
CERTIFICAÇÃO PRAIA LIMPA - CPL 2019 / 2020
QUESTIONÁRIO PRELIMINAR DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PRAIA 2018

NOME DO MUNICÍPIO                                                                                                        DATA:          /                  /  2018

NOME DA PRAIA 

QUESITOS

1. QUALIDADE DA PRAIA
   a.   Qualidade dos sedimentos da praia

 Nº Na visita preliminar da Comissão Técnica de Avaliação – CTA -  foram constatados elementos
que podem comprometer a qualidade microbiológica de sedimentos da praia 

ASSINALAR X
SIM NÃO

1 A presença  de  resíduos  sólidos  (garrafas  PET,  sacos  plásticos,  restos  de  comida,  matéria  em
decomposição,  móveis  e eletrodomésticos velhos,  pneus  velhos  e carcaças  de  carro,  restos  de
entulho de construção civil etc.) 

 

2 A ocorrência de línguas negras (lançamento de efluentes in natura)

3 A ocorrência de animais circulando na areia ou indícios da presença ou passagem desses animais na
praia (dejetos)que venham comprometer a qualidade dos sedimentos tornando a praia imprópria para
uso pelo risco de contaminação por verminoses.

4 A ocorrência de carros circulando pela praia 

RESULTADO PARCIAL 1

Observação/outros_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

1. QUALIDADE DA PRAIA
 b.   Qualidade da água balnear do mar

 Nº Na visita técnica preliminar da CTA foram constatados elementos que podem comprometer a
qualidade da água balnear do mar como:

ASSINALAR  X
SIM NÃO

1 A ocorrência de línguas negras (lançamento de efluentes in natura)  

2 A presença  de  resíduos  sólidos  (garrafas  PET,  sacos  plásticos,  restos  de  comida,  matéria  em
decomposição, móveis e eletrodomésticos velhos, pneus velhos e carcaças de carro etc.) na faixa de
praia.

RESULTADO PARCIAL 1

Observação/outros_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2 – SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS
Nº Na visita técnica preliminar da CTA à praia inscrita, foi constatada: ASSINALAR  X

SIM NÃO

1 A ocorrência de ocupações em Áreas de Preservação Permanente (APPs) -  solo  non aedificandi
(mangues, dunas, falésias, morros etc.)

2 A ocorrência de ocupações impedindo o livre acesso à praia

3 A presença de indícios da ocorrência de processos erosivos na praia (avanço do mar, desmonte de
dunas e falésias, desmatamento etc.)

4 A ocorrência de edificações em áreas de risco (áreas suscetíveis a desmoronamento em função de
processos erosivos)

5 A existência de Unidade(s)  de Conservação protegendo ecossistemas na praia (dunas,  mangues,
falésias, estuários, *eolianitos (conhecido popularmente como cascuda) etc.

6 A ocorrência de veículos circulando pela praia causando impactos negativos aos biomas costeiros.
RESULTADO PARCIAL 2

*O termo eolianito foi originalmente proposto em 1931 por Sayles (in Maia, 1998), para descrever todas as rochas sedimentares consolidadas que foram depositadas pelo vento,
sendo posteriormente aplicado por outros autores como um termo restrito para descrever as áreas eólicas cimentadas por calcita em condições meteóricas continentais.

Observação/outros_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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3 –  PREVENÇÃO E SEGURANÇA PARA OS FREQUENTADORES E BANHISTAS
Nº Na visita técnica preliminar da CTA foi constatada: ASSINALAR  X

SIM NÃO

1 A existência de Posto de Guarda Vidas em operação 

2 A circulação de veículos automotores na praia colocando em risco a segurança dos banhistas
3 A prática de esportes náuticos como jet-skis, kitesurf, surf, banana boat, lanchas etc. convivendo no

mesmo espaço entre si e com banhistas podendo gerar conflitos e causar acidentes.
4 A prática de esportes de areia  como frescobol,  vôlei,  futevôlei,  futebol,  etc convivendo no mesmo

espaço entre si e com frequentadores da praia podendo gerar conflitos e causar acidentes.
5 A presença de policiamento ostensivo na praia

6 A presença de animais circulando livremente na praia sem adoção de medidas de segurança sanitária
(excrementos) e mecânica (coice, mordida etc.) 

RESULTADO PARCIAL 3

Observação/outros_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4. HIGIENE SANITÁRIA
Nº Na visita técnica preliminar da CTA foi constatada: ASSINALAR  X

SIM NÃO

1 A presença de equipamentos para recolhimento seletivo das embalagens de plástico, vidro, latas e
papel.

2 A presença de garis trabalhando no serviço de limpeza pública 

3 A existência de sanitários públicos distribuídos ao longo da praia 
4 A existência de coletores de resíduos sólidos em toda a extensão da praia

RESULTADO PARCIAL 4
Observação/outros_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5. COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ACESSIBILIDADE

Nº Na visita técnica preliminar da CTA foi constatada a presença de: ASSINALAR  X
SIM NÃO

1 Alguma espécie de sinalização (bandeiras de cores / cartazes / faixas  / etc.) indicando as condições
da praia para balneabilidade 

2 Alguma espécie de sinalização (bandeiras de cores / cartazes / faixas  / etc.)  indicando as áreas de
forte correnteza, presença de canais, redemoinhos, bancos de areia,  zonas de repuxo no mar etc
garantindo a identificação visual dos riscos para maior segurança dos banhistas 

3 Sinalização  de  trânsito  direcionada  à  circulação  e  estacionamento  de  veículos  automotores,
quadriciclos e bicicletas nas áreas limítrofes à praia

4 Alguma espécie de sinalização (bandeiras de cores / cartazes / faixas  / etc.) indicando  os locais
designados para a prática dos diferentes tipos de  esportes náuticos (surf, jetsky, kitesurf, windsurf,
etc.) 

5 Alguma espécie de sinalização(bandeiras de cores / cartazes / faixas  / etc.) indicando  os locais
designados para a prática dos diferentes tipos de  esportes de areia (volei, futebol, frescobol etc)

6 Alguma espécie de sinalização (bandeiras de cores / cartazes / faixas  / etc.)  indicando  os locais de
circulação de pessoas com necessidades especiais (cadeirantes, deficientes visuais, etc)

7 Informações afixadas na praia e/ou em material gráfico  (bandeiras de cores / cartazes / faixas  /
folder,  etc.) sobre as áreas sensíveis e ecossistemas protegidos, destacando os cuidados que o
visitante deve ter para não impactá-los.

RESULTADO PARCIAL 
Observação/outros_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

_______________________________________________________

EQUIPE DE AVALIAÇÃO:
____________________________________________________

 ____________________________________________________

_____________________________________________________
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