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BALNEABILIDADE DAS PRAIAS ABRIGADAS DE NITERÓI E A RELAÇÃO 

COM O PROGRAMA ENSEADA LIMPA  

 

 

RESUMO 

A melhoria na balneabilidade das praias pode estar vinculada ao Programa Enseada 

Limpa, realizado pela Prefeitura de Niterói, que através da iniciativa da Gestão Integrada 

dos Recursos Hídricos com o Gerenciamento da Zona Costeira, busca a melhoria do 

ambiente praial a partir do tratamento e monitoramento do esgotamento sanitário. Os 

critérios de avaliação das águas das praias de Niterói são obtidos através da resolução do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), nº 274/2000, por intermédio da 

classificação como: própria e imprópria para recreação. O presente trabalho tem como 

objetivo principal avaliar a balneabilidade das praias do município de Niterói, localizado 

na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A metodologia será feita a partir do 

levantamento dos boletins de Qualidade da Água, disponibilizados pelo Instituto Estadual 

do Ambiente (INEA) numa série histórica entre os anos de 2007 e 2018.  Os resultados 

alcançados apontam para um índice de melhora da balneabilidade das praias abrigadas da 

área de estudo, e dentre elas as praias que por seis anos consecutivos tiveram índice de 

balneabilidade de 0%, melhoraram somente a partir do ano 2014, através da 

implementação do Programa Enseada Limpa da Prefeitura de Niterói com diversas 

iniciativas de gestão integrada. 

 

Palavras-Chave: Balneabilidade. Gestão Integrada dos Recursos Hídricos. Zona Costeira. 

Estação de Tratamento de Esgoto. Programa Enseada Limpa.  
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BALNABILITY OF NITEROI SHELTERED BEACHES AND THE RELATION TO 

THE CLEANED PROGRAM 

 

Abstract 

The Improvement in beach bathing can be linked to the Clean Cove Program, carried out by the 

Niterói City Hall, which, through the Integrated Water Resources Management and Coastal Zone 

Management initiative, seeks to improve the beach environment by treating and monitoring the 

beach. sanitary sewage. The criteria for assessing the waters of Niterói beaches are obtained 

through the Resolution of the National Environment Council (CONAMA), nº 274/2000, through 

the classification as: proper and unsuitable for recreation. The present work has as main objective 

to evaluate the beachability of the beaches of the city of Niterói, located in the metropolitan region 

of Rio de Janeiro state. The methodology will be based on the survey of Water Quality bulletins, 

made available by the State Institute of Environment (INEA) in a historical series between 2007 

and 2018. The results obtained point to an improvement index of the beaching sheltered beaches 

of the study area, and among them the beaches that for six consecutive years had a bathing rate 

of 0%, improved only from 2014, through the implementation of the Clean Cove Program of 

Niterói City Hall with several integrated management initiatives. 

Keywords: Bathing. Integrated Water Resources Management. Coastal Zone. Sewage treatment 

station. Clean Cove Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

A balneabilidade está diretamente atrelada a questão da descarga de efluentes sem 

tratamento prévio nas águas, o que consequentemente pode comprometer a 

balneabilidade das praias. Portanto, sua finalidade é monitorar a qualidade da água para 

analisar “o risco de contaminação de banhistas, e o tempo, relativamente curto, entre a 

contaminação e o decaimento bacteriano” (PELEJA, 2015). 

As noções que levam a pensar a questão da balneabilidade vinculada as condições 

de saneamento remontam a milénios. Como observa, ROSEN (1994), embora de forma 

precária, a relação água e saúde já era conhecida em algumas culturas que adotavam 

sistemas de saneamento como, por exemplo, a presença de banheiros e sistemas de coleta 

de esgotos nas edificações de uma civilização que habitou o norte da Índia há 

aproximadamente 4000 anos. 

Segundo Berg et. al (2013), balneabilidade é a capacidade que um local tem de 

possibilitar o banho e atividades esportivas em suas águas, ou seja, é a qualidade das águas 

destinadas á recreação de contato primário. Sendo assim, o conceito de balneabilidade é 

definido como sendo a eficácia das águas de determinado local ou região em condições 

salubres à prática de ações recreativas, socioeconômicas e contato primário. As águas são 

utilizadas para fins recreacionais, propiciando o lazer, práticas esportivas, como natação, 

e também possibilita que comunidades tradicionais, a exemplo dos caiçaras, exerçam e 

transmitam resistência em seu território, assim como viabiliza práticas econômicas. Para 

se determinar a balneabilidade, é necessário quantificar bactérias do grupo coliforme 

presentes na água, contabilizando os coliformes totais e fecais, Escherichia coli e/ou 

Enterococos (BERG, 2013). 

O crescimento populacional e a expansão das cidades, associada a políticas 

públicas ineficazes ou ausentes, vem tornando as cidades cada vez menos acolhedoras 

ambientalmente para a ocupação humana, devido à redução das áreas verdes e espaços de 

recreação (LONDE e MENES, 2014). Diante de tal fato, torna-se importante a 

preocupação acerca das condições de balneabilidade das praias. Apesar de não ser um 

tema muito frequente na academia, estudos com relação à balneabilidade das praias são 

cada vez mais recorrentes. 

Como abordado por Campos & Cunha, (2015), o tema balneabilidade ainda é 

pouco explorado no Brasil, contando com poucas pesquisas e publicações. Algumas 

pesquisas relevantes podem ser exemplificadas, como no caso do estado do Amapá, em 
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que os autores do estudo de caso feito, buscaram salientar a importância do 

monitoramento da balneabilidade das praias, que se faz relevante para a conservação e 

prevenção da saúde dos usuários de recreação. Já Macedo-Silva et al. (2016), 

investigaram a balneabilidade das praias de São Luiz, no Maranhão, a partir da questão 

da percepção ambiental, com a utilização de questionários semi-estruturados. Os autores 

verificaram a necessidades de implementação de práticas de Educação Ambiental e 

atividades de extensão por parte do meio acadêmico.  

