
1. 5 
2,5 
1, o 
2,5 

I, O 
I ,O 
I, O 
~.5 
2,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1, o 
1,0 

1,0 
1, o 
~.o 
3,5 
I ,o 

2,5 
2,5 
2,5 
2,0 
4,5 

3,5 
I ,5 
6,5 
1,5 
2,5 

2,0 
2,5 
2,5 
6,0 
1,5 

~.o 
~.o 
I, 5 
1. o 
4,0 

I, O 
2,5 
1,0 
2,0 
~.5 

I ,O 
1,0 
2,5 
4,0 
1,5 

1. o 
1,0 
6,0 
3,5 
2,0 

5,5 
I, O 
1,5 
2,5 
1,0 

15,5 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 

~.o 
2,0 
1,5 
3,0 
1,5 

2,0 
~.o 
3,0 
I, o 
~.o 

~.o 
3,0 
1 ,o 
3,0 
6,0 

I, O 
1,0 
I, 5 
6,5 
1, o 

2,5 
~.o 
5,5 
3,0 
3,5 

2,5 
3,5 
2,5 
~.o 
1,5 

~.5 
2,5 
6,5 
3,5 
1,0 

7,0 
2,5 
5,0 
3.5 
2,5 

2,5 
1,0 
1 ,5 
I, o 
8,5 

I ,O 
I ,O 
1,0 
6,0 
2,5 

I, O 
1,0 
2,5 
3,5 
1 ,o 

2,0 
1,0 
5, 5 
1,0 
2,0 

CL 

~.s 
I, o 
1,5 
3.5 
2,5 

3,0 
1 .s 
~.o 
8,5 
I, o 

11. o 
1,0 
4,5 
6,0 
I, 5 

1,0 
1,0 

10,0 
I, O 
6,5 

~.o 
1,5 
1,0 
1. 5 
1,0 

1,0 
1 ,o 
~.o 

12,0 
1,0 

2,5 
1,0 
2,5 
1,0 
1, o 

B 

1,5 
2,0 
4,5 
~.5 
1 ,5 

3,0 
3,0 

11.5 
2,5 
1,0 

~.5 
1. o 

10,0 
7,0 
2,5 

3,5 
I ,O 
7,5 
I, O 
2,5 

4,0 
1,0 
I, O 
1,0 
1 ,o 

2,5 
1,5 
1. o 
3,5 

11,5 

1,5 
2,5 
3,0 
3,0 
f,o 

HJ 

~.o 
2,5 
3,5 
1. o 
2,5 

1 ,o 
1, 5 
5,5 
1. 5 
2,5 

3, o 
3,0 

12,5 
7,5 
7,5 

1, o 
I ,O 
1. o 
1. o 
~.o 

1 ,o 
1,5 
1,0 
1 ,o 
3,0 

4,0 
1 ,o 
I, 5 
2,5 
8,5 

3,5 
2,5 
3,0 
I ,o 
1,0 

1,0 
2,5 
1,0 
1,5 
3,5 

3,0 
I, 5 
5,5 
I, o 
3,0 

10,0 
11.5 

I, O 
I, 5 
I, o 

I, 5 
3,0 

11.5 
2,5 
~.5 

23,5 
I, 5 
I, O 
I, 5 
4,5 

1,5 
I, 5 
I ,o 
5,0 
2,5 

6,5 
6,5 
2,0 
2,5 
8,0 

3,0 
2,0 
1,5 
3,0 
1,5 

3,0 
2,0 
1,5 
3,5 
1,0 

1,5 
6,0 
1,5 
1,5 
2,5 

2,0 
6,0 

39,5 
1. o 
2,5 

1,5 
3.5 
1. o 
I, O 
3,0 

2,0 
1,5 
7.5 
1,5 
1,0 

I, 5 
~.5 
1, o 
5,0 
2,5 

2,5 
7,5 
I, 5 
~.o 
1,5 

2,5 
7,0 
2,5 
1, o 
2,5 

10,0 
1. 5 
~.5 
1, 5 
7,5 

~.5 
2,5 
3,0 

11,5 
2,5 

1. o 
I, 5 
1,5 
~.5 
6,0 

1. o 
2,0 
I, O 
2,5 
1, o 

6,0 
8,5 
2,0 
3,5 
6,0 

1. o 
7,0 
2,5 
3,0 
I, 5 

2,0 
2,0 
3,0 
3,0 
2,0 

I, O 
2,0 
1,0 
2,0 
4,5 

1, 5 
~.5 

16,5 
1,5 
2,5 

I ,5 
3,5 
2,5 
2,5 
1,5 

I ,5 
4,0 
3,0 
2,5 
1,0 

4,0 
~.o 
1, o 
2,5 
~.o 

1,0 
2,0 
1,5 
1,5 
~.o 

3,0 
6,0 
6,5 
4,0 
1,0 

4,5 
2,0 
7 ,o 
1,5 
2,0 

2,5 
2,5 
7,0 
I, 5 
1,5 

2,5 
2,5 
1. o 
4,5 
~.5 

1,0 
6,5 
I, O 
1,0 
2,5 

5.5 
2,5 
2,5 
1, o 
3,0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8/Set./80 

15/Set./80 
22/Set ./80 
29/Set./80 
6/0ut./80 

13/0ut./80 
20/0ut./80 
27/0ut./80 

3/Nov./80 
10/Nov./80 

17/Nov./80 
24/Nov./80 
1Q/Dez./80 
d/Dcz./80 

15/Dez./80 

• E CT/CF 

•• • L 1 -

l2 -
cv1 -
GV2 -
Cl -
B 
MJ -

Ml -

M2 -
1'3 -

M4 -

Ms -

2,5 6,5 1,0 1,0 1,5 20,5 2,5 3,0 4,5 
~.o 6,5 4,0 ~.5 1,0 2,5 1 ,o 2,5 2,0 
~.o 1 ,O 3,5 1,5 1,5 1,0 5,0 3,0 2,5 
5.5 2,5 1,0 2,5 4,5 1,5 10,0 2,0 4,0 
1, o 2,0 ~.5 1,0 1,5 2,5 1,5 1,5 2,0 

1, o 1. 5 3,5 2,0 1, o 2,5 1, 5 3,0 2,0 
1,5 1,0 2,5 1,0 2,5 2,5 1, 5 4,0 2,5 
6,5 2,0 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1 ,o 
1,0 1. o ~.o 1,0 2,5 2,5 1,0 1,5 2,0 
2,5 1,0 2,5 1,0 1,0 I, O 1, 5 10,0 2,5 

2,5 1 ,O 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 
5,0 7,0 6,5 20,0 7,5 2,5 7,0 1,5 ~.o 

5,5 ~.o 2,5 1,0 1, o 2,5 1,0 1,5 1. 5 
5.5 30,0 1,5 1,0 1,5 2,5 0,5 1 ,o 19,5 
1,0 2,5 7,0 4,0 7,0 1,0 1,5 1,0 3,0 

Razão ~ntrc os NMP por 100 ml de bActérias coliíormes totai_s (CT) c coliformes 

Praia de Leste, em frente ao Ediílcio Jamaica. 

rrais de Leste, em (rente ao Hotel Santa H0nica. 

Fraia dns C3ivotas, no fin:ll da Avenida loc-ali:..tda no centro da prAia. 

