
MEIO AMBIENTE - PLANETA EM PERIGO - POLUIÇÃO DAS PRAIAS 

 
Fortaleza tem 27 quilômetros de orla marítima. A cor esverdeada e a temperatura agradável das águas do mar 

são um convite para o banho. O clima aprazível e tanta beleza, contudo, podem esconder perigos para a saúde dos 
banhistas. Um estudo mostra que 60% das praias de Fortaleza estão poluídas. Como não há nenhum tipo de sinalização 
informando sobre a balneabilidade das águas, como acontece em São Paulo, por exemplo, a população não tem como 
saber se pode ou não entrar na água. 

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) monitora a balneabilidade das águas da 
capital cearense e divulga boletins semanais informando quais pontos estão próprios para o banho e quais não estão. 
Analisando os boletins do primeiro semestre de 2011, os técnicos concluíram que 19 dos 31 pontos avaliados ao longo 
de toda a extensão do litoral da cidade estão poluídos. 

O problema é que esses boletins são disponibilizados apenas no site do órgão responsável e por meio da 
imprensa local. Quem vai à praia no final de semana sem ler o jornal, portanto, corre o risco de nadar em águas que irão 
causar doenças intestinais e de pele, por exemplo. Não há nenhum tipo de informação nas praias informe o banhista 
sobre a qualidade das águas. Falta sinalização. 

O gestor ambiental da Semace, Lincoln Davi Mendes, afirma que o órgão já tentou instalar placas nos pontos 
considerados impróprios, mas a iniciativa fracassou, porque, segundo ele, a própria população retirava a sinalização de 
alerta. “Nunca houve flagrante para dizer que é o barraqueiro ou os banhistas que tiravam as placas”, conta. 

 
O boca a boca funciona muito bem”, diz gestor ambiental do governo 
 

Em praticamente todas as praias de Fortaleza, e não apenas na Praia do Futuro – a mais conhecida – , existem 
estabelecimentos comerciais instalados na areia, que oferecem comida, bebida e vários serviços. Essas “barracas de 
praia”, apesar de serem chamadas assim, em muitos casos, são verdadeiros complexos de lazer. Não seria 
comercialmente interessante estar instalado em um ponto da orla onde uma placa informa que o mar esta sujo. 

 

 

No centro do litoral de Fortaleza, onde estão 
praias movimentadas como as do Náutico e Mucuripe, nos 
dez pontos em que são coletadas amostras de água do 
mar, a metade foi classificada como poluída. Próximo a 
tradicional feirinha de artesanato da avenida Beira Mar 
uma galeria pluvial gigante leva não apenas esgoto sem 
tratamento para o mar, como despeja junto dejetos 
sólidos. Mesmo com tanto lixo no entorno, ainda existem 
pessoas que utilizam a área para o lazer. 
 

 
 



 
O canal 'Língua Negra', como é conhecido, leva ao mar o esgoto que é 
desviado da rede pública 

 
 
 
 
  
 

 
Periferia 
 

Na outra ponta da orla de Fortaleza é o rio Ceará que contribui com a sujeira no litoral oeste. O lugar é um dos 
mais belos da cidade, e onde a situação é mais grave 

 
Desavisados, os banhistas se expõem a várias doenças mergulhando em águas que, em determinados períodos, 

apresentam índices de poluição duas vezes maior que o tolerável, como é o caso do setor oeste, onde ficam alguns dos 
bairros mais pobres da cidade. Dos dez pontos analisados, somente um foi tido como próprio para o banho. 



 
Barra do Ceará, no litoral oeste de Fortaleza 
 

IMPACTOS AMBIENTAIS  
 

Os principais impactos ambientais que ocorrem na planície flúvio-marinha do rio Ceará se dão através das formas 
inadequadas do uso e ocupação do solo local, afetando principalmente a faixa de praia e pós-praia, campo de dunas, manguezal e 
rio. As modificações ambientais são decorrentes dos constantes desmatamentos, ocupações inadequadas, assoreamento e 
lançamento de esgotos e lixos, causando com isso uma completa descaracterização da área estuarina. A poluição hídrica é um dos 
principais problemas do estuário. Esta ocorre através do lançamento de esgotos domésticos e industriais no seu principal afluente, o 
rio Maranguapinho, provenientes das indústrias TBA, FORTBBOI e CEARAPELES, além dos despejos de esgotos e lixo lançados pela 
população que mora nas suas margens e do efluente da Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito Industrial de Maracanaú. Esse 
rio passa por bairros da periferia de Fortaleza como Alto Alegre, Bom Jardim, Granja Portugal e Genibaú, que são destituídos de 
sistema de coleta de esgoto. Outra fonte potencialmente poluidora é o estaleiro situado próximo a sua desembocadura, com 
eventuais derramamentos de óleos, em decorrência de reparos nas embarcações. Ao longo do estuário, percebeu-se grandes 
quantidades de materiais plásticos (garrafas de refrigerantes, detergentes, sacos) presos às raízes do mangue, demonstrando 
claramente os despejos de resíduos sólidos próximos às margens do rio Ceará. Constatou-se também a presença de animais mortos 
(cavalo, cachorro) boiando nas águas do estuário. O assoreamento do rio é um problema antigo que vem se intensificando na 
desembocadura do rio Ceará, onde se formou um "banco" de areia devido à deposição de sedimentos trazidos pelo rio e pelas 
marés e que se agravou depois da construção da ponte, pois já se percebe durante a maré baixa a formação de um novo "banco" de 
areia próximo às pilastras da ponte. Um outro problema que se percebeu na planície fluvio-marinha do rio Ceará é o desmatamento 
do manguezal. Este é feito com objetivo de fornecer madeira para a construção de casas, fornecimento de lenha e carvão utilizados 
pela comunidade ribeirinha e para a construção de salinas, que mais tarde são abandonadas, causando com isso sérios impactos 
para o ecossistema, visto que o aumento da salinidade torna difícil a regeneração da vegetação. Ocorre também no estuário do rio 
Ceará a pesca predatória de peixes, moluscos e crustáceos fazendo com que esse potencial diminua com o tempo. Apesar da 
capacidade do manguezal de absorver os agentes poluentes de outras áreas, foi observado que a vegetação do mangue já apresenta 
sinais de degradação por poluentes, indicando o rompimento de sua capacidade de absorção . 

 