No caso dos estudos prévios sobre a balneabilidade das praias da Baía de 

Guanabara, Júnior et al. (2000) ressaltam que o processo de ocupação desordenada, 

associado à falta de um sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

levou a região Leste Fluminense – Estado do Rio de Janeiro - à degradação dos seus 

recursos hídricos e ao comprometimento da balneabilidade das praias. No seu entorno, 

encontram-se os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, 

Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que juntos agregam mais de oito milhões de habitantes, 

sendo que grande parte da população se encontra nos dois primeiros municípios (NETO, 

FERREIRA 2010). Ainda segundo estes autores, a Baía de Guanabara (em 2010) recebia 

diariamente, aproximadamente, 18 m3/s de esgotos domésticos, dos quais apenas 25% 

recebem tratamento secundário. O auto índice populacional dos municípios do entorno 

da Baía de Guanabara, atrelado a descarga de esgoto doméstico sem tratamento 

preliminar, prejudica diretamente na balneabilidade das praias. 

Reconhecendo a importância de se preservar as águas das praias, bem 

indispensável à ações recreacionais, a pesca e lazer, assim como compreendendo a 

conexão entre a bacia hidrográfica e a zona costeira, faz-se necessário pensar a 

preservação e a gestão das águas de forma integrada, a partir da Gestão de Recursos 

Hídricos e do Gerenciamento Costeiro Integrado. Os estudos sobre as bacias hidrográficas 

e a zona costeira tendiam a ser fragmentados por se tratarem de ambientes com 

especificações ecossistêmicas aparentemente distintas. Mas foi a partir do Gerenciamento 

Integrado que se tonou possível a discussão de questões para preservação mútua de tais 

ambientes.   

Sendo assim, a evolução dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos para o 

gerenciamento integrado de bacias hidrográficas transcende os aspectos hidrológicos, 

demográficos, sociais e econômicos e abrange considerações sobre a conservação de 

habitats e espécies fluviais e ecossistemas adjacentes (MASSOUD et al. 2004). Faz-se 
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necessário o gerenciamento integrado para proteção dos biossistemas e de suas 

respectivas especificidades, que juntas equilibram o ambiente.  

Entendendo a importância e preocupações para o manejo das zonas costeiras, das 

praias de Niterói, o conhecimento acerca do monitoramento da balneabilidade das praias 

como prevenção e bem-estar da população local, é fundamental, em que a divulgação de 

tais informações carece de ter uma maior divulgação. 

 

1.1 A BALNEABILIDADE NAS PRAIAS ABRIGADAS DE NITERÓI  

 

Notícias recentes estão sendo divulgadas acerca da melhoria nos índices de 

balneabilidade das praias de Niterói. Em 13 de março de 2018, o site do G1 publicou uma 

reportagem intitulada como: “Praias de Niterói, RJ, atingem bons índices de 

balneabilidade pelo segundo verão consecutivo”; a matéria também noticiou que no início 

do ano de 2018, golfinhos chamaram a atenção na costa niteroiense. Um grupo de cinco golfinhos 

foi flagrado na Praia de Icaraí por remadores de canoa havaiana. Os atletas deixaram a atividade 

física de lado para registrar o passeio dos mamíferos (Portal G1, 2018).  

No dia 3 de julho de 2019, o Jornal Fluminense e a Prefeitura de Niterói, 

compartilharam informações sobre o aparecimento na praia de Icaraí, do Tatuí de nome 

científico Emerita Braisiensis, crustáceo característico de ambiente costeiro fluminense. 

Segunda a bióloga, Caroline Rodrigues em entrevista ao Jornal Fluminense “Por conta da 

poluição, a presença dos Tatuís é cada vez mais escassa, já que são crustáceos muito 

sensíveis. Como existe uma troca de água na Baía, algumas praias são mais poluídas do 

que outras. A influência que a água pode ter na areia faz com que o oxigênio seja 

absorvido de forma mais fácil” (O Fluminense, 2019).  

Algumas dessas reportagens têm atribuído a melhora da qualidade das águas das 

praias abrigadas de Niterói ao Programa Enseada Limpa, que surgiu em 2013 a partir de 

uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, que por meio do “Plano Estratégico Niterói que 

Queremos”, prevê um município mais sustentável até o ano de 2033. O Programa conta 

com a unificação de distintos setores da administração tanto pública como privada, que 

tem como objetivo a melhoria na qualidade das águas das praias de Niterói a partir de 

medidas como a implantação de redes coletoras e ampliação do sistema de saneamento 

das comunidades em torno da bacia hidrográfica de Jurujuba. Tal ação tem como 

prioridade a conservação das praias de São Francisco, Charitas, Jurujuba, as quais estão 

inseridas na Enseada de Jurujuba e integram a bacia hidrográfica contribuinte à enseada. 
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Avista disso, objetiva-se implantar ações que visem à gestão integrada dos 

resíduos, saneamento ambiental em favelas, complementação de rede de esgoto, 

desratização e limpeza, além da formação de um comitê de bacia para diálogo e gestão 

continuada dos projetos cuja finalidade é atingir a melhoria da qualidade das águas e de 

vida nesse local (Schmidt ET. AL, 2016).   