Pr~li.\ das C:livotas, na divisa d:t Praia Jas Gs.iv,Jtns ccrm o Balne.irio Irnc~ma. 
Prni.a C.lrav~la 2, l'lll írentt.' .no Clubl" dL• Praia. S..1n M.'lrino. 
Prtlia da~ Bt.•tnrns, no fin.'\l da Av"•nida h"'cnliz .... ta no ci"ntro da. _pr4ia. 
Prnil\ de M•n·RjÕ, cr.\ frente no "Campinf;" Clube Jv Brasil. 

Prni~ de Hatinho", l"m frente au Terminal TurÍ~tico de Malinhos. 

Praia d~ tl11tinhos, Ct1\ frcnt<" no CC'ntro C\.lnwrcL\1 de Pl':~,::ados. no final da Rua da Fonte. 

Vraia ,)í"! Matinhont t.'ln frcnto 11.0 finnl dê Rua A. 

l'rniA Je Hnl inhos, t'm (r~JI\tc ~to l'osto ch• Salvnnwnto no morro. 

l'raiu Ül' HJatinlu>Rt rm ft't',ltt.' à ColÔnia''"' •·t;,·ins do Sl-:!\c.;t t"ntre 4R Rua• Horr~t(•& eo Antonina. 

1,5 1,0 1. o 
2,0 10,0 1 ,o 
I, 5 1. 5 5,0 
4,5 8,5 2,0 
1 ,o 2,5 5,5 

9,0 1. o 12,0 
1. 5 1. 5 3,0 
1,5 1 ,o 2,5 
3,0 ~.5 2,0 
4,0 1. 5 2,0 

1,0 4,0 1,5 
13,0 1,5 2,5 
1,0 1,5 1,0 

16,0 ~.5 4,5 
2, 5 3,5 1,5 

íccais (CF) • 
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TABELA E.i: DlsTRn•ulçi\o DJ5 VALOREs DA RAziío CT ;cr: • w MIOSTili\s DE ÃGuA nAs PRAIAs DE CAIOBÃ E GuA-

RATUBA, SEGUtW0 O LOCAL E 11 DATA DE COUICITA, ESTADO DO PARANÁ, 19SQ, 

~ Data 

7/Jan./80 
14/Jan./80 
21/Jan./80 
28/,lan./80 
4/Fev./80 

11/Fcv./80 
18/Fcv./80 
25/Fev./80 
3/MJr./80 

10/Mar./80 

17/Har./80 
24/~la r. /80 
31 /Mar ./80 

7/Abr./80 
14/Abr./80 

21/Abr./80 
28/Abr./80 
5/~\a io/80 

12/Haio/80 
19/~la i o/80 

26/Maio/80 
2/Jun,/80 
9/Jun./80 

16/Jun. /80 
23/Jun./80 

30/Jun./80 
7/Ju1./80 

14/Jul ./80 
21/Jul ./80 
28/Jul ./80 

4/Ago./80 
11/Ago./80 
18//\go./80 
25/Ago./80 
lQ/Set./80 

30,5 
400,0 

2,0 
1,5 
4,0 

I 5,0 
5.5 
4,0 
4,0 
5,0 

5,0 
1,0 
2,5 
4,5 
7.5 

2,5 
15,5 
4,0 
2,5 
1,0 

2,5 
I ,O 

·4 o 
<s 
3,0 

2,0 
4,0 
1,0 
I ,O 
4,0 

2,0 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 

I, 5 
4,0 
1,5 
2,5 
1,0 

8,5 
4,5 
2,0 

34.5 
19;5 

4,5 
1,0 
1,0 
3.5 
7,0 

2, o 
1,5 
4,0 
2,5 
0,5 

2,5 
2 ,o 
8,5 
6,5 
1,5 

2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
3.5 

2,5 
2,5 
1,5 
1,5 
4,5 

7,5 
2,0 
1,0 
2,5 

10,0 

2,0 
8,5 
2,5 

16,5 
6,5 

4,5 
2,5 
I ,O 
1,0 
2,0 

2,5 
1,0 
4,0 
I, O 
1,5 

1,0 
4,0 
I ,O 
3,0 
1,0 

3,0 
1,0 
1,5 
1,0 
1,0 

2,0 
5.5 
I, 5 
2,0 
2,0 

5,5 
4,0 
1,5 
1,5 
7.5 

4,5 
18,5 
45,0 

3,5 
5.5 

2,5 
3,5 
3,0 
1,5 
3,5 

1,0 
2,5 
5.5 
2,5 
1,5 

1,0 
4,5 
3,0 
6,5 
1, o 

1,0 
1,5 

11,0 
1,0 
1,5 

4,0 
1,5 
1,0 
1,5 
1,0 

7,5 
19,0 
2,5 
3,5 
7,0 

1, 5 
10,0 
8,5 
1,0 

15,5 

1,5 
9,0 
5,0 

23,5 
5,0 

4,5 
I, 5 
2,0 
2,5 
2,5 

2,5 
10,0 
4,5 
2,0 
2,0 

1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
5.5 

16,5 
2,0 
2,5 
1,5 
2,0 

],O 
4,5 
3,5 
I ,O 
2,0 

I, 5 
4,5 

14,5 
1, 5 
1,5 

3,0 
2,5 
2,0 
3,5 
2,0 

3,5 
10,5 
5.5 
5.5 
2,0 

3.0 
5.5 

I O, O 
4,0 
5,5 

3,0 
2,5 
5,0 
4,0 
5.5 

2,0 
2,0 
5,5 
2,0 
2,5 

1,0 
1,5 
3,5 
2,0 
I, 5 

7 ,o 
11,5 
3,5 
1,5 
3,0 

2,5 
3,0 
7,0 
2,0 
3,0 

8,5 
11.5 
4,0 
2,0 
2,0 

2,5 
I ,O 
2,0 
1,5 

26,0 

1,5 
I ,5 
6,0 
4,0 
I, O 

10,0 
4,0 
I, 5 
7.5 
3,5 

9.5 
3,0 
2.5 
3,0 

'· 5 

7.5 
30,0 

1,5 
2,0 
I, O 

2,0 
I ,5 
I ,O 
4,5 
I, 5 

7,0 
2,5 
4,0 
I , O 
1,0 

4,0 
1 ,o 
6,0 
I ,O 
7,0 

2,5 
I ,O 

12,5 
1,5 
2,0 

1,5 
I ,O 
1,5 

14,5 
4.5 

4,0 
1,5 
5,5 
2,5 
1,0 

I ,o 
9,5 
I ,5 
6,5 
I ,O 

2,0 
2,5 
5,5 
2,0 
2,5 

2,5 
I ,O 
2,5 
4,5 
3,0 

1,5 
2,0 
1,0 
I, 5 
6,5 

3.5 
1,5 
4,5 

22,0 
2,5 

I ,O 
2,0 
I ,O 
2,0 
4,0 

I ,O 
1,5 
4,0 
4,0 
3,0 

2,5 
4,5 
2,5 
I ,5 
6,0 

20,0 
2,5 
I ,O 
4,5 
2,5 

I ,5 
I ,O 
I, O 
I ,o 
1,5 

1,0 
4,5 
2,5 
I ,5 
I ,O 

I ,O 
I ,O 
4,0 

12,0 
6,5 

1,5 
I ,O 
I ,O 
3,5 
8,5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
8/Set./80 3,0 7.5 1,5 1,0 3,5 4,5 3,5 8,5 2,0 I, O 

