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Resumo 
A crescente importância das bactérias patogénicas deve-se à sua capacidade de adesão à superfície interna de estruturas 
do sistema de distribuição de água, formando biofilmes que permitem o seu crescimento e proliferação, podendo afectar a 
qualidade da água e o risco para a saúde pública. 
A pesquisa de microrganismos indicadores de contaminação da água é geralmente efectuada por métodos clássicos de 
cultura. Todavia, para muitos patogénicos nocivos são necessários métodos de detecção mais específicos, sensíveis e 
rápidos, oriundos de técnicas moleculares. A aplicação da técnica de PCR a amostras de água e biofilmes providencia bons 
resultados na pesquisa de potenciais patogénicos.  
O presente trabalho centrou-se na detecção por PCR de alguns patogénicos como Aeromonas hydrophila, Campylobacter 

jejuni, Mycobacterium spp. e Legionella pneumophila e por PCR seminested, Legionella spp., num total de 100 amostras de 
biofilmes das quais em apenas 9 esteve presente Legionella spp.. Por contaminação artificial de algumas amostras inferiu-
se quanto à validação da extracção, dos protocolos e da presença de inibidores da reacção. Verificou-se que o processo 
extractivo é adequado e que o protocolo de identificação de Legionella pneumophila necessita de optimizações ou pesquisa 
de novos iniciadores. Iniciou-se ainda a análise do efeito do volume de inóculo adicionado e da matriz de suporte dos 
biofilmes. 
Destaca-se a importância da técnica de PCR na detecção de patogénicos em biofilmes e infere-se quanto à qualidade da 
água na formação destes ecossistemas e sua capacidade de agregar microrganismos, bem como na adequação dos 
materiais das condutas e reservatórios.  
 
Palavras-chave: biofilmes, PCR, bactérias patogénicas, sistema de distribuição de água 
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 Abstract 
The increasing importance of pathogenic bacteria is due to their capacity to adhere to the internal surfaces of structures from 
water distribution systems, forming biofilms which allow their growth and proliferation, that could affect water quality and 
present a public health risk. 
Searching for indicator microrganisms of water contamination is generally performed by classic methods of culture. However, 
for many harmful pathogens it’s necessary to employ more specific, sensitive and rapid detection methods arising from 
molecular techniques. Application of PCR (Polymerase Chain Reaction) techniques to water and biofilm samples provided 
promising results in the detection of potential pathogens.  
The present work focused on the detection of pathogens such as Aeromonas hydrophila, Campylobacter jejuni, 
Mycobacterium spp., Legionella pneumophila by PCR and Legionella spp. by seminested PCR, for a total of 100 biofilm 
samples of which only 9 had Legionella spp.. By artificial contamination of some samples, the validation of the extraction, the 
protocols and the presence of PCR inhibitors were examined. It was verified that the extractive process was adequate and 
the L. pneumophila protocol needed optimisation or search of new primers. Furthermore, the effect of different volumes of 
inoculum added and the matrix support of the biofilms were briefly analysed.  
The work described herein emphasizes the importance of PCR for pathogen detection from biofilms and studies water quality 
on formation of these ecosystems and their capacity to aggregate microrganisms as well as on the adequacy of conducts 
and reservoirs materials. 
 
Keywords: biofilms, PCR, pathogenic bacteria, water distribution system  
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1. Introdução Teórica 

1.1. Empresa 
A Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA (EPAL) é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, detida 
a 100% pela Águas de Portugal (AdP). 
A empresa tem como objectivo a monitorização constante da qualidade da água, tendo em conta a legislação em vigor, em 
toda a extensão do sistema de abastecimento, desde as origens até ao consumidor, isto é desde a captação, transporte e 
fornecimento, de modo a garantir a segurança da saúde e qualidade de serviço aos consumidores. Visa também a detecção 
de possíveis anomalias que permitem, de modo rápido, colocar em prática medidas preventivas eficazes [60]. 

1.1.1. Sistema de abastecimento 
O sistema da EPAL de abastecimento de água para consumo humano, consiste em 2 captações de água superficiais, 
Albufeira de Castelo do Bode e Valada Tejo, 1 captação de água de nascente, Olhos de Água, e 22 captações de águas 
subterrâneas, das Lezírias, poços da Ota e Alenquer e na qual se engloba também as nascentes dos Olhos de Água [60]. 
A principal captação de água da EPAL localiza-se na albufeira de Castelo do Bode, rio Zêzere, à qual se associa a Estação 
de Tratamento de Água da Asseiceira. Em seguida, por ordem decrescente de m3 de água captados por ano provém a 
captação de Valada que se localiza no rio Tejo tendo associada a Estação de Tratamento de Vale da Pedra; a nascente de 
Olhos de Água, nascente do rio Alviela; as captações subterrâneas, captações de água do maciço calcário que integra os 
poços da Ota (total de 3 poços), Alenquer (2 poços) e, por fim, captações no Mio-Pliocénio e que integram 14 poços 
localizados nas Lezírias e 3 em Valada I [60]. 

1.1.2. Tratamento da água destinada ao consumo humano 
O tratamento da água proveniente das várias captações é um passo de suma importância quando o principal objectivo é 
não só abastecer os municípios mas também que a distribuição da água para consumo seja de qualidade não apenas ao 
nível sensorial mas também na área da saúde pública. 
Os tipos de tratamento podem ser variados mediante o local da captação e, consequentemente, dependendo da qualidade 
da água extraída. De modo a alcançar os fins pretendidos existem estações de tratamento de água situadas perto dos 
locais de captação. 
A água proveniente da albufeira de Castelo do Bode é tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) da Asseiceira, 
compreendendo várias etapas, designadamente, pré-cloragem, remineralização e correcção da agressividade, coagulação, 
floculação, equilíbrio e ajuste do pH e pós-cloragem [23].  
Por sua vez, a ETA de Vale de Pedra trata a água captada em Valada Tejo. O tratamento inicia-se junto à captação com 
processos de macrotamização e pré-cloragem I, enquanto que na ETA são efectuadas as etapas de pré-cloragem II, 
condicionamento do pH, coagulação/floculação, decantação, filtração, correcção de pH e desinfecção final (pós-cloragem) 
[23]. 
Relativamente à água proveniente dos poços da Ota, Lezírias e Alenquer é adicionado cloro gasoso [23].  
A água das nascentes dos Olhos de Água é tratada por um processo diferente, isto é, por um sistema de lâmpadas de UV e 
com desinfecção final por cloro [23]. 
Para as restantes captações subterrâneas aplica-se o tratamento por desinfecção com cloro e nos poços de Alenquer parte 
da água captada passa por uma estação de descarbonatação [60]. 
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Saliente-se que ao longo do sistema de adução ocorre mistura das águas das várias origens, subterrâneas, de nascentes e 
a água proveniente das ETA`s da Asseiceira e de Vale de Pedra. 