Desta forma o objetivo principal do presente trabalho é avaliar a balneabilidade 

das praias abrigadas do município de Niterói a partir da série histórica entre 2007 e 2018, 

com base nos boletins de qualidade das águas disponibilizados pelo Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA). A partir desta análise, espera-se ainda, verificar se de fato existe 

relação entre os dados de balneabilidade e a implementação do Programa Enseada Limpa; 

bem como avaliar se esse programa cumpre a função de integração entre a bacia 

hidrográfica e a zona costeira, com relação a questão dos recursos hídricos. 

 

 

2 ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Niterói, localiza-se no estado do Rio de Janeiro, Segundo, Santos 

(2019), na Região metropolitana, é compreendido entre as coordenadas geográficas 

22°59’11’’ e 22°51’11’’ de latitude sul e 43°08’28’’ e 42°57’00’’ de longitude oeste, seu 

limite ao norte é com o município de São Gonçalo e seu limite leste com o município de 

Maricá. De acordo com o último censo (IBGE, 2010), Niterói tem população de 487.562 

habitantes, possui área de unidade territorial de 133, 757 km², com esgotamento sanitário 

adequado de 91,1%; já segundo os dados disponibilizados no portal Agência Nacional de 

Águas (ANA); o esgotamento adequado sanitário é de 85,9% através das Estações de 

Tratamento de Esgoto, sendo 5,4% de solução individual e 8,7% de esgoto sem coleta e 

sem tratamento. (ANA, 2013). Na (Figura 1), estão localizados os pontos de 

balneabilidade da área de estudo em questão. 
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Figura 1: Localização dos pontos de coleta de balneabilidade das praias de Niterói. Fonte: 

autora, 2019. 

 

Para os autores Muehe et al. (2006), o litoral do Rio de Janeiro se divide em três 

grandes compartimentos de acordo com a orientação de sua linha costa e seu grau de 

indentação. O Compartimento da Baía de Guanabara é constituído por uma área rebaixada 

ao longo de um eixo de falha que rompeu o maciço costeiro. A depressão assim formada 

abriu uma ligação entre o oceano e o graben da Guanabara e serviu de convergência para 

o escoamento da rede de drenagem fluvial oriunda da escarpa da serra do Mar e do reverso 

do maciço costeiro Muehe et al. (2006, p. 281). 

De acordo com Santos et al. (2004) as praias de Icaraí e das enseadas de São 

Francisco e Jurujuba possuem baixa dinâmica sedimentar, devido à morfologia do litoral 

mais abrigada da ação das ondas. Ainda assim, podem ser observadas impactos 

recorrentes da ação de ressacas, sobretudo no setor noroeste da praia de Icaraí. Em 

condições normais, a altura média das ondas pode variar entre 0,3 e 0,5m; enquanto que, 

em condições de ressaca, essas ondas podem variar entre 0,7 a 1,5m. Além disso, o regime 

de marés possui amplitude máxima de 1,4 m, configurando a classe de micro-maré.  
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Devido à baixa circulação das águas pelo regime de micro-maré, a concentração 

dos enfluentes despejados diretamente nas praias da Baía de Guanabara não são dispersos, 

o que até os anos 2000 agravou a situação das praias da área de estudo.  

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

 O estado do Rio de Janeiro, onde está inserido o município de Niterói, é dividido 

em nove regiões hidrográficas, sendo a “Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara” a 

que contém o referido município.  Em 2005 foi elaborado o Plano Diretor de Recursos 

Hídricos para esta região hidrográfica do ano de 2005 a 2020.  O Comitê de Bacia 

Hidrográfica da Baía de Guanabara vem acompanhando a aplicação do Plano vigente e 

já iniciou o processo de discussão para atualização do mesmo (INEA, 2019).  

O site do INEA, aponta que a Região Hidrográfica V possui muitos dos seus 

corpos d´água em nível avançado de degradação qualitativa, incluindo seus sistemas 

lagunares, comprometidos em grande parte pelo lançamento de efluentes domésticos sem 

tratamento. O fato de estar situado em uma região metropolitana densamente povoada 

com baixos níveis de tratamento de efluentes, acelera a degradação ambiental.  

No croqui disponível no Atlas de Esgoto: “Despoluição de Bacias Hidrográficas” 

(Anexo I), da Agência Nacional de Águas, é apresentado os dados para o município de 

Niterói, que apontam que 85, 9% possuem Sistemas Existentes de esgotamento tratado, 

enquanto 8,7% não possui coleta e nem tratamento e 5,4% são referentes a Solução 

Individual. Sendo assim, as Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), tais informações 

são descritas de acordo com o Anexo II e III.  

As Estações de Tratamento de Esgoto do município de Niterói são de 

responsabilidade da Concessionária Águas de Niterói, que desde novembro de 1999 faz 

a coleta e tratamento de esgotos, que conjuntamente com as políticas públicas instituídas, 

como os planos para despoluição da Baía de Guanabara do Estado do Rio de Janeiro, 

contribuem para os resultados positivos e consequentemente na melhoria da 

balneabilidade das águas das praias de Niterói. Existem oito Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETEs) para atendimento da população de Niterói, como apresentado na (Figura 

2). 

Segundo, Faria (2013), a operação do emissário é feita pela empresa Águas de 

Niterói, responsável pelo esgotamento sanitário dessa cidade. O emissário de Icaraí, 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/
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localiza-se lateralmente ao último ponto de coleta na praia de Icaraí (IC001). Na visitação 

de campo para obtenção do registro do arco da praia, e das placas explicativas de 

Recomendada ou não Recomendada ao Banho de mar, não foi identificado nenhuma placa 

com informativos que identificasse o Emissário Submarino de Icaraí à população.  

