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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo fazer um levantamento dos 

principais tipos de correntes costeiras presentes na praia Martin de Sá (Município de 

Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo), a fim de se analisar a direção em que 

poluentes como coliformes, são dispersos. Correntes são formadas, principalmente, 

por atração gravitacional, mas alguns fatores como o vento; a rotação da terra; o calor 

solar; as marés; as ondas; a densidade; e a salinidade da água, podem influenciar os 

tipos de correntes e, consequentemente, a direção em que a matéria orgânica 

despejada no rio é levada ao longo da praia. Nos dejetos lançados no rio pode ser 

encontrada a Echerichia coli, Klebsiella, Citrobacter e Enterobacter que formam o 

grupo de coliformes totais. São bactérias que habitam o intestino de animais e até dos 

seres humanos, são consideradas importantes indicadoras de contaminação fecal na 

água, sendo a bactéria e. coli exclusivamente de origem fecal, as demais não são 

necessariamente. Contaminam solos, águas e plantas, deslocando-se nas camadas 

de água como esgotos domésticos, e podendo também ser carregadas por 

enxurradas, afetando o ambiente marinho. 
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INTRODUÇÃO 

O homem é responsável pela produção dos mais variados resíduos lançados nos rios, 

nos mares e na atmosfera. Poluentes podem ser lançados diretamente nos mares via 

tubulações de efluentes urbanos e industriais, emissários submarinos e alguns rejeitos 

de atividades como lavagens de porões de navio e despejo de resíduos de barcaças 

(STELMACK et. al, 2018). A água de esgoto, ou água residual despejada no rio, 

consiste em despejos domésticos incluindo excrementos humanos e água de 

lavagem. Esse tipo de poluição muitas vezes contém bactérias do tipo coliformes 

totais que são utilizadas para avaliar as condições sanitárias da água e servem como 

indicadores de material fecal, pois estão presentes no trato intestinal humano de 

animais de sangue quente e invertebrados. Essas bactérias ao entrarem em contato 

com o mar podem ser dispersas pela hidrodinâmica da praia que, consiste em 

correntes oceânicas. Essas correntes movimentam as águas, misturam e transportam 

calor, nutrientes, poluentes e organismos. As correntes são formadas pelo atrito do 

vento com a superfície da água, densidade, temperatura e salinidade 



(SCHMIEGELOW, 2004). O presente estudo visa entender a direção que as bactérias 

do grupo coliforme se dispersam ao longo da praia Martim de Sá, devido às correntes 

costeiras do local, indicando nos pontos de coleta a presença ou ausência de 

coliformes totais encontrados. 

OBJETIVOS 

Analisar a interferência das correntes marinhas presentes na Praia Martim de Sá 

(Caraguatatuba – SP) na dispersão de coliformes totais à partir do seu ponto de 

despejo e mostrar a presença ou ausência de coliformes totais ao longo da praia. 

METODOLOGIA 

A área de pesquisa tem extensão de 1,5 km, e será dividida em três partes: área 1, 

área 2 e área 3. Como área 1, entende-se a desembocadura do rio Guaxinduba. A 

área 2 estará aproximadamente a 500m de distância desta; e a área 3, por 

conseguinte, estará aproximadamente 500 metros distante da área 2. A localização 

destas áreas acompanha o desenho da linha de costa. Em cada área, serão coletadas 

2 amostras de água em diferentes pontos, tanto no sentido longitudinal quanto 

transversal, totalizando 6 amostras em diferentes direções. Para a coleta, serão 

utilizados frascos de 100ml esterilizados para o acondicionamento das amostras, que 

serão destinados ao laboratório do Centro Universitário Módulo (Campus Martim de 

Sá) para a realização das análises bacteriológicas, visando identificar a presença ou 

ausência de coliformes totais utilizando o método de substrato cromogênico. Para a 

análise do fluxo de correntes, serão utilizadas garrafas pet, que ficarão à deriva no 

mar ao longo do dia, próximas aos pontos de coleta de água, indicando a direção de 

possíveis correntes.  

DESENVOLVIMENTO 

Bactérias do grupo coliformes contem bacilos gram-negativos, aeróbios ou 

anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativa, capazes de se 

desenvolverem na presença de sais biliares ou outros compostos ativos de superfície, 

com propriedades similares de inibição de crescimento. Fermentam a lactose com 

produção de ácidos, aldeídos e gás a 35°C em 24-48 horas, e são consideradas as 

principais indicadoras de contaminação fecal. O grupo coliforme é formado por um 

número de bactérias que inclui gêneros como: Escherichia, Citrobacter, Enterobacter 



e Klebisiella (BETTEGA, 2006). Elas podem ser dispersas pela hidrodinâmica, uma 

área da física que estuda massas de água. É considerada como a ciência natural de 

fluidos em movimento. No ambiente marinho, alguns dos principais fatores que 

representam a movimentação das massas de água são as correntes oceânicas 

(SCHMIEGELOW, 2004). Os ventos são um dos fatores que representam a 

propagação das ondas no oceano. Esta ação gera uma pressão que provoca uma 

oscilação vertical na superfície da água, criando ondulações, que podem chegar a 

cruzar oceanos com baixa perda de energia, até atingirem a linha da costa (VIEIRA 

et. al., 2012). De acordo com Vieira et. al. (2009), as correntes costeiras resultam na 

transferência de energia das ondas e do vento, responsável pela movimentação de 

massas de água no sentido longitudinal e transversal em uma praia. Essa dinâmica 

de entrada e saída de massa de água proporciona três tipos de correntes, são elas: 

correntes de retorno de fundo, correntes longitudinais e correntes de retorno. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se demonstrar a direção dos poluentes ao longo da praia e até onde as 

bactérias sobrevivem no ambiente marinho se elas contaminam só um ponto ou se 

dispersam através das correntes costeiras contaminando toda a praia. 
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