1.1.3. Monitorização da qualidade da água 
Anualmente, de modo a controlar a qualidade da água de todo o sistema é desenvolvido e implementado um programa de 
monitorização que envolve várias componentes, nomeadamente [60], controlo contínuo de alguns parâmetros da qualidade 
da água, como cloro, turvação, condutividade, alumínio, entre outros, em estações de tratamento e outros locais 
estratégicos ao longo do sistema de abastecimento; controlo da eficiência de tratamento nas diversas operações de 
processo nas ETA`s de Vale de Pedra e da Asseiceira; controlo operacional da qualidade em todo o sistema de 
abastecimento, captações, adução e rede de distribuição de Lisboa; controlo da qualidade da água nos pontos de entrega 
de água a entidades gestoras/municípios e na torneira dos consumidores da cidade de Lisboa, segundo a frequência de 
amostragem e de análise estabelecida na legislação em vigor: decreto-lei 243/01 de 5 de Setembro, respeitante à qualidade 
da água destinada ao consumo humano; portaria nº1216/2003 de 16 de Outubro, referente aos critérios de repartição de 
responsabilidade pela gestão e exploração de um sistema de abastecimento público de água para consumo humano sob a 
responsabilidade de duas ou mais entidades gestoras e decreto-lei 236/98 relativo a águas superficiais. 

1.1.4. Laboratório Central da EPAL 
O laboratório central da EPAL (LAB) foi constituído em 1932, na altura designado laboratório da Companhia das Águas de 
Lisboa.  
Os parâmetros mais frequentemente analisados eram os microbiológicos designadamente E. coli, Coliformes Totais e 
Fecais, germes totais para além dos parâmetros físico-químicos clássicos essenciais para o controlo do tratamento nessa 
altura aplicado [23]. No decorrer do tempo, houve um crescimento e expansão na actividade do laboratório na medida em 
que se procedeu à análise de novos parâmetros da qualidade da água e à implementação de novos métodos instrumentais 
de análise que permitiram a quantificação a teores cada vez mais baixos [23]. 
Tem como finalidade proceder à concepção, implementação e gestão diária do Programa de Monitorização da Qualidade da 
Água no Sistema de Abastecimento e nas captações superficiais e subterrâneas [23] para que possa identificar e intervir, 
atempadamente, a alterações nos parâmetros da qualidade. Efectua o controlo analítico da qualidade das águas captadas, 
tratadas, aduzidas e distribuídas em todo o sistema até à torneira do consumidor.  
É um laboratório acreditado segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025 referente aos “Requisitos gerais de competência para 
laboratórios de ensaio e calibração” para a colheita, preservação e transporte de amostras de água e para a determinação 
de 87 parâmetros correspondendo a 201 espécies analisadas em águas naturais e de consumo humano por 72 métodos de 
ensaio [23].  
 
A Unidade de Análises de LAB encontra-se dividida em três áreas de actividade, nomeadamente, microbiologia, química 
orgânica e química mineral, às quais estão adstritos técnicos especializados e equipamentos adequados para a 
determinação dos parâmetros da qualidade da água exigidos na legislação nacional. O LAB também dispõe de uma 
Unidade de Apoio Técnico de Qualidade na qual intervêm 6 operadores de amostragem que efectuam diariamente colheitas 
de amostras de água, não só em diferentes pontos do sistema de abastecimento da EPAL mas também em clientes 
externos, realizando no local determinações de parâmetros físico-químicos. 
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O LAB também efectua ensaios a materiais cimentícios e orgânicos de modo a avaliar a aprovação da sua aplicação, no 
sistema de abastecimento, no contacto com a água destinada para consumo humano. 
De acordo com as normas em vigor, o LAB realiza um controlo rigoroso da qualidade de modo a assegurar a conformidade 
dos resultados. Neste âmbito, ao longo do ano participa ainda em Ensaios Interlaboratoriais de forma a avaliar o seu 
desempenho e a compará-lo com outros laboratórios nacionais e/ou estrangeiros. 

1.1.5. Equipa de Microbiologia 
A Equipa de Microbiologia (EMB) do LAB visa o estudo dos microrganismos presentes na água. A monitorização da 
qualidade microbiológica da água é efectuada por métodos clássicos de rotina, nomeadamente métodos de cultura em 
meios enriquecidos.  
Visa a análise de parâmetros microbiológicos como Bactérias coliformes, Clostridium perfringens, Clostrídios sulfito-
redutores, Coliformes fecais, Cryptosporidium spp., Enterococos, E. coli, Estafilococos, Legionella spp., Nº de colónias a 
22˚C e a 37˚C, Pseudomonas aeruginosa e Salmonelas. Também procede à análise de outros parâmetros como 
organolépticos pelo estudo do cheiro e sabor, físico-químicos pela análise da cor e turvação da água e biológicos na análise 
da clorofila a, feopigmentos e plâncton. 

1.2. A água como veículo de doenças 
A água desempenha importante função para a vida e actividades humanas considerando-se um elemento essencial para a 
existência do Homem. 
Pode ser veículo de transmissão de variados tipos de microrganismos patogénicos, alguns naturais do ambiente aquático e 
outros introduzidos na água por hospedeiros infectados.  
Os patogénicos existentes na água podem classificar-se em quatro largos grupos tendo em conta características químicas, 
físicas e fisiológicas. Por ordem crescente de complexidade têm-se vírus, bactérias, protozoários e helmintos [56]. Os 
microrganismos normalmente presentes na água podem ter o seu habitat normal nas águas de superfície, ter sido 
transportados por enxurradas, provir de esgotos domésticos e outros resíduos orgânicos que atingiram a água por diversos 
meios, entre outros [3]. 
Muitos dos patogénicos associados à água são também transmitidos por alimentos e, como tal, é difícil determinar a origem 
de muitas das infecções esporádicas. A não ser que haja uma falha no processo de tratamento de água, usualmente 
deficiente desinfecção, ou elevada entrada de água contaminada, então a ocorrência de bactérias patogénicas como 
Salmonella, Shigella, Vibrio e Campylobacter são raramente encontradas, todavia, uma grande variedade de patogénicos 
oportunistas como Aeromonas, Pseudomonas e algumas espécies de Mycobacterium são comummente encontrados [27]. 
Destaca-se que o tipo e número de patogénicos varia temporária e espacialmente, dependendo da sazonalidade das 
infecções humanas e das características dos sistemas aquíferos, para além de que as doenças microbianas e sua 
severidade variam acentuadamente com o microrganismo [56], podendo variar entre doenças “simples” como a 
gastroenterite até fortes diarreias que podem ser fatais, febre tifóide, entre outras. 
São vários os patogénicos capazes de serem transmitidos por águas de consumo contaminadas. Há um leque de possíveis 
alterações em resposta a variáveis como o aumento da população humana e animal, aumento do uso de águas residuais, 
mudanças no estilo de vida e intervenções médicas, movimentos das populações e percursos e pressões selectivas de 
novos patogénicos e mutantes ou recombinações de patogénicos existentes. Também a imunidade de cada indivíduo varia 
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consideravelmente mediante é adquirida pelo contacto com o patogénico ou influenciado por factores a ele inerentes como 
a idade, sexo, estado de saúde e condições de vida [85]. 
 