O emissário submarino corresponde a uma tubulação de lançamento de esgotos 

diretamente ao mar, após algum tratamento prévio do esgoto em questão, as águas do mar 

são utilizadas como destino final pela eficácia da salinidade em dispersar os efluentes. Na 

maioria dos emissários submarinos do Brasil, os efluentes são submetidos a tratamento 

preliminar denominado pré-condicionamento, que consiste em gradeamento, 

peneiramento e, frequentemente, na desinfecção por meio de cloração. Eventualmente, 

algumas estações possuem também caixas retentoras de resíduos sedimentáveis 

(ABESSA et al. 2012). 

Diversos são os fatores que influenciam na presença de indicadores 

bacteriológicos nas águas. De maneira geral, podemos citar: a existência/abrangência de 

sistemas de coleta, tratamento e disposição de efluentes sanitários na região; a 

proximidade de rios, canais e galerias pluviais afluindo diretamente ao mar; a localização 

da praia e sua hidrodinâmica (circulação das águas); a incidência de chuvas 

(pluviosidade) e demais fatores meteorológicos; as condições de maré; lixo (, INEA, 

2019). As bactérias responsáveis pela contaminação das águas são encontradas em 

diversos ambientes flúvio-marinho. 

As doenças de veiculação hídrica são causadas pelo contato com água não tratada 

ou contaminada. Segundo Berg (2013), cursos de água contaminados por esgotos 

domésticos, ao atingirem as águas das praias, podem expor os banhistas a bactérias, vírus 

e protozoários. Águas balneárias que estejam fora dos padrões de balneabilidade, 

apresentam a possibilidade de contaminar banhistas e a fauna marinha com diversas 

doenças e causar até a morte dos mesmos. As doenças ocasionadas são diversas, podendo 

ser: hepatite, doenças de pele, irritação nos olhos, febre e infecções estomacais devido a 

uma possível ingestão da água. 
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Figura 2: Estações de Tratamento de Esgoto do Município de Niterói. Elaboração: autora, 2019. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo do presente artigo compreende as praias que se localizam na 

parte Leste da Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, 

situadas no entorno da Baía de Guanabara, as praias em questão são: Boa Viagem, 

Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas e Jurujuba. As praias fazem parte da área que 

contribuiu o Programa Enseada Limpa (Programa da Prefeitura de Niterói), são as praias 

de: São Francisco, Charitas e Jurujuba. 

Para análise e obtenção da balneabilidade dos anos das praias da área de estudo, 

houve a tabulação dos dados das amostras dos anos de 2007 a 2018, dos meses 

(JAN/DEZ), INEA. Os boletins são divulgados semanalmente e encontram-se disponíveis 

na seção “Ar, Água e Solo”; na subseção “Qualidade das Praias: Boletins de Qualidade 

das Praias”; “+ Niterói”. Também são publicados os boletins com as coletas dos 

municípios do Litoral Sul, Baía de Guanabara, Região dos Lagos e Litoral Norte do estado 

do Rio de Janeiro.  

Entre os anos de 2007 e 2013 os boletins das praias de Niterói eram analisados 

por meio de seu respectivo arco de praia num total, não tendo seus pontos 
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georreferenciados e nem sua localização na tabela (Figura 3A). Somente no ano 2014 os 

pontos de coletas das amostragens passaram a ser georreferenciados, contendo também o 

endereço de localização de cada ponto (Figura 3B).  

Sendo assim, ocorreu a tabulação no Software Excel, em que os mesmos foram 

organizados por todos os meses do ano entre 2007 a 2018. Assim, houve o preenchimento 

quantitativo dos dados das coletas realizadas em cada mês a partir da classificação de 

Própria ou Imprópria por meio da Resolução nº 274/2000 CONAMA. 

 
Figura 3: Exemplo de boletim no padrão entre os anos de 2007 a 2013; Figura 4:  Exemplo de 

boletim no padrão a partir do ano de 2014. Portal INEA. 

 

Os critérios estabelecidos pela autora para análise da série histórica foi aplicável 

para os pontos de coleta realçados na cor amarelo, com seus respectivos códigos, de 

acordo com a (Tabela 1). As tabelas foram readaptadas a partir dos boletins de Qualidade 

de Água do INEA. As mesmas foram organizadas no Software Excel para os anos de 

2007 a 2018, em que nas linhas estavam os meses e a quantidade de amostras de coletas; 

e nas colunas referentes as linhas de coleta a classificação como NR = Não recomendada 

ao Banho; RB = Recomendada ao Banho pela quantidade de coletas (Figura 4).  

 

Tabela 1: Pontos amostrados nas praias e seus respectivos códigos. Em realce amarelo 

os pontos escolhidos para serem analisados. Elaboração: autora, 2019. 
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Figura 5: Classificações resultantes para avaliação das praias; RB (recomendada ao banho de 

mar); NR (não recomendada ao banho de mar). Elaboração: autora, 2019. 

Além disso, cabe salientar que as amostragens dos boletins, dos anos 2007 a 2013 

eram classificadas como RR = Recomendadas com Restrições ao banho de mar, onde na 

reorganização das tabelas para chegada aos índices de balneabilidade da área de estudo, 

a classe de RR foram introduzidas à classe de NR= Não Recomendada ao banho de mar.  

A metodologia utilizada para determinar os parâmetros de balneabilidade das 

praias de Niterói é realizada através da Resolução do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente - CONAMA nº 274 de 29 de novembro de 2000 (Figura 5). Que de acordo com 

a Resolução CONAMA 274/2000, do Art. 1o para efeito desta Resolução são adotadas as 

seguintes definições: a) águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,50%o; b) 

águas salobras: águas com salinidade compreendida entre 0,50%o e 30%o; c) águas 

salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30%o; d) coliformes fecais 

(termotolerantes): bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes totais caracterizadas 

pela presença da enzima ß-galactosidade e pela capacidade de fermentar a lactose com 

produção de gás em 24 horas à temperatura de 44-45°C em meios contendo sais biliares 

ou outros agentes tenso-ativos com propriedades inibidoras semelhantes; se o último 

resultado for superior a 400 (NMP de Enterococos/100mL) ou se nas últimas 5 
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campanhas, dois ou mais resultados forem superiores a 100 (NMP de Enterococos/100 

mL) (INEA, 2019). 