15/Set./80 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 2,5 2,0 6,5 
22/Set./80 4,0 7.5 26,0 72,5 35,5 3,0 4,0 1,0 2,5 6,0 
29/Set./80 2,0 1,0 3,5 3.5 1,5 11,5 6,0 3,0 19,0 1,5 

6/0u t. I BO 2,0 2,0 1,5 1,5 3,5 2,5 I 1 5 10,0 I ,O 2,0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
13/0ut./80 2,5 6,0 4,0 7,0 2,0 2,5 5,0 3,5 I ,5 I, O 
20/0ut./80 24,0 1,0 1,0 3,0 1,5 2,5 2,5 2,0 1,5 15,5 
27/0ut./80 1,5 1,0 1,5 I ,5 3,0 3,5 2,0 2,5 I, 5 4,5 

3/Nov./80 2,5 I,S 1,5 1,0 I ,O 11,5 4,0 4,0 I ,O I ,O 
10/Nov./80 1,0 1,5 4,0 5.5 1,5 3,0 2,0 5,0 1,5 1,5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
17/Nov./80 1,0 1,0 3.5 4,5 20,5 2,5 7,5 1,5 4,0 1,0 
24/Nov./80 2,5 1,0 6,0 I ,O 11,5 7,0 4,0 1,0 4,5 10,0 
1QJOez./80 1,0 4,5 1,0 2,0 4,0 li ,o I ,5 3,0 13,0 I ,O 
8/0ez./80 2,0 3,0 1,0 2,0 s.o 2,0 7,0 2,5 17,0 2,5 

15/0ez./80 4,5 1,5 3,0 2,0 3,0 1,5 1,0 1,5 2,5 1,5 

• . CT/CF - Razão entre o~ NMP por 100 ml de bactérias coliformes to ta i s (CT) e co I i formes fecais (CF). 

'** • C 
1 

- Praia de Calobá, er1 frente ao Edifício Jangadeiro, esquina da Av. Atlântica com a Rua Ponta Grossa. 

c
2 

-Praia de Calobá, e~ frente ao Edifício Abib Jabur n? 1940, entre a Rua Apucarana e a Av. Curitiba. 

C} - Praia de Calobá, e~ frente ao Edifício Coral n~ 285, construído na Rua Nova Esperança entre as Ruas Alvorada 
e H. Paranhos. 

c4 -Praia de Calobá, em frente ao Edifício Caiobã, esquina da Av. Atlântica com a Rua A. Blltzkow. 

ce
1 

-Praia de Cuaratuba, em frente ao Hotel Vlllareal. 

CB
2

- Praia de Cuaratuba, em frente ã casa de n? 820, situada na Av. Atlântica. 

cs
3

- Praia de Cuaratuba, em frente ao final da Av. 29 de Abril. 

CB
4

- Praia de Cuaratuba, em frente ao Edifício Har Del Plata. 

ca
5 

- Praia de Cuaratuba, em frente ao Edifício Brejatuba. 

ce6 - Praia de Cuaratub•, SOm i e•qucrda dO Horro do Crloto. 



5. D I s c u s s A o 



Na presente pesquisa, através dos resultados obti

dos na determinação dos. NÚmeros Mais Prováveis (NMP) de bac

térias coliformes totais e de coliformes fecais por 100 ml de 

água, pode-se verificar as condições sanitárias das aguas do 

mar das praias estudadas do Estado do Paraná, bem como clas

sificá-las de acordo com o padrão nacional vigente para aguas 

interiores ou marinhas destinadas ã balneabilidade (MINIST~

RIO DO INTERIOR 44 , 1976). 

Assim, na TABELA 1 encontra-se a distribuição dos 

NMP de bactérias coliformes totais por 100 ml das 350 amostras 

de águas do mar colhidas em diferentes locais das praias de 

Leste, Gaivotas, Caravela 2, Betaras e Marajó, praias estas 

que já foram referidas como sendo de baixa afluência de ba

nhistas. Analisando-se essa tabela, constata-se que os valo

res obtidos para os locais de colheita L 1 , L 2 , GV 1 , GV 2 e CL, 

foram baixos, apesar de que no local L 1 a amostra colhida no 

dia 18/Fev./80 tenha se revelado com valor do NMP de bactérias 

coliformes totais igual a 1300 por 100 ml de água. 
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Entretanto, pode-se observar nesta mesma tabelaque 

em determinadas datas, as amostras de água obtidas revelaram

se com os NMP de bactérias coliformes totais mais elevados, 

fato que se verificou, principalmente, no período de 17/Mar./ 

80 a 14/Abr./80, sobretudo com relação aos locais B eMJ. Nes

tes dois locais os valores obtidos nesse período revelaram-se, 

por vezes, substancialmente maiores. 

Na TABELA 2 pode-se constatar que para aqueles mes

mos locais de colheita, L 1 , L2 , GV 1 , GV 2 e CL, as respectivas 

amostras de água analisadas, mostraram-se com a presença de 

numeros ainda mais baixos de bactérias coliformes fecais por 

100 ml. Os demais locais, B e MJ, também se revelaram com va

lores baixos, devendo ser considerado, contudo, que em algu

mas datas, foram encontrados números mais altos dessas bacté

rias. 

A exemplo do que foi verificado com os NMP de bac

térias coliformes totais em certas datas e, com mais evid~n

cia no período de 17/Mar./80 a 14/Abr./80, principalmente pa

ra as amostras obtidas dos locais B e MJ, os NMP de bactérias 

coliformes fecais, revelaram-se, por vezes, acentuadamente 

maiores, fatos que podem ser verificados na TABELA 2. 

Apesar dessas considerações, de uma maneira geral, 

nao se verificou uma variação acentuada entre os NMP de bac

térias coliformes totais e de coliformes fecais por 100 ml de 

água, considerando-se os diversos locais de colheita 

praias estudadas. 

dessas 

Comparando-se os resultados mostrados em ambas as 
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tabelas pode-se verificar que, de forma geral, os aumentosdos 

NMP de bactérias coliformes totais foram acompanhados da ele

vação dos NMP de bactérias coliformes fecais. Pode-se consta

tar, no entanto, que entre 21/Abr./80 e 17/Nov./80, os valo

res obtidos foram mais baixos na grande maioria das vezes, fa

to que era de se esperar, pois, principalmente na faixa de 

abril a outubro as águas do litoral estudado, mostram-se mais 

frias, em relação aos demais períodos. 

Os valores reduzidos encontrados na quantificação 

de bactérias coliformes totais e de coliformes fecais, demons

trando baixo grau de poluição fecal das águas das praias an

teriormente relacionadas, deu-se provavelmente devido ao fato 

dessas praias serem menos urbanizadas e, conseqüentemente, 

apresentarem menor afluência de banhistas; não tendo sido tam

bém verificada a presença de fontes de poluição aparentes, tais 

como canais e lançamentos de esgotos, nesta região. 