Depois de utilizada, a água é devolvida ao meio ambiente sob duas formas possíveis, isto é, parcial ou totalmente poluída, 
facto que poderá comprometer a qualidade dos recursos hídricos disponíveis e aumentar o risco de doenças de transmissão 
e origem hídrica. A poluição da água pode ocorrer ao nível do transporte de substâncias tóxicas, materiais orgânicos ou 
microrganismos patogénicos. 
Uma vez que a água é um bem fundamental e que a diversidade das suas utilizações são inúmeras então, para que não se 
torne veículo de transmissão de doenças é importante que todo o sistema de abastecimento de água, desde a captação, 
adução, tratamento, distribuição e armazenamento assim como as tubagens de edifícios em geral sejam bem construídas, 
operadas e mantidas. 
As doenças relacionadas com a água podem ser causadas tanto por agentes microbianos como por agentes químicos, 
sendo que as primeiras apresentam carácter infeccioso ou parasitário e podem penetrar no organismo por via 
predominantemente oral ou via cutânea-pele ou mucosa. Podem ser classificadas como doenças de transmissão hídrica ou 
doenças de origem hídrica. As primeiras caracterizam-se pela função da água como veículo do agente infeccioso enquanto 
que as segundas derivam da presença de certas substâncias contidas na água em teores inadequados [3]. De notar, que de 
um modo geral, a nível microbiológico as doenças de transmissão hídrica têm maior relevância. 
 
Muitas das doenças de transmissão hídrica que são transportadas pela água têm consequências ao nível do aparelho 
intestinal por contaminação da água com excreções humanas ou de animais infectados. 
Podem ser originadas por diversos tipos de microrganismos patogénicos, de entre os quais, bactérias, protozoários, vermes 
(helmintos), larvas e vírus, das quais se destacam doenças como a febre tifóide, cólera e doenças gastrointestinais [3]. 
 
As doenças de origem hídrica são derivadas de quatro principais tipos de contaminantes tóxicos que podem estar presentes 
nos sistemas públicos de abastecimento de água [3]: 

− contaminantes naturais em águas em contacto com formação de minerais (flúor, selénio, arsénico, boro); 

− contaminantes naturais em águas nas quais se desenvolveram colónias de microrganismos (aspecto não muito 
agradável da água, exemplo: algas); 

− contaminantes introduzidos na água devido a obras hidráulicas defeituosas, em especial em tubos metálicos (chumbo, 
cobre, zinco, ferro), ou a práticas inadequadas no tratamento da água (coagulação, desinfecção); 

− contaminantes introduzidos nos cursos de água por dejectos industriais. 
 
De modo a impedir a propagação de doenças pela água há que tomar medidas de precaução e protecção. Assim, é 
essencial a implementação de medidas de controlo da poluição; tratamento adequado; sistema de distribuição bem 
projectado, construído e mantido tendo em conta a manutenção sistemática da água na rede a uma pressão adequada; 
controlo permanente da qualidade bacteriológica e química na rede de distribuição e na torneira do consumidor; solução 
sanitária para o problema da recolha e distribuição dos esgotos e, em particular dos dejectos humanos; tomada de medidas 
adequadas para protecção dos poços e nascentes; melhoria da qualidade da água; entre outras que se verifiquem 
necessárias e oportunas [3]. 
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1.2.1. Microrganismos patogénicos no ambiente 
Define-se microrganismo patogénico como aquele que por infecção de outro organismo, causa doença nesse organismo 
[56]. A definição exclui microrganismos que causam doença directamente pela síntese de toxinas que podem ser ingeridas 
pela vítima. 
Os agentes patogénicos têm inúmeras propriedades que os distinguem de outros contaminantes das águas potáveis, 
nomeadamente [85]: 

− são discretos e não se encontram em suspensão; 

− estão geralmente acumulados (em maciço) ou aderentes a sólidos suspensos existentes na água; 

− a probabilidade de sucesso de actuação dos patogénicos resulta em infecção e depende da sua capacidade de 
invasão e virulência, assim como da imunidade do indivíduo; 

− em caso de infecção, os patogénicos multiplicam no hospedeiro. Algumas bactérias patogénicas são também capazes 
de multiplicar em alimentos ou bebidas e, desse modo, perpetuam ou aumentam a hipótese de infecção; 

− ao contrário de muitos agentes químicos, a dose-resposta dos patogénicos não é cumulativa. 
Dadas estas propriedades não há um limite mínimo tolerável para patogénicos na água, no entanto, não devem existir em 
águas para consumo, preparação de alimentos, bebidas ou para higiene pessoal. 
A capacidade de causar infecção por parte destes microrganismos provém de mecanismos estruturais ou bioquímicos 
inerentes ao próprio. O corpo humano, dadas as suas características fisiológicas e bioquímicas, constitui um ambiente 
favorável à vida e proliferação destes microrganismos, contudo, uma vez expelidos para o exterior, seja para o solo ou 
água, o tempo de sobrevivência torna-se curto mas, muitas vezes, suficiente para infectar outros indivíduos [33]. 

1.2.1.1. Vias de transmissão 

As doenças infecciosas, mais comuns, com risco para a saúde, relacionadas com a água potável são causadas por 
bactérias patogénicas, vírus e protozoários ou parasitas. A água contaminada por excreções humanas e animais, 
particularmente fezes, quando usada para beber ou preparar alimentos, em contacto durante a lavagem ou banhos e até 
por inalação de vapores de água ou aerossóis [85] pode transmitir doenças infecciosas. 
As infecções causadas por ingestão de água contaminada dependem da concentração de microrganismos patogénicos nela 
presentes, da dose de infecção do microrganismo e da exposição e susceptibilidade individual. 
Para patogénicos transmitidos pela via fecal-oral, a água para consumo é o único veículo de transmissão. Por sua vez, em 
condições de higiene precárias a contaminação de alimentos, mãos, utensílios e vestuário têm relevância no que respeita à 
transmissão destes microrganismos [81]. 
Outra importante via de transmissão, que pode resultar em doenças graves, ocorre por inalação de gotas de água, 

denominando-se aerossóis, que podem conter microrganismos patogénicos em elevado número (ex: Legionella). 
Também relacionadas com a presença de microrganismos na água se apresenta a transmissão por insectos ou alimentos 
provenientes do ambiente aquático, como os peixes e mariscos. 
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Com o intuito de reduzir o número de infecções e casos de mortalidade, a nível mundial, dadas as inúmeras vias de 
transmissão possíveis, é de salientar a importância de melhoramentos na qualidade da água, saneamento básico e 
estimulação e aumento a nível da educação para a higiene. 

1.2.1.2. Dose de infecção 

A dose de infecção varia entre microrganismos e com os hospedeiros. Define-se como o número de microrganismos 
necessários para causar infecção quando em contacto com um indivíduo receptivo. 
A probabilidade de um único microrganismo causar infecção depende de factores externos e internos. A influência de 
factores internos deve-se à capacidade de sobrevivência no ambiente, produção de toxinas, enquanto que como factores 
externos, associados ao hospedeiro, salienta-se a idade e imunidade [82]. 

1.2.1.3. Persistência dos microrganismos patogénicos na água 

Nem todos os microrganismos apresentam o mesmo grau de resistência à desinfecção (Tabela 1). De um modo geral, os 
vírus e protozoários são mais resistentes aos métodos de desinfecção que as bactérias [59]. 

Gastrointestinal 

Inalação e 
aspiração 

(aerossóis) 
Ingestão Contacto 

Respiratório Pele, membranas mucosas, 
feridas, olhos 

Bactérias 
Campylobacter spp. 

E.coli 
Salmonella spp. 

Shigella spp. 
Vibrio cholerae 
Vibrio cholerae 
Yersinia spp. 