Foi utilizado o Software ArcGis 10.4, para confecção dos mapas de localização 

dos pontos de coleta do INEA e do dados base de localização das Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETEs), da Concessionária Águas de Niterói. Os dados para confecção do mapa 

de localização da área de estudo, contendo os pontos de coletas das praias foram cedidos 

pela Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle de Niterói, 

(SEPLAG). Secretaria responsável pela divulgação dos dados de balneabilidade na 

plataforma digital SiGeo - Niterói. 

 

 

Figura 5: Resolução CONAMA 274/2000. Fonte: INEA. 

 Após a nova composição das tabelas com os dados obtidos no Portal do INEA, 

executou-se: o preenchimento de três colunas (Figura 6), sendo respectivamente RB, %, 

TOTAL, para obtenção da RB, foram contadas todas as células verdes abrangentes de 

RB no mês, no TOTAL foram contadas todas as células em geral, na coluna de % 

aplicamos = para o valor TOTAL de amostras e posteriormente se divide pelo TOTAL 

encontrado para em seguida multiplicar por 100, obtendo a partir disso a percentual da 

classe de “Recomendado ao Banho de Mar” (RB) para cada ano.  
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          Figura 6: Obtenção da porcentagem da classe de “Recomendado ao Banho de Mar” (RB), 

balneabilidade das praias. Elaboração: autora, 2019. 

Após a verificação da porcentagem de todos os meses dos anos da balneabilidade 

das praias apresentadas anteriormente da área de estudo, seguiu-se com a organização das 

tabelas referentes a cada ponto da praia, contendo os anos e suas respectivas porcentagens 

correspondentes.  

Também foi realizada pesquisa de campo, no dia 27 de julho de 2019, em que foi 

realizada visitação nos pontos e placas de balneabilidade em que se localizam as placas 

informativas de Recomendada ao Banho de Mar; Não Recomendada ao Banho de Mar, 

das praias de Boa Viagem, Flechas, Icaraí e também ao emissário submarino de Icaraí 

(Foto 1). Sendo possível visualizar a área por onde o a tubulação submarina do emissário 

se localiza, posicionada em direção à Baía de Guanabara.  

        

Foto 1: Localização da placa referente ao último ponto de balneabilidade da praia de Icaraí; 

localização do emissário de Icaraí. Elaboração: autora, 2019. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 RESULTADOS DA BALNEABILIDADE DOS PONTOS SELECIONADOS 

  

Mediante os resultados obtidos pela tabulação dos dados, são apresentadas as 

tabelas III e IV, com a porcentagem das balneabilidades para os seguintes pontos de coleta 

das praias de: Boa Viagem (BV001); Flechas (FC000); Icaraí (IC002), São Francisco 

(SF002); Charitas (CH001); Jurujuba (JR001).  

A praia de Boa Viagem desde o ano de 2007 apresenta índices bons de 

balneabilidade, sofrendo queda brusca em seus resultados apenas no ano de 2011, 

atingindo seu mínimo de Recomendada ao Banho de Mar (RB) com 1,9%, e atingindo 

seu máximo de balneabilidade nos anos de 2017 e 2018, com percentual superior a 60% 

de Recomendada ao banho de mar (Tabela 2).  

Por sua vez, a praia das Flechas, apresenta um melhor resultado, tendo seu mínimo 

de Recomendada ao Banho de Mar (RB) do mesmo modo que a praia de Boa Viagem, 

no ano de 2011, com valor de 13,46%. Também nos anos de 2017 e 2018 foram 

encontrados os maiores percentuais da classe Recomendada ao banho, que chegou a 

76,84% e 65,26%, respectivamente (Tabela 2).  

A praia de Icaraí, apesar de inicialmente apresentar consideráveis percentuais da 

classe Recomendada ao Banho de Mar (RB) nos anos 2007, 2008 e 2010, sofre queda 

brusca nos seus índices nos anos de 2011, atingindo seu mínimo de 0%, seguido pelos 

anos de 2012 e 2013 com 5,76%. Já a partir do ano de 2014 até 2018, os índices de 

balneabilidade apresentaram expressiva melhora, cujos percentuais da classe RB ficaram 

próximos a 70% (Tabela 2). 

De acordo com Diagnóstico do Estado da Baía de Guanabara (2016), as praias de 

Boa Viagem, Flechas e Icaraí melhoraram a partir de 2001 ficando dentro dos padrões, 

possivelmente após entrada em operação do Emissário Submarino de Icaraí. Conclui-se 

que no ano de 2011, algum fato comprometeu a balneabilidade das praias de Boa Viagem, 

Flechas e Icaraí, na qual a última levou mais tempo para apresentar melhora nos índices 

de qualidade da água. 

 

Tabela 2: do percentual da classe “Recomendada ao Banho de Mar” (RB) para cada ano, das 

praias de Boa Viagem (BV001); Flechas (FC000); Icaraí (IC002), entre os anos de 2007 e 2018. 
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Elaboração: autora, 2019. 