Na TABELA 3 encontra-se a distribuição dos NMP de 

bactérias coliformes totais e de coliformes fecais por 100 ml 

das 250 amostras de água do mar da praia de Matinhos, eviden

ciando-se nos períodos compreendidos entre 7/Jan./80 e 14/Abr./ 

80 e, no de 17/Nov./80 a 15/Dez./80 valores mais elevados, 

principalmente nos locais de colheita M1 , M2 e M3 , nos demais 

períodos, os valores encontrados foram relativamente baixos, 

ocorrendo apenas algumas elevações apreciáveis, notadamente no 

local M1 • 

A exemplo das praias de Leste, Gaivotas, Caravela 

2, Betaras e Marajó, verif~cou-se, na maioria das vezes, que 

o aumento dos NMP de bactérias coliformes fecais era concomi-
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tante ao das bact~rias coliformes totais. 

Ressalta-se, por outro lado, que os períodos onde 

se observaram maiores concentrações bacterianas, foram justa

mente aqueles coincidentes com a estação quente do ano, in-

cluída da ~poca de férias escolares, quando ocorre, 

temente, maior afluência de pessoas às praias. 

freqüen-

Deve ser salientado também, que as amostras colhi

das no dia 18/Fev./80, revelaram-se nos locais M1, M2 , M3 e 

M4 com os maiores valores para os NMP de bact~rias coliformes 

totais e de coliformes fecais observados nesta praia. Este fa

to pode ter ocorrido devido aos dias de carnaval, que comu

mente levam maior número de pessoas a procurar a área litorâ

nea. 

Na praia de Matinhos as condições sanitárias das 

águas do mar apresentaram-se melhores no local de colheita M5 

seguido do M4 , mostrando-se com maior grau de poluição fecal 

nos locais de colheita M3 , M2 e M1 , sendo este filtimo o pior 

ou o mais poluído, talvez pelo fato de situar-se a aproxima

damente 50 metros de um canal, onde provavelmente eram lança

dos esgotos dom~sticos, pois, apresentava-se com agua de as

pecto turvo e exalando maus odores. 

Verifica-se na TABELA 4 a distribuição dos NMP de 

bact~rias coliformes totais e de coliformes fecais por 100 ml 

das 200 amostras de água do mar da praia de Caiobá, encontran

do-se nos períodos compreendidos entre 7/Jan./80 e 14/Abr./80 

e, entre 8/Set./80 e 15/Dez./80 valores mais altos no local de 

colheita c4 , seguido dos c 1 , c 3 e c 2 • Nos outros períodoscons-
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tataram-se valores baixos dessas bactérias, embora tenham si

do observadas algumas elevações dos seus NMP nos locais de co

lheita c 4 e c 1 • 

Salienta-se ainda, que no período de ll/Fev./80 a 

10/Mar./80, verificou-se uma elevaç~o brusca dos valores dos 

NMP de bactérias coliformes totais e de coliform8s fecais nas 

amostras colhidas no dia 18/Fev./80, sendo esse aumento devi

do, provavelment8, a um maior afluxo de banhistas por ocasião 

dos festejos do carnaval. 

As aguas da praia de Caiobá revelaram-se em piores 

condições sanitárias no local de colheita C4 , sugerindo que as 

concentrações bacterianas altas nas aguas deste local tenham 

sido devidos ao fato dele ser muito freqüentado por banhistas, 

pois, localiza-se em frente ao Edifício Caiobá, que recebe um 

número elevado de pessoas. O local de colheita c 1 revelou-se 

com algumas elevações bruscas dos NMP de bactérias coliformes 

totais e de coliformes fecais por 100 ml de água, sendo a po

luiç~o, a ex8mplo do local M1 , oriunda possivelmente, de um 

canal que se localiza nas suas proximidades. As aguas do lo

cal de colheita c2 foram as que se apresentaram em melhores 

condições sanitárias. 

Na TABELA 5 encontra-se a distribuição dos NMP de 

bactérias coliformes totais e de coliformes fecais por 100 ml 

das 300 amostras de água do mar da praia de Guaratuba. Nesta 

tabela, pode-se observar que nos períodos compreendidos entre 

7/Jan./80 e 14/Abr./80, obtiveram-se valores dos NMP desses 

dois grupos de bactérias mais elevados no local de colheita 

GB3, seguido do GB 4 , GB 2 , GB 1 , GB 5 e GB 6 • 
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Nos períodos entre 4/Ago. /80 e 6/0ut. /80, os NHP de 

bactérias coliformes totais e de coliformes fecais, mostraram

se com elevaç6es nas amostras de ~gua obtidas no local GB 4 • 

Com relação ao local de colheita GB 5 , verificou-se 

nos períodos entre 13/0ut./80 e 15/Dez./80 também elevaç6es 

consider~veis dos NHP dessas bactérias, para as respectivas 

amostras de ãgua analisadas. No decorrer dos outros períodos 

de estudo os valores permaneceram relativamente baixos e sem 

variaç6es acentuadas nas amostras obtidas nos diversos locais 

de colheita. 

As condiç6es sanitãrias das ~guas do mar da praia 

de Guaratuba, mostraram-se piores nos perlodos referentes a 

epoca do verão, na qual se inclui a de férias escolares, quan

do um maior número de pessoas dirige-se, normalmente, às praias. 

Em tal época, o local de colhei ta GB 3 revelou-se o mais polui

do, provavelmente por localizar-se também nas proximidades de 

um canal. Porém, os locais de colheita GB 4 , GB 2 , GB 1 e GBs, 

evidenciaram, respectivamente, nestes períodos, condiç6es sa

nit~rias um pouco melhores. Por outro lado, o local de colhei

ta GB5 foi o que se apresentou com menores graus de poluição 

fecal,inclusive em todos os períodos estudados. 

f': importante salientar, que ~gua do mar que não te

nha recebido lançament.os pluviais ou de esgotos sanit~rios mos

tra-se com números muito pequenos de bactérias coliformes, al

cançando no m~ximo cerca de 100 destes microrganismos por 100 

ml de ~gua, mesmo nas proximidades da costa (CHRISTOVÃO et 

al 1 7 , 19 54) . 
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A este respeito, face aos resultados obtidos, ve

rific<J.-se dentre as praias estudadas que aquelas que ainda não 

sofreram o impacto da urbanizaç~o e, por conseguinte, com me

nor aflu~ncia de banhistas, revelaram-se menos poluidas, ao 

passo que, as mais desenvolvidas e freqüentadas pelo pfiblico, 

apresentaram-se com niveis maiores de poluição que, em alguns 

casos, podem ser considerados elevados. 

Do exposto, comparando-se as condições sanitárias 

das águas do mar das praias estudadas, constata-se que se re

velaram com baixos niveis de poluição fecal as das praias de 

Leste, Gaivot<J.s, Caravela 2, Betaras e Marajó, em todos os pe

riodos de estudo. Entretanto, as aguas do mar das praias de 

Matinhos, Caiobá e Guaratuba, mostraram-se nos periodos com

preendidos entre 7/Jan./80 e 14/Abr./80 e no de 17/Nov./80 a 

15/Dez./80 em piores condições sanitárias. Nos demais perío

dos, as águas destas praias mantiveram-se em condições sani

tárias bastante satisfatórias, havendo apenas algumas eleva

ções nos NMP de bactérias coliformes totais e de coliformes 

fecais por 100 ml, em certos locais. 