Vírus 
Adenovírus 
Astrovírus 

Enterovírus 
Vírus HepatiteA 
Vírus HepatiteE 

Norovírus 
Rotavírus 
Sapovírus 

Protozoários e 
helmintos 

Cryptosporidium 
parvum 

Drancunculus 
medinensis 

Giardia 
intestinalis 

Toxoplasma 
gondii 

 
L. pneumophila 

Mycobacteria (não 
tuberculosas) 

Naegleria fowleri 
Diversas infecções 

virais 

Achantamoeba spp. 
Aeromonas spp. 

Mycobacteria (não 
tuberculosas) 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Burkholderia 
pseudomallei 

Figura 1 − Vias de transmissão para patogénicos relacionados com a água [85]. 
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Tabela 1 – Patogénicos da água e seu significado no sistema hidrográfico [85]. 

Agentes patogénicos Riscos para 
a saúde 

Persistência no 
sistema 

hidrográfico1 

Resistência 
ao cloro2 

Dose 
infecciosa 

relativa 
Importante 

origem animal 
Bactérias      
Burkholderia pseudomallei Baixo Pode multiplicar Baixa Baixa Não 
Campylobacter jejuni, C. coli Elevado Moderada Baixa Moderada Sim 
Escherichia coli patogénica Elevado Moderada Baixa Baixa Sim 
Legionella spp. Elevado Multiplica Baixa Moderada Não 
Micobactérias não tuberculosas Baixo Multiplica Elevada Baixa Não 
Pseudomonas aeruginosa Moderado Pode multiplicar Moderada Baixa Não 
Salmonella typhi Elevado Moderada Baixa Baixa Não 
Outras Salmonelas Elevado Pode multiplicar Baixa Baixa Sim 
Shigella spp. Elevado Baixa Baixa Moderada Não 
Vibrio cholerae Elevado Baixa Baixa Baixa Não 
Yersinia enterocolitica Elevado Elevada Baixa Baixa Sim 
Vírus      
Adenovírus Elevado Elevada Moderada Elevada Não 
Enterovírus Elevado Elevada Moderada Elevada Não 
Hepatite A Elevado Elevada Moderada Elevada Não 
Hepatite E Elevado Elevada Moderada Elevada Potencialmente 
Norovírus e sapovírus Elevado Elevada Moderada Elevada Potencialmente 
Rotavírus Elevado Elevada Moderada Elevada Não 
Protozoários      
Acanthamoeba spp. Elevado Elevada Elevada Elevada Não 
Cryptosporidium parvum Elevado Elevada Elevada Elevada Sim 
Cyclospora cayetanensis Elevado Elevada Elevada Elevada Não 
Entamoeba histolytica Elevado Moderada Elevada Elevada Não 
Giardia intestinalis Elevado Moderada Elevada Elevada Sim 
Naegleria fowleri Elevado Pode multiplicar Elevada Elevada Não 
Toxoplasma gondii Elevado Elevada Elevada Elevada Sim 
Helmintos      
Dracunculus medinensis Elevado Moderada Moderada Elevada Não 
Schistosoma spp. Elevado Baixa Moderada Elevada Sim 
1Período de detecção para estágio infeccioso em água a 20˚C: Baixa, até uma semana; Moderada, uma semana a um mês; Elevada, 
superior a um mês. 
2 Resistência Moderada significa que o agente pode não ter sido completamente destruído. 
 
A persistência é afectada por vários factores como as características e estado de manutenção do sistema de distribuição de 
água, tempo de permanência e estagnação do sistema, quantidade de carbono residual, efeitos da luz solar, carga orgânica 
da água e a temperatura, sendo este último um dos factores mais importantes [59].  
Ao contrário de vírus e parasitas (cistos, oocistos) que são incapazes de se multiplicar na água, a presença de quantidades 
relativamente elevadas de carbono orgânico biodegradável em conjunto com temperaturas elevadas e baixa concentração 
residual de cloro podem permitir o crescimento de Legionella, Naegleria fowleri, patogénicos oportunistas como 
Pseudomonas aeruginosa e Aeromonas e outros microrganismos nocivos, durante a distribuição da água [81]. 
A depleção de cloro na água é também um factor que possibilita a persistência dos microrganismos patogénicos na água e 
pode ocorrer por incidência da radiação solar, que quebra as ligações de cloro instáveis; à existência de urina que reduz o 
cloro livre disponível e ao arejamento que consome o cloro livre [28]. Uma concentração de cloro livre residual na gama 
entre 0,2 e 0,5 mg/l é geralmente suficiente para controlar a densidade de microrganismos na água. 
 
O crescimento de bactérias patogénicas no interior de protozoários, isto é, a associação destas com protozoários livres 
providencia-lhes uma potencial estratégia de sobrevivência no ambiente. Os protozoários servem assim não só de 
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reservatório para manutenção de bactérias patogénicas no ambiente mas também como vector de transmissão de doenças 
humanas e animais [56]. 
De notar que esta associação tem sido alvo de pouca atenção, todavia têm surgido evidências de que a interacção bactéria-
protozoário representa um mecanismo de sobrevivência importante para algumas espécies de bactérias, como a Legionella, 
e um meio de manutenção ou aumento de virulência para o microrganismo.  
 
Um outro aspecto significativo para a persistência de muitos microrganismos na água e que tem sido alvo de discussão e 
desacordo por muitos autores centra-se num estado adquirido por muitas bactérias patogénicas, designado estado latente, 
e que pode contribuir para um aumento da sua persistência no ambiente. Alguns propõem que estas mudanças reguladas 
ao nível estrutural e funcional representam uma estratégia para a sobrevivência do microrganismo, enquanto que outros 
argumentam que é meramente uma condição na qual as células se tornam progressivamente debilitadas até que finalmente 
morrem [56]. 
Segundo a primeira hipótese, a latência destes microrganismos permite-lhes a sobrevivência, facto que lhes aumenta a 
probabilidade de infectar o hospedeiro e causar doença. Por outro lado, tal pode traduzir-se numa estratégia regulada para 
a sobrevivência na medida em que na presença de condições favoráveis a bactéria é capaz de reverter para um estado 
viável ou infeccioso. 
A existência deste tipo de células tem sido descrita para uma grande variedade de microrganismos dos quais se destaca 
Campylobacter, Aeromonas, Legionella e membros da família Enterobacteriaceae. 
 
A presença de biofilmes no sistema de distribuição da água também confere aos microrganismos patogénicos um ambiente 
adequado à sua sobrevivência e proliferação. Estes são constituídos por populações de bactérias bem adaptadas que 
representam um ecossistema difícil de erradicar e a sua formação ocorre quando se desenvolvem condições químicas e 
físicas adequadas à colonização do sistema na interface água-canalização, para além da presença de nutrientes 
suficientes, temperatura estável e alguma protecção a químicos desinfectantes. Saliente-se que os biofilmes albergam uma 
grande quantidade de bactérias encontradas em águas para consumo, pois é nele que ocorre o crescimento microbiano 
mais significativo [8]. 