 

 

Já com relação as praias de São Francisco, Charitas e Jurujuba, estas praias 

apresentaram as maiores alterações em termos de melhora da qualidade da água durante 

os anos analisados. A Praia de São Francisco (SF002), por exemplo, ficou 100% do tempo 

apresentando condições impróprias (Não Recomendado ao Banho) entre os anos de 2007 

e 2013. Somente a partir do ano de 2014, o percentual da classe “Recomendo ao Banho 

de Mar” foi gradativamente aumentando, chegando a 46,85% no ano de 2017. 

 A praia de Charitas (CH001) apresentou em 2007 balneabilidade de apenas 2%, 

seguida do mínimo de 0% de balneabilidade entre os anos de 2009 e 2012. A partir do 

ano de 2013 também houve melhora significativa. Atingindo seu máximo de 

balneabilidade no ano de 2017 com 75%. 

A praia de Jurujuba (JR001), entre os anos de 2007 e 2013 igualmente apresentou 

mínimo de balneabilidade de 0%, já no ano de 2014 exibiu melhora importante, tendo em 

2015 novamente uma queda, mas a partir de 2016 teve melhora gradativa, atingindo seu 

máximo de balneabilidade no ano de 2017 com 61,46%.  

A praia de São Francisco, Charitas e Jurujuba, conforme apresentado por 

PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL (2003), recebia o total de carga de 

esgotos não tratados de 0,91 T/dia; 0,735 T/dia de carga orgânica industrial, além de 0,011 

T/d de carga de poluição superficial no ano de 2000.  

Percebe-se que as praias de São Francisco, Charitas e Jurujuba tiverem índices de 

0% devido à falta de balneabilidade durante anos consecutivos, o que é muito alarmante 

à saúde da população. Segundo Faria (2013), as praias do Rio de Janeiro e Niterói ficam 

constantemente impróprias para banho segundo os parâmetros estabelecidos pela 
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resolução CONAMA 274, prejudicando assim a população dessas cidades e o turismo 

local. 

O Início de Operação da ETE Icaraí com tratamento primário quimicamente 

assistida (capacidade instalada de 1350 l/s), deu-se no ano de 2013. A implementação da 

ETE Icaraí, contribuiu também para a crescente nos índices de balneabilidade das praias 

de São Francisco, Charitas e Jurujuba a partir do ano de 2014. 

 

Tabela 3: dos valores obtidos a partir do resultado das balneabilidades das praias de São 

Francisco (SF002); Charitas (CH001); Jurujuba (JR001), entre os anos de 2007 e 2018. 

Elaboração: autora, 2019.  
 

 

  

Afim de uma melhor visualização dos valores obtidos na série histórica do 

presente trabalho, foram confeccionados gráficos para proporcionar uma melhor 

interpretação de forma objetiva e clara aos leitores. Os gráficos estão organizados 

pelas praias de Boa Viagem, Flechas, Icaraí; São Francisco, Charitas e Jurujuba - 

(Figuras 7 e 8). 
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Figura 7: Análise dos resultados da série histórica entre 2007 e 2018, da classe “Recomendado 

ao Banho de Mar” (RB) das praias de Boa Viagem (BV001); Flechas (FC000); Icaraí (IC002). 

Elaborado: autora, 2019. 
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Figura 8: Análise dos resultados da série histórica entre 2007 e 2018, da classe “Recomendado 

ao Banho de Mar” (RB) das praias de São Francisco (SF002); Charitas (CH001); Jurujuba 

(JR001). Elaborado: autora, 2019. 
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4.1.1 A Influência do Programa Enseada Limpa n balneabilidade das praias de Niterói 

 

A expressiva melhora da balneabilidade das praias foi evidente a partir do ano de 

2014, indicando uma estreita relação com a criação do Programa, no ano de 2013. De 

acordo com as informações disponíveis no site da Prefeitura de Niterói e da 

Concessionária Águas de Niterói, uma série de ações foram implementadas desde então, 

como: intervenções de saneamento nos bairros de São Francisco, Charitas e Jurujuba; 

implantação de um sistema na rua Murilo Portugal, no bairro de São Francisco para 

separar o esgoto de São Francisco e Charitas; ações de limpeza de praias e rios; mutirão 

de desinfestação de roedores; e palestras em escolas com temáticas ambientais.  

Inicialmente foram investidos cerca de R$ 8 milhões na primeira etapa do 

Programa, segundo dados da Prefeitura; sendo que desse total, R$ 5,7 milhões vieram da 

parceria entre a Prefeitura, o governo federal e estadual; enquanto que o restante da verba 

foi oriundo da Concessionária Águas de Niterói, refletindo numa espécie de parceria 

público-privada. Cabe ressaltar que a maior parte das informações com relação as ações 

implementadas referentes ao Programa foram obtidas no site da Prefeitura e a partir de 

reportagens. Infelizmente, apesar da relevância do Programa, não há publicações ou 

boletins produzidos pela Prefeitura sobre o andamento das ações realizadas.  

Considerando as praias abrigadas de Niterói no contexto da baía de Guanabara, o 

vice-prefeito a época, Axel Grael, comentou em uma reportagem divulgada no site da 

Prefeitura1, sobre a inércia dos antigos governos com relação às ações de despoluição que 

poderiam ser implementadas na Enseada de Jurujuba. Eles alegavam que a poluição era 

decorrente da Baía de Guanabara e que, portanto, medidas na escala do município não 

seriam eficientes.  Nesse sentido, isso também abre uma interessante discussão sobre a 

eficiência dos programas setoriais (voltados mais para a escala do município) em 

contraponto com os programas voltados para toda a Baía de Guanabara, como o Projeto 

de Despoluição da Baía de Guanabara, que aparentemente tem drenado muitos recursos 

e tem mostrado poucos resultados. No caso do Programa Enseada Limpa, este parece ser 

um bom exemplo de eficiência na escala do município, ainda que as praias estejam no 

contexto ambiental da Baía de Guanabara (Foto 2). 