Assim, os períodos em que as águas do mar s0 reve

laram com maiores nfimeros de bactérias coliformes totais e de 

coliformes fecais, foram praticamente os mesmos nas praias com 

maior afluência de banhistas. Tais períodos foram coinciden

tes com a época de férias escolares e com os meses mais quen

tes do ano, levando a acreditar-se que o próprio homem foi o 

causador da poluição, cujas fezes atingiram as águas direta

mente ou através do lançamento de esgotos, durante sua perma

n~ncia nas praias. 
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CHRISTOVÃO et al 17 (1954) realizaram uma investi

gaçao sobre as condiç6es sanitfirias das águas das praias de 

Santos e são Vicente. Comparando-se os resultados obtidos pa

ra as amostras colhidas por estes autores nos meses de junho 

e julho, com os verificados na presente pesquisa nestes mes

mos meses (TABELAS 1 a 5), evidencia-se que as águas do mar do 

litoral paranaense examinadas, revelaram-se com excelentes con

dições sanitárias, em contraposição com as águas do mar das 

praias de são Paulo, há 20 anos atrás, as quais se mostravam 

com um grau considerável de poluição, com exceçao das obtidas 

nos filtimos locais de colheita da Praia Grande e alguns das 

praias de Santos e são Vicente. A contaminação revelou níveis 

elevadíssimos nos primeiros quilômetros da Praia Grande, de

vido ao lançamento próximo dos esgotos das cidades de Santos 

e São Vicente, o que levou esses autores a recomendarem a ime

diata adoção de novo sistema de disposição dos esgotos dessas 

duas cidades e, sugerirem o estabelecimento de sistemas de in

vestigação e controle sanitário das praias principais, bem co

mo a instituição de padrÕes de balneabilidade para aguas de 

locais naturais. 

Com base nas sugestões feitas por aqueles pesqui

sadores, foram realizados levantamentos sanitários nas praias 

de Santos, são Vicente, Praia Grande e Itanhaém, de 1954 a 

1961, pelo antigo Departamento de Obras Sanitárias do Estado 

de são Paulo, constatando-se, com isto, um aumento do grau de 

poluição das águas do mar dessas praias (ROCHA 55 , 1974). 

Em 1974, a Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB) de são Paulo, intensificou a realizaçãodos 

estudos sobre a qualidade sanitária das praias paulistas com 
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a finalidade de propor critérios para a classificação das suas 

ãguas quanto ã balneabilidade. Neste estudo, concluiu-se que 

as ãguas do mar das praias de Bertioga, são Lourenço e Guara

tuba, apresentavam excelentes condiç6es sanitãrias; que as 

aguas das praias de são Vicente se revelaram com altos nurne

ros de bactérias coliforrnes fecais, indicando, portanto, alto 

grau de poluição fecal, através do recebimento de esgotos do

mésticos; que as ãguas da Praia Grande apresentavam valores 

elevados de bactérias coliforrnes totais e coliforrnes fecais em 

1974, a exemplo do que ocorria em 1973 com relação a colifor

rnes totais; que as ãguas de praias do municÍpio de Guarujã, 

que em 1959-61, revelaram-se com excelentes condiç6es sanitã-

rias, com exceção da praia do Tombo, no período de 1973-74 

mostravam-se com números altos de bactérias coliforrnes totais 

e fecais; que ãguas das praias do litoral norte (Ubatuba, Ca

raguatatuba, são Sebastião e Ilhabela) evidenciavam-se, de mo

do geral, com condiç6es sanitãrias bastante satisfatórias; que 

as praias do litoral sul (Cananéia, Iguape, Peruíbe, Itanhaérn 

e Mongaguã) apresentavam apenas alguns locais críticos nas 

praias do município de Itanhaérn, próximo ã desembocadura do 

rio Itanhaém e, na cidade de Mongaguã, nas proximidades do rio 

Mongaguã. Nesta última, os valores para bactérias coliforrnes 

fecais aumentavam no período de férias escolares (ROCHA55, 1974). 

No IV Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitãria 

(1967), o Engenheiro Arnold Vianna Koblitz apresentou o tra

balho Considerações sobre padrões bacteriolÓgicos de águas de 

banho, onde ressaltou que em 1963 o Departamento de Saneamen

to do Estado da Guanabara (atual Estado do Rio de Janeiro) 

procedeu a urna série de anãlises das ãguas das praias da Zona 

Sul (da cidade do Rio de Janeiro) , compreendendo as da Gãvea 
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à Copacabana, assim como as da Urca e de Ramos, para verifi

car suas condições sanitárias, por serem as mais freqüentadas. 

Os resultados revelaram concentrações elevadas de coliformes 

nas praias do Leblon, de Copacabana e de Ramos, com uma media

na de 130, 5,3 e 400 coliformes por ml, respectivamente. En

fatizou que algumas daquelas praias eram poluidas por esgotos 

lançados no Vidigal, pois de acordo com medições realizadas 

nesta época, apresentavam uma vazao média diária de 1066 li

tros/seg., ou seja, 92 102 400 litros de esgotos (KOBLITZ 38 , 

1967). 

MOTA & RIBEIRO FILHOL17 (1974) realizaram um levan

tamento das condições de poluição e a classificação sanitária 

das praias de Fortaleza, Ceará, analisando bacteriologicamen

te 110 amostras de água do mar, desde a barra do Rio Coc6 até 

a barra do Rio Ceará, mediante a determinação do NMP de bac

térias coliformes totais, coliformes fecais e estreptococos 

fecais. Estes autores verificaram que um grande trecho do li

toral apresentava águas com péssimas condições sanitárias, pe

los altos indices de coliformes totais, coliformes fecais e 

estreptococos fecais constatados, sendo consideradas impró

prias para banho. Apontaram como causa principal da situação 

encontrada, o lançamento de esgotos no mar, diretamente ou 

através de galerias de águas pluviais, pois somente cerca de 

7% da população da cidade de Fortaleza dispunha, na epoca, de 

esgotos sanitários. 

MARTINS 41 (1979), em sua investigação sobre SaZmo

neZZa no ambiente aquático e o seu significado sanitário ana

lisou, no periodo de novembro de 1974 a dezembro de 1977, 256 

amostras de água das praias de Santos e são Vicente, 81 da praia 
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de Bertioga e 66 do Guarujá, encontrando, 74,7%, 8,6% e 12% 

das amostras positivas para Salmonella, respectivamente. Por 

outro lado, ao considerar os teores de bact&rias coliformes 

como indicadores de poluição fecal, verificou que as praias de 

Santos e são Vicente revelaram-se bastante poluídas por esgo

tos, sendo consideradas impróprias para banho, segundo o pa

drão nacional para balneabilidade (MINIS'I'ÉRIO DO INTERIOR 11 11
, 

1976). As águas das praias do município de Bertioga mostraram

se as menos poluídas dentre as estudadas e foram classifica

das corno próprias para banho. No entanto, os resultados para 

as praias do Guarujá, em termos de poluição, revelaram que as 

mesmas encontravam-se razoavelmente poluídas em relação as de 

Bertioga, por~m não alcançava os níveis verificados em aguas 

das praias de Santos, apresentando somente alguns locais com 

águas classificadas como impróprias para banho. Neste estudo, 

frente aos resultados obtidos, Martins observou uma relação 

praticamente linear entre a densidade de bact~rias coliformes 

e a freqü~ncia de isolamento de Salmonella de água do mar, re

forçando o valor daquelas bact~rias como indicadoras de polui

ção fecal. 