1.2.1.4. Tratamento de águas destinadas ao consumo humano 

Os primeiros tratamentos da água eram baseados na filtração com o fim de remover partículas que conferiam gosto e 
turvação. Só na segunda metade do século XIX, quando a natureza de doenças infecciosas foi primeiramente reconhecida, 
assim como a capacidade do sistema hidrográfico transmitir doenças como a cólera e febre tifóide, é que se entendeu a 
importância da limpeza e clareza da água e se constatou preocupação acerca da qualidade da água para consumo no que 
respeita a doenças causadas por microrganismos habitantes do sistema de abastecimento [20]. 
Cientistas verificaram que a turvação não torna a água apenas pouco apetecível como também pode indicar risco para a 
saúde, dado que as partículas responsáveis pela turvação podem abrigar patogénicos. Como resultado, os sistemas de 
tratamento de água para consumo são concebidos para reduzir a turvação e, desse modo remover patogénicos. Assim, no 
início do século XX uma melhor protecção do sistema hidrográfico da poluição aliado a métodos simples e efectivos de 
tratamento da água, como a cloração e filtração, têm reduzido grandemente as doenças relacionadas com a água em 
países desenvolvidos, no entanto, ainda muito há a fazer, como o desenvolvimento de processamentos da água mais 
rápidos, efectivos e controlados mas a baixos custos [20]. 
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1.2.1.4.1. Métodos de Tratamento 
As epidemias relacionadas com a água ocorrem após o consumo de água contaminada com microrganismos patogénicos. 
Essa contaminação pode ser causada pela própria origem da água devido a tratamento inadequado ou ineficaz ou pode 
ocorrer no sistema de distribuição após o tratamento. 
O objectivo do tratamento da água para consumo humano consiste na produção de água salubre que preencha os 
requisitos necessários ao nível da segurança microbiológica e química. 
São diversas as técnicas disponíveis na remoção de sólidos finos, microrganismos e alguns materiais orgânicos e 
inorgânicos dissolvidos, no entanto, a escolha do método irá depender da qualidade da água a ser tratada, custo do 
processo de tratamento e padrões de qualidade esperados para a água a ser processada. 
A variedade de processos de tratamento é vasta e compreende clarificação e sedimentação, filtração e desinfecção. A 
selecção do tratamento depende das características da água, tipo de problemas de qualidade que possam estar presentes, 
custos dos vários tipos de tratamento. Embora cada um dos processos de tratamento seja capaz de reduzir o número de 
microrganismos, nenhum pode assegurar a sua remoção completa [80]. 
 

o Coagulação e floculação 
Os processos de coagulação e floculação são eficazes na remoção de partículas finas em suspensão que atraem e 
possuem bactérias e vírus à sua superfície. Podem remover acima de 99,9% e 99%, respectivamente, de bactérias e vírus 
do sistema hidrográfico, para além de que também removem alguma matéria orgânica que se junta ao longo do percurso da 
água [20], no entanto, a eficiência depende da qualidade da água, coagulante usado, condições de mistura e pH [85]. Os 
flocos são removidos por sedimentação, flotação e/ou filtração [85].  
 

o Filtração 
Este processo ocorre à medida que a água passa por filtros que removem partículas de pequenas dimensões às quais se 
podem associar microrganismos [20]. 
 
Enquanto que a coagulação em conjunto com a filtração remove a maioria dos contaminantes indesejáveis da água, estes 
processos não são adequados para a remoção de materiais dissolvidos. Para águas que contenham impurezas 
indesejáveis torna-se necessário tratamento adicional como adsorção e oxidação [20]. 
 

o Desinfecção 
A desinfecção é um passo importante no tratamento da água na medida em que tem como objectivo eliminar os 
patogénicos, que passaram através dos filtros, e que possam nela estar presentes para além de que previne o seu 
reaparecimento nos sistemas de distribuição. Sem este processo o risco de doenças relacionadas com a água seria 
superior. 
Normalmente é o último passo na purificação da água e pode ser conseguida por várias técnicas. A maioria dos países 
desenvolvidos requer no fornecimento de águas públicas a manutenção de desinfectante residual pelo sistema de 
distribuição, no qual a água deve permanecer durante dias antes de chegar ao consumidor [79] de maneira a salvaguardar 
o sistema de distribuição da contaminação e crescimento dos microrganismos.  
São dois os métodos mais comuns para destruição de microrganismos: oxidação com químicos como o cloro e ozono ou 
por radiação com UV [20]. 
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− Cloro 
A cloração é o método de desinfecção mais comum podendo efectuar-se sob a forma de cloro, forte oxidante que elimina 
muitos microrganismos bem como alguns químicos, ou seus compostos como cloramina ou dióxido de cloro.  
Apesar de ser eficaz na remoção das bactérias tem eficácia limitada contra cistos de protozoários, esporos de bactérias, 
vírus e bactérias entéricas. Contudo, a combinação entre concentração de cloro e tempo de contacto necessárias para a 
inactivação de vírus entéricos e bactérias patogénicas pode ser alcançada pela boa manutenção e controlo das operações 
de tratamento da água [80]. 
Pode ser usado sob três formas: cloro gasoso, hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio que se dissolvem na água e 
formam ácido hipocloroso (HOCl) e ião hipoclorito (OCl-) [79]. A limitação da utilização destes compostos na desinfecção da 
água deve-se à sua tendência para reagir com compostos orgânicos formando subprodutos químicos potencialmente 
perigosos como os trihalometanos (THM`s) e ácidos haloacéticos (HAAs), sendo que em grandes quantidades são ambos 
cancerígenos [79]. Todavia, é possível a minimização da formação destes subprodutos através de uma remoção eficaz da 
maior quantidade possível de compostos orgânicos da água, antes da adição do cloro ou por optimização do sistema de 
tratamento. 
 A utilização de cloro tem como vantagens sob a aplicação de outros desinfectantes por ser relativamente barato, eficaz a 
curto prazo, de fácil manuseamento e por permanecer na forma de desinfectante residual que ajuda na prevenção da 
recontaminação durante a distribuição, transporte e armazenamento da água [83]. Todavia, amibas, micobactérias e 
Legionella são potencialmente resistentes a este método de desinfecção [78]. 
 

• Dióxido de cloro 
Desinfectante de rápida actuação contudo é raramente usado devido à tendência para criar quantidades excessivas de iões 
clorato e clorito, ambos regulamentados para baixos níveis de permissão [79].  
Apresenta boa eficácia a curto prazo e custo moderadamente baixo mas não penetra completamente nos biofilmes, para 
além de que amibas e Legionella colonizadoras de biofilmes são resistentes [78]. 
 

• Cloraminas 
É um desinfectante persistente, que apesar de não ser tão forte como oxidante ou originar resíduos de desinfectante 
quando comparada com cloro ou hipoclorito de sódio gasoso, tem menos tendência a formar THM`s ou HAA`s [79]. Tem 
como algumas limitações o facto de não penetrar no biofilme, a resistência de amibas e micobactérias para além de poder 
propiciar nitrificação [78, 79]. 
 

− Ozono 
A desinfecção com ozono tem como limitação o facto deste ser uma molécula relativamente instável. É um agente 
altamente oxidante que é tóxico para a maioria dos microrganismos que sobrevivem na água.  
Consiste num desinfectante muito forte, de largo espectro e que é bastante utilizado na Europa, sendo que para além de ser 
um método eficaz na inactivação de protozoários nocivos que formam cistos também apresenta bom funcionamento contra 
quase todos os patogénicos [79]. Produz, relativamente, poucos subprodutos perigosos, quando comparado com a 
cloração, ausência de sabor e odor e boa eficácia a curto prazo, todavia pode produzir pequenas quantidades de bromato, 
que se suspeita ser cancerígeno; desinfecta apenas no local de injecção; tem rápida decomposição e um efeito 
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questionável nos biofilmes; tem elevado custo e não providencia a permanência de desinfectante residual na água [78]. 
Destrói contaminantes solúveis como toxinas de algas, compostos que conferem sabor e odor e vestígios de pesticidas [20]. 
 