 

                                                           
1 Disponível no link: 
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1618 

http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1618
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4.1.2 A integração entre o Gerenciamento Costeiro e a Gestão de Recursos Hídricos: uma 

possibilidade em Niterói? 

 

As zonas costeiras representam um grande desafio para a gestão brasileira por sua 

longa extensão. A costa litorânea do Brasil compreende uma faixa de 8.698 km de 

extensão, incluindo 17 estados e cerca de 400 municípios, onde vivem cerca de 25% da 

população brasileira (MMA, 2008). Os ambientes costeiros da costa litorânea brasileira, 

apresentam distintas dinâmicas, sendo necessário estudos locais para o conhecimento de 

tais, para que seja palpável ações de resguardo do meio. 

As políticas implementadas para supervisionar as águas e sua integralização com 

o zoneamento costeiro são de suma importância. Como verificado por Nakamura (2003) 

o novo paradigma tem como abordagem o gerenciamento coordenado de múltiplos 

recursos e setores visando o desenvolvimento sustentado regional ao minimizar os 

potenciais efeitos adversos sobre as dimensões social, econômica e ecológica. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2015), a integração da gestão das 

bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zona costeira é considerada uma das 

diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, que foi formalmente publicado na 

Resolução CNRH n°15, no ano de 2012. Porém, cabe destacar que, desde o ano de 2005, 

as formas de integração de ambas as políticas já eram pensadas por uma Câmara Técnica 

de Integração, o CTCOST.  

A integração entre esses dois sistemas físicos deve perpassar principalmente pelos 

seguintes objetivos: (1) conhecer a delimitação física do estuário, compreender aspectos 

da hidrodinâmica estuarina e sua capacidade de suporte a cargas de efluentes; (2) 

promover o acesso e a troca de informações dos dois sistemas de gestão; (3) definir 

condições de entrega quali-quantitativas das águas interiores aos estuários ou às águas 

marinhas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015).  

A exemplo da aplicação da gestão integrada, seja em esfera federal, estadual ou 

municipal, existem os diversos programas integrados vinculados ao Programa de 

Despoluição da Baía de Guanabara, conjuntamente com as políticas de monitoramento 

de resíduos sólidos, planos de recuperação do habitat, que estão diretamente relacionados 

com as diretrizes instituídas pelas entidades federativas.  

Em termos de arcabouço legal, por exemplo, o Decreto n° 42.931, de 18 de Abril 

de 2011 dispôs o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía 
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de Guanabara (PSAM), com objetivos de fomentar a recuperação no ambiente e na 

qualidade dos indivíduos que moram no entorno da Baía de Guanabara, de acordo com 

os termos da Lei Estadual n° 5.845, de 21 de dezembro de 2010. 

De fato, quando se pensa em integração dos dois sistemas físicos mencionados (a 

bacia hidrográfica e a zona costeira), a questão da qualidade da água e a descarga de 

efluentes tende a ser o principal alvo a ser contemplado nos programas ambientais. Nesse 

sentido, o Programa Enseada Limpa parece cumprir a função de integração dos dois 

sistemas, ainda que seja na escala do município. Nesse caso, chama a atenção a dimensão 

intersetorial da gestão desse Programa, onde participam as Secretarias de Planejamento 

(SEPLAG); Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

(SMARHS); a Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (EMUSA); 

Companhia Municipal de Limpeza de Niterói (CLIN); além da Concessionária Águas de 

Niterói.  

Curiosamente o município de Niterói não possui o Projeto Orla finalizado e 

também não possui o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. Nesse sentido, a 

iniciativa de fomentar projetos para a melhora da balneabilidade das praias, parece muito 

mais vinculada aos setores de gestão de recursos hídricos do que, efetivamente, ligado ao 

setor de Gerenciamento Costeiro ou a Gestão da Orla Marítima. Logo, embora o 

Programa Enseada Limpa cumpra a função de integração entre os sistemas de bacia 

hidrográfica e a zona costeira, aparentemente essa integração parece não ocorrer em 

termos de Políticas Municipais e setores de gestão, uma vez que o Gerenciamento 

Costeiro e a Gestão de Orla Marítima, aparecem como algo mais negligenciado na 

Prefeitura de Niterói.  
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Foto 2: Placa de balneabilidade referente ao ponto de IC002, Recomendada ao banho de mar. 

Localizada na Praia de Icaraí. Elaborada pela autora. 2019. 

 

       5 CONCLUSÃO 

 

É notório afirmar após a metodologia adotada, que a implementação do Programa 

Enseada Limpa proporcionou melhoria nos índices de balneabilidade das praias abrigadas 

de Niterói. Cabe aqui ressaltar, que as praias que abarcam diretamente a área do Programa 

como São Francisco (SF002); Charitas (CH001) e Jurujuba (JR001), tiveram os maiores 

impactos em termos de melhora da balneabilidade das praias após o ano de 2013, quando 

o Programa foi iniciado. Os seis resultados em questão nos levam a perceber a influência 

direta do Programa Enseada Limpa, baseado na integração das ações entre a bacia 

hidrográfica e a zona costeira, principalmente associando a questão do tratamento de 

efluentes e das políticas públicas dos programas de despoluição da Baía de Guanabara 

foram necessários as melhorias das praias da área de estudo.  