PAULA52 (1978) estudou a ocorr~ncia de leveduras 

nas amostras de água do mar das praias da Ilha de são Vicente 

e de Bertioga, analisadas por MARTINS 41 (1979) e constatouque 

a positividade para leveduras, principalmente do genero Can

dida, era maior quando eram obtidos NMP de coliformes fecais 

mais elevados. Observação semelhante foi realizada por PUR

CHI053 (1978) com relação a fungos não esporulados, a partir 

da análise das mesmas amostras de água. Est~s dois pesquisa

dores sugerem, respectivamente, que leveduras do genero Can

dida e fungos não esporulados, após a realização de estudosem 
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outras regiÕes e padronização da metodologia, possam servir co

rno novos indicadores microbiológicos de poluição fecal em águas 

marinhas, a exemplo das bactérias coliformes. 

A este respeito, Brisou em 1975 (citado por DUTKA 

& SHERRY22 , 1978) constatou maior incidência de infecções va

ginais provocadas por leveduras do gênero Candida, entre mu

lheres que haviam freqüentado praias contaminadas por fungos 

intestinais. Por este motivo, esse autor recomenda a inclusão 

nos inquéritos sanitários de praias, da pesquisa sistemática 

de leveduras intestinais para reforçar a origem fecal da po

luição. 

Do exposto, depreende-se a importância dos levan

tamentos sanitários em praias e da freqüência com que são de

tectados os locais com águas em condições sanitárias inadequa

das. Porém, observa-se que muitos locais se revelam com águas 

em boas condições sanitárias em dado levantamento, mas, que em 

outros inquéritos realizados anos mais tarde, suas aguas apre-

sentam-se em condições sanitárias insatisfatórias, 

se impróprias para banho. 

tornando-

Na presente investigação, pode-se constatar que as 

águas do litoral paranaense em muitos locais dentre os estu

dados, mostraram-se em boas condições sanitárias, enquantoque 

em outros, com relação aos níveis de bactérias coliformes to

tais e coliforrnes fecais obtidos, já emergem corno problema, 

sobretudo em certas épocas do ano. Isto pode constituir-se em 

um alerta às autoridades sanitárias do Estado do Paraná, as 

quais devem envidar esforços no sentido de estabelecerem me

didas adequadas, a fim de se impedir um futuro agravamento de 



83 

tal situação, a exemplo do que ocorre em outras áreas do nos-

so país. 

No Brasil, o padrão nacional vigente para águasin-

teriores ou marinhas destinadas à balneabilidade foi estabe-

lecido através da Portaria n9 0536 de 07/Dez./1976 (MINIST~-

RIO DO INTERIOR44 , 1976). De acordo com este padrão, as aguas 

interiores ou marinhas são classificadas em categorias, con-

forme o número de bactérias coliformes fecais ou de colifor-

mes totais presentes em 100 ml de água, em 80 por cento ou 

mais de um conjunto de amostras analisadas, obtidas em cada 

urna das cinco semanas anteriores e colhidas no mesmo local 

(QUADRO 2). 

Portanto, ao serem analisadas 5 amostras de agua, 

urna (20%) pode conter um número de bactérias coliforrnes fecais 

ou de coliforrnes totais, superior ao estabelecido, para a água 

enquadrar-se em determinada categoria. Desta forma, embora a 

água de um determinado local seja classificada com categoria 

prÓpria a balneabilidade, pode apresentar em urna das datas de 

colheita, número elevado de bactérias coliformes fecais ou de 

coliforrnes totais em 100 rnl de água. Sendo assim, nesta oca-

sião é óbvio que as pessoas que entrarem em contato com estas 

águas, revelando-se com maior concentração bacteriana que a 

permitida, estarão correndo riscos maiores de saúde. Na pre-

sente pesquisa, por várias vezes, ocorreu esse fato interfe-

rindo nas condições sanitárias das águas, embora não as com-

prometendo em termos de balneabilidade. 

Quanto às categorias de balneabilidade, 
~ 

as aguas 

classificadas corno excelentes, muito boas ou satisfatóriaspo-
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QUADRO 2 - Classificação das águas interiores ou marinhas des-

tinadas à balneabilidade, segundo o número de bac-

térias coliformes fecais ou coliformes totais em 

100 ml de água, em 80% ou mais de um conjunto de 

amostras obtidas em cada uma das cinco semanas an-

teriores e colhidas no mesmo local. 

Categorias 
Co1iformes fecais 

em 100 m1 de ãgua 

Co1iformes totais 

em 100 m1 de ãgua 

Excelentes < Z50 < 125 o 
(três estrelas) 

Muito boas 
250 --j 500 1 2 5o ----! 2500 

(duas estrelas) 

Satisfatórias 500 --1 1 o o o 2500 --1 5000 
(uma estrela) 

Suspeitas 1 o o o ---1 4000 5000 ---{ 20000 

Más > 4000 > 20000 

FONTE: MINISTÉRIO DO INTERIOR. Secretaria Especial do Meio Am-

biente. - Classificação das águas de balneabilidade no 

Brasil: definição de normas e padrão de qualidade - Por-

taria n9 0536 - 07/Dez./76. Saneamento, Rio de Janei-

ro, ~:236-237, 1976. 
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dem ser enquadradas numa Única categoria, denominada própria. 

Do mesmo modo, as águas classificadas nas categorias suspeita 

e má podem ser reunidas numa só categoria, chamada imprÓpria. 

Assim, com respeito à balneabilidade, analisando-

se a TABELA 6, comprova-se que nas 10 classificações realiza

das de acordo com os NMP de bactérias coliformes totais por 

100 ml, as águas colhidas nos diferentes locais corresponden

tes às praias de Leste, Gaivotas, Caravela 2, Betaras e Mara

jó, foram consideradas como excelentes, com exceção do local 

MJ, no período de 17/Mar./80 a 14/Abr./80, cujas águas foram 

classificadas como muito boas. Portanto, todos os locais mos

traram-se com água própria à balneabilidade. 

Na TABELA 7 constata-se que ao se classificaressas 

mesmas amostras de água, segundo os NMP de bactérias colifor

mes fecais por 100 ml, todas foram consideradas como próprias 

à balneabilidade , por terem sido classificadas como excelen

tes, em todos os locais de colheita. 

Quanto à balneabilidade, na praia de Matinhos, de 

acordo com os resultados obtidos para os NMP de bactérias co

liformes totais por 100 ml de água, verifica-se na TABELA 8, 

que nos locais de colheita M1 e M2 no período de ll/Fev./80 a 

10/Mar./80, as aguas revelaram-se com qualidade imprópria a 

balneabilidade, pois foram classificadas como más e suspeitas, 

respectivamente. No entanto, nas outras 9 classificações, rea

lizadas para estes mesmos locais, as águas mostraram-se com 

qualidade prÓpria à balneabilidade. Por outro lado, nos locais 

de colheita M3 , M4 e M5 , nas 10 classificações realizadas, as 

águas revelaram-se próprias à balneabilidade. 
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Entretanto, pode-se observar que ao se classificar 

as mesmas águas da praia de Matinhos, com relação aos NMP de 

bactérias coliformes fecais por 100 rol (TABELA 9) , no local 

de colheita M1 as águas apresentaram-se com qualidade impró

pria à balneabilidade em 4 classificações. A este respeito, 

estas águas foram classificadas nos períodos de 7/Jan./80 a 

4/Fev./80 como suspeitas, de 11/Fev./80 a 10/Mar./80 como más, 

de 17/Mar./80 a 14/Abr./80 e de 17/Nov./80 a 15/Dez./80 como 

suspeitas. Nas 6 classificações restantes, suas aguas foram 

consideradas com qualidade excelente e, portanto, próprias a 

balneabilidade. No local de colhei ta M2 , no período de 11/Fev./ 

80 a 10/Mar./80, as águas também se revelaram com qualidade 

imprópria à balneabilidade, pois, foram classificadas como más. 