− Radiação UV 
A utilização de radiação UV como desinfectante é bastante eficaz na inactivação de cistos desde que a água apresente 
baixos níveis de coloração de modo a que a luz UV a possa atravessar sem ser absorvida. É utilizado na inactivação de 
protozoários, bactérias, bacteriófagos, leveduras, vírus, fungos e algas mas é um processo limitado para águas turvas [85]. 
Para além de ser eficaz a curto prazo, não requer desinfectantes químicos e actua fortemente em Legionella no estado 
planctónico. Por outro lado, não retém na água desinfectante residual, pode ocorrer recolonização microbiana, tem fraca 
penetração nos biofilmes, eficácia dependente da turvação da água e dificuldade em alcançar todos os pontos do sistema 
de distribuição [78]. 
 

− Outras técnicas 
Existem muitas outras técnicas para purificação da água, muitas usadas em abastecimentos privados mas também em 
abastecimentos municipais de larga escala. 
Uma das técnicas mais comuns e populares é a fervura da água de modo a que esta aqueça à temperatura e durante o 
tempo suficiente para inactivar ou eliminar microrganismos presentes na água à temperatura ambiente. Tem como 
desvantagem o facto de, à excepção do cálcio, não remove solutos com ponto de ebulição superior ao da água aumentando 
mesmo a sua concentração e, por outro lado, não deixa na água desinfectante residual [79]. Há ainda que ter em atenção 
que água fervida e depois armazenada por tempo ilimitado pode adquirir novos patogénicos. 
A utilização de filtros de carbono vegetal promove uma elevada área de superfície e absorve muitos compostos dos quais 
alguns são tóxicos [79]. 
Outra forma de purificação da água é efectuada por destilação, em que os solutos permanecem na solução em ebulição 
dado não vaporizarem. Contudo, não purifica por completo a água devido aos contaminantes com pontos de ebulição 
semelhantes e às gotas de líquido não vaporizado que são arrastadas com o vapor, logo obtém-se cerca de 99% de água 
pura. As principais desvantagens depreendem-se do facto de não conferir qualquer desinfectante residual e do equipamento 
de destilação aparentar ser um local ideal e potenciador do crescimento e proliferação de Legionella [79]. 
A osmose reversa é um outro método no qual se aplica pressão mecânica a uma solução de água impura, por uma 
membrana semi-permeável. Envolve a boa manutenção das membranas para que não haja colonização das mesmas [79].  
 
Salienta-se que todos os desinfectantes químicos têm a eles associados subprodutos orgânicos e/ou inorgânicos que 
podem causar efeitos secundários. Contudo, o risco para a saúde destes subprodutos é extremamente pequeno quando 
comparado com os riscos associados a uma desinfecção inadequada.  
As formas de reduzir a formação destes compostos são conseguidas por optimização de algumas variáveis [85]: a redução 
de THM`s consegue-se por instalação ou melhoramento do processo de coagulação, aumento das doses de coagulante 
e/ou diminuição do pH, diminuição da dose de cloro e variação do pH durante a cloração (com menor pH obtém-se menor 
concentração de THM mas maior de ácidos haloacéticos e vice-versa). Por sua vez, a formação de bromato durante a 
ozonização depende das concentrações de ozono e do pH: pequenas doses de ozono, tempo de contacto curto e baixa 
concentração residual de ozono contribuem para a minimização da formação de bromato e a manutenção de baixos pH`s 
seguido do seu aumento após ozonização também reduz a formação deste produto. 
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Não há nenhum desinfectante ideal sendo que cada um apresenta vantagens e desvantagens. Dado que o objectivo é a 
protecção da saúde pública a escolha depende da qualidade de cada água e do sistema de abastecimento. Os factores 
chave para a escolha do sistema de desinfecção são [20]: 

− eficácia na destruição de uma gama de microrganismos; 

− potencial para formar subprodutos prejudiciais; 

− capacidade do agente desinfectante para permanecer disponível na água ao longo do sistema de distribuição; 

− segurança e facilidade de manuseamento dos químicos e equipamentos; 

− relação eficácia-custos. 

1.2.2. Avaliação de risco 
A formulação e aplicação de modelos de avaliação de risco são úteis não só para estimar os efeitos da qualidade da água 
nos riscos para a saúde da população como na sua prevenção. 
Na abordagem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) tanto a protecção da origem de água, como o tratamento, 
desinfecção e distribuição constituem pontos críticos. No entanto, para que esta abordagem possa ser utilizada na 
protecção da saúde pública relativamente a patogénicos específicos da água, é necessário o conhecimento de critérios que 
incluem a necessidade de estabelecer o patogénico como um perigo para a saúde humana, via de exposição, estudos 
dose-resposta para definir níveis críticos de controlo, necessidade de implementação de técnicas de controlo eficazes e 
disponíveis para avaliar esses níveis de controlo e disponibilidade de tratamento eficaz a cada ponto de controlo crítico [55]. 

 
De um modo geral existem quatro importantes pontos a focar na avaliação do risco. Assim, na tabela seguinte, destacam-se 
as etapas da avaliação do risco e os respectivos objectivos. 

 
Tabela 2 – Paradigma da avaliação de risco nos riscos para a saúde causados por patogénicos [85]. 

Etapa Objectivo 

Formulação do problema e identificação de risco 

Identificar todos os riscos possíveis com água para 
consumo que podem ter como consequência efeitos 
adversos na saúde pública assim como os seus 
percursos desde a(s) origem(s) até ao(s) 
consumidor(es). 

Avaliação da exposição Determinar o tamanho e natureza da população exposta 
e o percurso, quantidade e duração da exposição. 

Avaliação da dose-resposta Caracterizar a relação entre a exposição e a incidência 
como efeito na saúde. 

Caracterização do risco 
Integrar a informação da exposição, dose-resposta e 
intervenções na saúde, de maneira a estimar a 
magnitude do problema de saúde pública e avaliar a 
variabilidade e incerteza. 

 
A probabilidade de infecção pode ser estimada como o produto da exposição à água de consumo e a probabilidade da 
exposição a um microrganismo causar infecção. Todavia, há que ter em conta que para que a infecção ocorra, um ou mais 
patogénicos viáveis devem ser ingeridos e, além disso, um ou mais tem de sobreviver no corpo do hospedeiro [85]. 
Por outro lado, nem todos os indivíduos infectados desenvolvem a doença, na medida em que para a maioria dos 
patogénicos é comum a infecção assintomática. O desenvolvimento de doença clínica depende do patogénico e de outros 
factores como o estado de imunidade do hospedeiro [85]. 
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A estimativa do risco é um ramo subjectivo dada a incerteza e variabilidade da informação obtida nos vários passos da 
avaliação que, idealmente, deve ser tida em conta no desenvolvimento dos modelos de avaliação de risco. Os últimos 
passos de uma abordagem efectiva compreendem o estabelecimento de limites críticos, monitorização efectiva, medidas de 
correcção, avaliação e documentação. 
 