32 
 

 

Uma questão pertinente observada na implementação dessa pesquisa, refere-se a 

questão da acessibilidade e divulgação dos dados. A aquisição de informações sobre a 

localização e ampliação das ETEs no município, por exemplo, não estão disponíveis nos 

sites da prefeitura ou da Concessionária Águas de Niterói. Assim como, não há qualquer 

placa informativa na saída do emissário submarino na praia de Icaraí.  Teria a população 

conhecimento sobre as Estações de Tratamento de Esgoto? E sobre sua funcionalidade e 

importância? Teriam conhecimento de que existe um emissário submarino no final da 

praia de Icaraí? Qual seria a funcionalidade do mesmo? Nesse sentido, é difícil pensar em 

educação ambiental ou na conscientização da utilização dos recursos hídricos, se há um 

total desconhecimento sobre a presença e a funcionalidade dessas redes técnicas perante 

a sociedade. 
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ANEXO II 

 

 

 
     

 
 

SISTEMA DE ESGOTO SEM TRATAMENTO E 

INDIVIDUAL - ÁGUAS DE NITERÓI - RJ 

 
 

     

 
ESGOTO CAPACIDADE 

 DESCRIÇÃO DO 

SISTEMA  

 

 (Sem 

Coleta e 

Sem 

Tratamento) 

8,7% 

 Esgotamento com 

vazão de esgoto bruto 

de 92,1 L/s com carga 

DBO de 2.360,5 

Kg/dia são lançados 

diretamente na Baía 

de Guanabara. 

 

Solução 

Individual 
5,4% 

 Com vazão efluente 

de 56,4 L/s e carga 

DBO de 578,5 

Kg/dia.  

   TOTAL = 14,1    
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                       ANEXO III

                                                ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ÁGUAS DE NITERÓI - RJ

ETEs CAPACIDADE DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

BARRETO 3%

são distribuídos pela com vazão de afluente de 45,0 L/s e carga de 

DBO de 787,8 Kg/dia; após a passagem pelo Reator Anaeróbico/ 

UASB e o Reator Aeróbico com eficiência adotada de 85%, com 

capacidade de vazão de 85,0L/s, ocorre a passagem pelo 

Decantador Secundário, através do Esgoto Remanescente portando 

capacidade de efluente de 45,0 L/s e carga DBO, no qual o Esgoto 

Remanescente é lançado no rio Bomba com capacidade de vazão 

de efluente de 51,7 L/s;  de 118,2 Kg/dia enquanto 8,7% do esgoto 

não possui coleta nem tratamento e 5,4%, detém de solução 

individual. 

CAMBOINHAS 5,2%

são distribuídos através da vazão de afluente de 80,0 L/s com carga 

DBO de 1.400,5 Kg/dia, com passagem pelo Reator Anaeróbico/ 

UASB, Taque Anóxico, Reator Aeróbico, Decantador Secundário, 

com eficiência adotada de 91% e vazão de projeto de 116,0 L/s, no 

qual o Esgoto Remanescente com vazão efluente de 80,0 L/s e 

carga de DBO de 126,0 Kg/dia, são lançados diretamente no rio 

Carangola, desaguando na Baía de Guanabara.

ICARAÍ 58,8%

são distribuídos através do vazão de afluente de 850,0 L/s com 

carga DBO de 14.880,0 Kg/dia, com passagem pelo Decantador 

Primário e Decantador Secundário com eficiência adotada de 47% 

com vazão de projeto de 1.375,0 L/s, no qual o Esgoto 

Remanescente é lançado ao Emissário Submarino com vazão 

efluente de 850,0 L/s e carga DBO de 7.886,4 Kg/dia, em que 

posteriormente é lançado na Baía de Guanabara.  

ITAIPU 4,9%

são distribuídos através do vazão de afluente de 75,0 L/s com carga 

DBO de 1.312,9 Kg/dia, com passagem pelo Reator Anaeróbico/ 

UASB, Taque Anóxico, Reator Aeróbico, Decantador Secundário 

com vazão de efluente de 75,0% e carga DBO de 78,8 Kg/s, 

lançados no Emissário Submarino e em seguida na Baía de 

Guanabara.

JURUJUBA 1,1%

são distribuídos através do vazão de afluente de 17,0 L/s com carga 

DBO de 297,6 Kg/dia, com passagem pelo Reator Anaeróbico/ 

UASB, com eficiência adotada de 93% com passagem no Filtro 

Anaeróbico com vazão de projeto de 30,0 L/s, no qual o Esgoto 

Remanescente com vazão efluente de 17,0 L/s e carga de DBO de 

20,8 Kg/dia, são lançados no Emissário Submarino e posteriormente 

lançado no Canal de Camboatá, desaguando na Baía de Guanabara.  

MOCANGUÊ 1,5%

são distribuídos através do vazão de afluente de 20,0 L/s com carga 

DBO de 350,1 Kg/dia, com passagem pelo Reator Aeróbico com 

eficiência adotada de 93% e vazão de projeto de 30 L/s, no qual 

Decantador Secundário tem vazão de efluente de 20,0 L/s e carga 

DBO de 24,5 Kg/dia, no qual o Esgoto Remanescente é lançado ao 

Emissário Submarino e posteriormente lançado na Baía de 

Guanabara.  

TOQUE-TOQUE 14%

são distribuídos através do vazão de afluente de 220, L/s, com carga 

de DBO de 3.851,3 Kg/dia, passagem pelo Reator Anaeróbico/ 

UASB por duas vezes, o processo também é repetido por duas 

vezes no Reator Aeróbico com eficiência adotada de 92%, com 

capacidade de vazão de 5250 L/s, com passagem pelo Decantador 

Secundário por duas vezes, no qual o Esgoto Remanescente com 

capacidade de efluente de 220,0 L/s com carga DBO de 308,1 

Kg/dia, lançado no rio Bomba com capacidade de vazão de efluente 

de 51,7 L/s;

MARIA PAULA NÃO DESCRITO NÃO DESCRITO 

TOTAL = 85,9%  
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