Nas outras 9 classificações, as suas águas apresentaram-se com 

qualidade própria à balneabilidade. Quanto aos locais de co

lheita M3 , M4 e M5 , as suas águas revelaram-se com qualidade 

própria à balneabilidade nas 10 classificações realizadas. 

Na TABELA 10 encontra-se a classificação das águas 

do mar da praia de Caiobá, segundo os NMP de bactérias coli

formes totais por 100 rol, revelando que em todos os locais de 

colheita e nas 10 classificações, as aguas apresentaram-se com 

qualidade própria à balneabilidade. 

Porém, na TABELA 11, verifica-se que para essas 

mesmas águas a classificação feita de acordo com os valores 

encontrados na determinação dos NMP de bactérias coliformes fe

cais por 100 rol, revelou que o local de colheita c 4 , no pe

ríodo de 8/Set./80 a 6/0ut./80, encontrava-se com águas ~m

próprias à balneabilidade, por terem sido consideradas suspei

tas. Nas outras 9 classificações do local de colheita c4 , bem 
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corno nas 10 classificações dos locais de colheita c 1 , C2 e c3 , 

as águas apresentaram-se com qualidade própria à balneabili

dade. 

Com relação às águas da praia de Guaratuba, ao se

rem classificadas por 10 vezes conforme os resultados obtidos 

para os NMP de bactérias coliforrnes totais (TABELA 12) e, tam

bém, por 10 vezes segundo os NMP de bactérias coliforrnes fe

cais por 100 ml (TABELA 13), em ambos os casos e nos 6 locais 

de colheita, revelaram-se sempre com qualidade própria à bal

neabilidade. 

Do exposto, pode-se depreender que durante a pre

sente pesquisa ocorreram períodos em que as águas das praias 

estudadas mostraram-se com níveis de poluição mais elevados. 

Entretanto, as águas de cada um dos 22 locais de colheita, ao 

serem classificadas por 10 vezes, quanto à balneabilidade, se

gundo os valores encontrados para os NMP de bactérias colifor

rnes totais por 100 rnl, verificou-se que apenas nos locais M1 

e M2 , da praia de Matinhos, as águas apresentaram-se com qua

lidade imprÓpria à balneabilidade em urna classificação, res

pectivamente. Por outro lado, as mesmas águas dos 22 locais 

de colheita, ao serem classificadas por 10 vezes, de acordo 

com os NMP de bactérias coliformes fecais por 100 ml tanto 

nos locais M1 e Mz da praia de Matinhos quanto no C4 da praia 

de Caiobá, as águas revelaram-se com qualidade imprÓpria à bal

neabilidade em 4, urna e urna classificações, respectivamente. 

As possíveis razoes que levaram as águas destes lo

cais de colheita, M1 , M2 e c 4 , a revelarem-se as piores quan

to à classificação com respeito à balneabilidade, já foramsu-
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geridas, quando se discutiram as condições sanitárias das amos-

tras de água analisadas, de acordo com os NHP de bactérias co-

liformes totais e coliformes fecais obtidos. 

Observando-se as TABELAS 14 e 15, pode-se verifi-

car que a raz~o entre os NMP por 100 ml de bactérias colifor-

mes totais e coliformes fecais (CT/CF), obtida na presente 

pesquisa, n~o correspondeu à que se encontra no padrão de qua-

lidade empregado para águas interiores ou marinhas destinadas 

à balneabilidade (HINISTÉRIO DO INTERIOR4 4
1 1976) . Segundo es-

te padrão, os nGmeros máximos tolerados de bactérias colifor-

mes tot-éüs nas 5 ca-tegorias de classificação das águas de bal-

neabilidade, ou sejam: excelentes, muito boas, satisfatórias, 

suspeitas e más, são cinco vezes maiores do que os correspon-

dentes às bactérias coliformes fecais, nas mesmas categorias 

(QUADRO 2). Assim, esperava-se pelo padrão adotado, que o NHP 

por 100 ml de bactérias coliformes totais fosse cerca de 5 ve-

zes maior que o NHP por 100 ml de bactérias coliformes fecais, 

para uma mesma amostra de água, obtendo-se portanto, uma ra-

zão CT/CF de aproximadamente, 5,0. 

Porém, das l 100 amostras examinadas, em apenas 15 

(1,36%), evidenciou-se essa razão esperada, enquanto para 896 

(81,45%), tal valor foi inferior a 5,0, sendo que em um nume-

ro alto, ou seja, 238 amostras (21,63%), -a razao CT/CF foi 

igual a 1,0 (TABELAS 14 e 15). 

Diante do que se verificou, deve ser ressaltado que 

as águas ao serem classificadas com respeit0 à balneabilida-

de, dependendo das bactérias pesquisadas, coliformes totaisou 

coliformes fecais, podem se enquadrar em categorias diferen-
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tes. Isto ocorre devido ao fato observado, do NMP de bactérias 

coliformes fecais por 100 ml em águas não estar sempre presen

te numa proporção de 1 para cerca de 5, em relação ao NMP de 

bactérias coliformes totais por 100 ml. 

Como já foi referido na presente pesquisa, as aguas 

dos 22 locais de colheita foram classificadas, quanto à bal

neabilidade, por 10 vezes com relação aos NMP de batérias co

liformes totais por 100 ml e por 10 vezes com respeito aosNMP 

de bactérias coliformes fecais por 100 ml, totalizando 440 

classificações. Assim sendo, por 220 vezes foram realizadas, 

concomitantemente, classificações das águas analisadas, con

siderando-se os resultados obtidos nas quantificações de bac

térias coliformes totais e de coliformes fecais. 

Verificando-se as TABELAS 6 a 13, pode-se depreen

der que das 220 classificações, de acordo com os valores ob

tidos nas determinações dos NMP de bactérias coliformes fecais 

em relação aos NMP de bactérias coliformes totais, em 194 (88,2%) 

vezes as aguas classificaram-se na mesma categoria, em 20 (9,1%) 

passaram para categorias inferiores e em 6 (2,7%) para supe

riores. Cumpre salientar, que das 20 classificações, nas quais 

as águas se revelaram em categorias inferiores quanto aos NMP 

de bactérias coliformes fecais, 4 passaram da categoria pro

pria para a imprópria a balneabilidade. 

Calculando-se a mediana entre as razões obtidas (CT/ 

CF), para as 1 100 amostras examinadas, encontrou-se o valor· 

2,5, levando-se a julgar que o NMP de bactérias coliformes to

tais por 100 ml foi, em média, 2,5 vezes maior do que o NMPde 

bactérias coliformes fecais por 100 rol e, não 5 vezes maior 
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como o que é considerado no padrão nacional vigente. 