A contribuição da caracterização dos biofilmes formados no sistema de abastecimento da EPAL tem importância na 
avaliação do risco associado para a saúde pública. Uma vez que os biofilmes podem contribuir para a contaminação da 
água tratada de um sistema de abastecimento é útil conhecer a sua composição, nomeadamente ao nível microbiano. 
Assim, a caracterização do biofilme deverá não só incluir a pesquisa e quantificação de espécies microbianas, como 
patogénicos em amostras de biofilmes, mas também a determinação da intensidade e distribuição da colonização no tempo 
e espaço. O conhecimento do estado do sistema no que se refere à colonização por biofilme e às condições de 
desenvolvimento da estrutura do biofilme irão contribuir para uma melhor percepção da contribuição destes ecossistemas 
na qualidade da água e dos potenciais riscos que acarretam para a saúde pública. A percepção dos biofilmes permitirá 
definir medidas preventivas e de correcção, a optimização do controlo da qualidade da água e a recolha de dados úteis para 
a garantia da qualidade desde a produção, transporte e distribuição da água no que se refere à avaliação e gestão de risco. 

1.3. Controlo da qualidade da água 
A qualidade microbiana da água está em constante modificação podendo variar rápida e vastamente. Picos de 
concentração de patogénicos num curto período podem aumentar consideravelmente os riscos de doença e desencadear 
surtos de doenças relacionadas com a água [81].  
A qualidade de muitas origens de água depende da geologia, tipo de solo, vegetação natural, clima e características de 
escorrimento. Perturbações na geologia natural e grandes precipitações podem afectar drasticamente a qualidade da água. 
A presença de animais selvagens e pássaros podem também constituir uma fonte natural de patogénicos. 
O controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano consiste, idealmente, em duas vertentes: o controlo 
contínuo da qualidade com base na rotina verificando que o tratamento e distribuição agem em conformidade com os 
objectivos e regulamentos propostos e a monitorização periódica dos parâmetros microbiológicos em todo o sistema de 
abastecimento de água desde a origem até ao consumidor [81]. 
A maior preocupação relativa às águas de consumo humano ao nível da saúde pública prende-se com a tentativa de reduzir 
a níveis insignificantes a presença de microrganismos patogénicos. A redução do seu número e a sua hipotética eliminação 
da água só é possível através de um controlo rigoroso de vários parâmetros indicadores da qualidade da água em conjunto 
com um processo de tratamento adequado. 
Deste modo, estabelecem-se métodos de pesquisa de rotina com o objectivo de obter informações ao nível organoléptico e 
microbiológico, assim como físicos e químicos, nas várias fases do sistema, para detectar possíveis anomalias, ocasionais 
ou sistemáticas, permitir colocar em prática medidas preventivas adequadas e, de um modo indirecto, para avaliar a eficácia 
do tratamento tendo em conta o cumprimento dos valores paramétricos. 

1.3.1. Microrganismos indicadores 
Actualmente há uma crescente incidência no estudo do planeamento do solo, direcção dos recursos aquáticos e tratamento 
e desinfecção da água no controlo da transmissão de patogénicos, porém, análises à presença de parâmetros 
microbiológicos continuam fundamentais na verificação e controlo da qualidade da água na origem [56]. 
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O controlo da qualidade da água relativamente à análise microbiológica, e que é obrigatório pela legislação em vigor 
(decreto-lei 243/01 e 236/98), implica a pesquisa de microrganismos indicadores. Uma vez que a presença de patogénicos 
é intermitente e o tempo de sobrevivência no ambiente é variável, não se recomendam métodos clássicos de rotina para a 
detecção de bactérias patogénicas na água para consumo humano [21]. Muito ocasionalmente se realiza análises a 
patogénicos para verificar a eficácia de um tratamento ou processo específico [85]. 
Idealmente, em termos de segurança para a saúde púbica, a água devia ser analisada para todos os potenciais patogénicos 
de modo a determinar a sua presença ou ausência. No entanto, os diferentes tipos de patogénicos passíveis de estar 
presentes e as diferenças nos métodos requeridos para o isolamento de cada um inviabiliza a análise directa de todos estes 
microrganismos, em amostras de água, com base em métodos clássicos de rotina [56]. Além disso, os patogénicos podem 
não ser detectados devido aos níveis se encontrarem abaixo do limite de detecção ou à falta de um método de detecção 
apropriado, podendo permanecer presentes numa densidade que represente um nível de risco inaceitável [56].  
Para ultrapassar a dificuldade da pesquisa directa de todos os microrganismos patogénicos, é usado um grupo de 
microrganismos para prever a presença de contaminação da água por patogénicos, comummente designados por 
microrganismos indicadores fecais [56].  
Para que se obtenham resultados credíveis um indicador microbiológico, para além de não dever ser ele próprio patogénico, 
deve preencher determinados critérios [34, 56, 81, 85]: 

− deve ser rápido e facilmente detectável, por métodos simples e baratos, 

− deve estar universalmente presente em elevado número nas fezes de humanos e outros animais de sangue quente, 

− deve estar presente sempre que existam microrganismos patogénicos e a sua persistência e grau de remoção no 
tratamento da água deve ser semelhante ao dos patogénicos, 

− deve exceder o número da maioria dos patogénicos entéricos e ser proporcional ao grau de poluição, 

− deve estar consistente e exclusivamente associado com a origem de patogénicos e correlacionar a sua densidade com 
o perigo para a saúde associado; 

− deve apresentar resistência a desinfectantes e stress ambiental similar à dos patogénicos mais resistentes e 
potencialmente presentes em níveis significativos nas origens, 

− deve apresentar velocidades de crescimento e morte semelhantes à do patogénico, 

− o seu crescimento não deve ser inibido pelo crescimento de outros microrganismos. 
As propriedades conferidas aos indicadores permitem-lhes a sua utilização como ferramenta na identificação e 
quantificação de processos de remoção, tanto no laboratório como em estudos de “campo”. Podem portanto indicar não só 
poluição fecal mas também avaliar a eficácia do tratamento. 
Os microrganismos indicadores mais utilizados nas análises de rotina pertencem a vários grupos, de entre os quais, 
Coliformes totais, Coliformes Fecais (termotolerantes), Escherichia coli, Enterococos fecais, esporos de Clostridios sulfito-
redutores e bacteriófagos [81]. 

1.3.1.1. Coliformes totais 

O grupo das bactérias Coliformes totais compreende vários géneros como Enterobacter, Klebsiella, Escherichia, Serratia e 
Citrobacter, pertencentes à família Enterobacteriaceae. Estão presentes nas fezes, vegetais e solo, sendo utilizadas como 
indicadores de contaminação fecal recente, mas também incluem espécies que se encontram em ambientes aquáticos não 
poluídos. 
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Caracterizam-se por serem bactérias gram-negativas, aeróbias ou anaeróbias facultativas, não formadoras de esporos e 
com forma de bastonete. São capazes de crescer na presença de sais de bílis ou outros agentes superficiais activos com 
propriedades inibidoras do crescimento semelhantes e capazes de hidrolisar a lactose a 35-37˚C com produção de ácido, 
gás e aldeído entre 24 e 48 h. São também oxidase negativos e, por definição exibem actividade β-galactosidase [85]. 
Têm sido largamente reconhecidos como indicadores microbianos da qualidade da água para consumo devido à sua fácil 
detecção e enumeração, que lhes confere uma importante função secundária como indicadores da eficiência do processo 
de tratamento da água no que respeita à remoção de bactérias fecais. Podem também ser usados na avaliação do grau de 
tratamento necessário para águas de diferente qualidade e para definir alvos de execução de remoção bacteriana [81], bem 
como para avaliar a limpeza e integridade dos sistemas de distribuição e a potencial presença de biofilmes. No entanto, 
como indicador da desinfecção, a análise a estes microrganismos é lenta e menos fidedigna do que medidas directas ao 
desinfectante residual [85]. 
Devem estar ausentes imediatamente após a desinfecção, caso contrário, indicam tratamento inadequado, recrescimentos 
e possível formação de biofilme ou contaminação por entrada de material estranho como solo ou plantas [85]. A sua 
presença pode também sugerir contaminação pós-tratamento ou excesso de nutrientes. 