Para as determinações das razoes CT/CF, os valores 

obtidos sofreram um arredondamento, usando-se o intervalo de 

-0,5 entre as razoes, com o objetivo de nao se ter um numero 

muito grande de resultados diferentes. Por outro lado, para o 

cálculo da razão CT/CF, todos os resultados dos NMP de bacté-

rias coliformes totais e coliformes fecais, iguais ou maiores 

(~) que um determinado valor ou menores (<), foram considera-

dos como sendo iguais ao número encontrado, excluindo-se os 

sinais. Por exemplo: um número ~ 2 400 foi considerado como 

sendo 2 400 e outro < 2 como sendo 2. 

Uma vez que a presença de bactérias coliformes fe-

cais indica poluição originária de fezes, tornando as -aguas 

potencialmente perigosas à saúde humana pelo fato de poderem 

estar presentes agentes patogênicos eliminados juntamente com 

as fezes, as águas destinadas à balneabilidade quando classi-

ficadas conforme os NMP de bactérias coliformes fecais por 100 

rol que apresentam, revelam com maior segurança as suas condi

ções sanitárias, do que quando classificadas de acordo com os 

valores dos NMP de bactérias coliformes totais por 100 rol. Is-

to se deve a que estas últimas bactérias podem também ser pro-

venientes de fezes, mas, nada impede que sejam oriundas do so-

lo e de vegetais. 

Assim sendo e diante dos resultados obtidos na pre-

sente pesquisa, as bactérias coliformes fecais mostraram-se 

melhores indicadoras da presença de poluição fecal, para a 

classificação das águas destinadas à balneabilidade. Com base 

no exposto e de acordo com os resultados obtidos na quantifi-
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caçao de bactérias coliformes totais e de coliformes fecais 

para as 1 100 amostras de água do mar analisadas, o padrão na

cional vigente (MINIST~RIO DO INTERIOR44 , 1976) deveria con

ter parâmetros somente para bactérias coliformes fecais. En

tretanto, no caso de continuar a permitir a classificação das 

águas através das determinações dos N~W de bactérias colifor

mes totais, os limites exigidos para estas bact.érias deveria 

sofrer um reestudo. Por conseguinte, novas investigações pre

cisariam ser realizadas, estabelecendo-se inclusive a propor

çao existente entre o NMP de bactérias coliformes totais e o 

NMP de bactérias coliformes fecais, ou seja, a razao CT/CF. 

Desta maneira, poderia-se, provavelmente, evitar que uma água 

classificada numa dada categoria, com base nos NMP de bacté

rias coliformes totais obtidos, fosse enquadrada em outra ca

tegoria através das determinações dos NMP de bactérias coli

formes fecais. 



6. C O N C L U S O E S 



De acordo com os resultados obtidos na presente pes

quisa e levando-se em conta a discussão por nós desenvolvida, 

esperamos ter contribuído com algumas informações relativas às 

condições sanitárias e classificação das águas do mar desti

nadas à balneabilidade de praias do Estado do Paraná, eml980. 

Assim, tais informações podem ser resumidas nas seguintes con

clusões: 

6.1 Com relaçâo as praias de Leste, Gaivotas, Caravela 2, Be

taras e Marajá, pouco urbanizadas e com baixa afluência 

de banhistas, as respectivas amostras de água do mar ob

tidas nos 7 locais de colheita predeterminados, revela

ram-se entre 7/Jan./80 e 15/Dez./80, com NMP de bactérias 

coliformes totais e de coliformes fecais por 100 ml de 

água, de maneira geral baixos, não se verificando varia

ção acentuada entre os valores encontrados. 

6. 2 Quanto às pra~ as de Mat.inhos, Caiobá e Guaratuba, urba

nizadas e com alta afluência de banhistas, as respecti

vas amostras de água do mar obtidas nos 15 locais de co-
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lheita predeterminados, revelaram-se nos períodos com-

preendidos entre 7/Jan./80 e 14/Abr./80 e no de 17/Nov./ 

80 a 15/Dez./80, correspondentes aos meses mais quentes 

do ano, incluindo os de férias escolares, com NMP de bac-

térias coliformes totais e de coliformes fecais por 100 

ml de água, de maneira geral elevados, mostrando-se, por-

tanto, em piores condições sanitárias em relação aos de-

mais períodos, quando tais valores foram baixos, com al-

gumas exceçoes. 

6.3 As águas analisadas, classificadas segundo os NMP de bac-

térias coliformes totais por 100 ml, de um modo geral, 

revelaram-se com qualidade de balneabilidade superior do 

que quando classificadas de acordo com os valores obti-

dos nas determinações dos NMP de bactérias coliformes fe-

cais por 100 ml de água. 

6.4 Nas lO classificações realizadas segundo os NMP de bac-

térias coliformes totais por 100 ml de agua, para cada um 

dos 22 locais de colheita de amostras, somente as aguas 

dos locais M1 e M2 da praia de Matinhos revelaram-se, res-

~ 

pectivamente, com qualidade ma e suspeita, sendo consi-

deradas impróprias à balneabilidade, isto ocorrendo em 

apenas uma classificação. 

6.5 Nas lO classificações realizadas segundo os NMP de bac

térias coliformes fecais por 100 ml de água, para cada 

um dos 22 locais de colheita de amostras, o local M1 da 

praia de Matinhos revelou-se em 4 classificações com águas 

impróprias à balneabilidade, sendo em 3 com qualidade 

suspeita e em uma com qualidade má; os locais M2 da praia 
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de Matinhos e C4 da de Caiobã, em apenas uma das classi

ficações mostraram-se com ãguas de qualidade má e suspei

ta, respectivamente, sendo também consideradas impróprias 

à balneabilidade. 

6.6 Nas 20 classificações realizadas, o local M1 da praia de 

Matinhos revelou-se o mais poluído, apresentando-se com 

aguas impróprias à balneabilidade em uma das classifica

çoes, segundo os NMP de bactérias coliformes totais por 

100 rol e, em 4, de acordo com os resultados dos NMP de 

bactérias coliformes fecais por 100 ml de ãgua. 

6.7 Nas 20 classificações realizadas, as ãguas do mar obti

das nos locais de colheita das praias de Leste, Gaivotas, 

Caravela 2 e Betaras, assim como as colhidas nos locais 

Ms da praia de Matinhos, C2 de Caiobâ e GB5 de Guaratu

ba, revelaram-se quanto à balneabilidade, com qualidade 

excelente. 

6.8 Entre 21/~Jr./80 e 19/Set./80, portanto, em 4 períodos 

consecutivos de classificação, as aguas do mar dos 22 lo

cais de colheita, das diferentes praias estudadas, reve

laram-se próprias à balneabilidade, o mesmo ocorrendo no 

período de 13/0ut./80 a 10/Nov./80. 

6.9 Os resultados obtidos nesta pesquisa evidenciam um aler

ta aos Órgãos oficiais responsãveis pelo controle sani

tãrio das ãguas do Estado do Par anã, quanto à realização de 

levantamentos sistemãticos e periódicos para verificação 

das condições sanitãrias e classificação das aguas do 

mar destinadas à balneabilidade das praias desse Estado, 
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nao só para o estudo de medidas de controle de poluição, 

mas também com a finalidade de orientar os banhistas so

bre os locais com águas impróprias à balneabilidade. 
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