1.3.1.2. Coliformes fecais 

O grupo dos Coliformes fecais corresponde aos Coliformes totais que hidrolisam lactose com produção de gás mesmo 
quando incubadas a temperaturas elevadas, entre 44 e 45,5˚C [34].  
Destaca-se deste grupo de microrganismos a espécie Escherichia coli como indicador da ocorrência de contaminação fecal 
recente, em águas tratadas ou não tratadas, pois raramente se encontra na ausência deste tipo de poluição. É considerada 
uma das bactérias indicadoras fecais mais específicas e facilmente detectáveis e que se encontra em maior número nas 
fezes (acima de 109 por grama de fezes). É um habitante normal e dominante do aparelho digestivo dos mamíferos, 
contudo, algumas das suas estirpes, causadoras de doenças, têm sido isoladas de águas de torneiras e fontes de água 
potável. Note-se que a análise de E. coli patogénicas nem sempre é fácil devido à incerteza na determinação da natureza 
patogénica das suas estirpes [34]. Como membro da família Enterobacteriaceae é capaz de fermentar lactose ou manitol a 
44˚C, normalmente dentro de 24 h. Pode ser distinguida dos outros coliformes fecais pela capacidade de produzir indol a 
partir de triptofano, ou pela produção, em algumas estirpes, da enzima β-glucuronidase [80] e/ou capacidade de hidrolisar 
ácido 4-metilumbeliferil-β-D-glucorónico (MUG) emitindo fluorescência quando observado à luz UV após 24±2 h a 44±0,5˚C 
[21]. Note-se ainda que a susceptibilidade à desinfecção é semelhante à de muitas bactérias patogénicas e que em 
situações de, por exemplo, águas expostas a contaminação por Cryptosporidium, não é um indicador adequado no que 
respeita à contaminação microbiológica. Todavia, permanece como o melhor indicador biológico para águas de consumo e 
protecção da saúde pública. 

1.3.1.3. Estreptococos 

O termo Estreptococos fecal refere-se aos Estreptococos presentes nas fezes humanas e animais. Muitas destas espécies 
são de origem fecal e normalmente, sob muitas circunstâncias práticas, podem ser considerados como indicadores 
específicos de poluição fecal humana [34]. Devido à capacidade de permanecerem viáveis no meio ambiente durante vários 
meses, este grupo é reconhecido como indicador de contaminação fecal antiga.  
Como subgrupo destes microrganismos destacam-se como indicadores os Enterococos fecais. São bactérias na forma de 
cocos, gram-positivas, não formadoras de esporos e oxidase e catalase negativas. Podem crescer em ambientes aeróbios e 
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anaeróbios na presença de sais biliares e são relativamente tolerantes a níveis de pH alcalinos (9,6), concentrações de 
cloreto de sódio (6,5%) inibidoras para o crescimento de bactérias coliformes e para a maioria das bactérias gram-negativas 
e a temperaturas entre 10 e 45˚C [21, 80, 85]. 
Incluem um número de espécies presentes em fezes de humanos e animais de sangue quente que raramente excede 106 
por grama em fezes humanas sendo mais numerosos que E. coli em fezes animais. Também podem, no entanto, estar 
relacionados com outros ambientes [80].  
O habitat normal é o aparelho gastrointestinal, raramente se multiplicam na água e são mais resistentes ao stress ambiental 
e cloração que E. coli e bactérias coliformes para além de que, à excepção de Streptococcus bovis e Streptococcus 

equinus, persistem mais tempo no ambiente [81]. São importantes indicadores na determinação da extensão de 
contaminação fecal em águas recreativas e podem também considerar-se indicadores adicionais da eficácia do tratamento 
ou na avaliação da poluição por escorrimento [80]. 
As espécies de Enterococos presentes nas fezes podem ser divididas em dois grupos principais mediante ocorram 
maioritariamente nas fezes humanas ou animais, permitindo obter, por identificação das espécies, uma indicação da origem 
da contaminação. Assim, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium e Enterococcus durans encontram-se normalmente 
associados a fezes de humanos e vários animais. Por sua vez, Streptococcus bovis, Streptococcus equinus e Enterococcus 

avium normalmente não se encontram em fezes humanas [80]. Por comparação de S. bovis e S. equinus com E. faecalis e 
E. faecium verifica-se que os primeiros têm uma rápida taxa de inactivação para além da interferência dos desinfectantes 
nestes indicadores que induzem a resultados enganosos da origem da contaminação [21]. 

1.3.1.4. Clostridios sulfito-redutores 

Os Clostridios sulfito-redutores são microrganismos anaeróbios, formadores de esporos, normalmente presente em fezes, 
mas que não são exclusivos de origem fecal podendo derivar de outras origens ambientais. Destaca-se Clostridium 

perfringens, membro da flora intestinal de cerca de 13 a 35% dos humanos e outros animais de sangue quente e que se 
distingue pelo facto de ser um indicador altamente específico de poluição fecal [85]. De notar que se encontram presentes 
em maior número nas fezes de alguns animais do que nas de humanos. 
Dada a sua tendência para sobreviver e acumular, podem ser detectados muito depois e a grandes distâncias da origem da 
poluição e, por isso, não são recomendados para controlo de rotina dos sistemas de distribuição sob risco de falso alarme. 
Podem ser removidos da água por coagulação e filtração mas os seus esporos são resistentes ao cloro nas concentrações 
normalmente usadas no tratamento da água. Clostridium perfringens é menos sensível como indicador de contaminação 
fecal dado que está normalmente presente nas fezes mas em muito menor número que E. coli e Enterococos. 
Nos pontos de colheita onde é detectada a presença de Clostridium perfringens e nas origens de água desse ponto a 
legislação impõe a pesquisa de Cryptosporidium, uma vez que estes são mais resistentes aos métodos de tratamento. 
Os oocistos de Cryptosporidium são infecciosos quando expelidos nas fezes e são transportados para rios e lagos através 
de trabalhos em águas de esgotos e desperdícios e por arrastamento de terras agrícolas. A formação de esporos permite-
lhes sobreviver muito mais tempo na água, mesmo em condições ambientais desfavoráveis, como temperatura e pH 
extremos e processos de desinfecção como a cloração e radiação UV, do que microrganismos do grupo coliforme [85] 
podendo passar para as águas de consumo quando existem falhas nos processos de filtração ou contaminação das origens 
de água. Têm sido propostos como indicadores da presença de vírus entéricos e protozoários nos sistemas hidrográficos de 
águas de consumo tratadas e, devido à sua longevidade, são referidos como indicadores intermitentes ou de contaminação 
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remota. Apresentam grande resistência à desinfecção o que significa que a sua presença em águas desinfectadas indica 
deficiências no tratamento e a possibilidade da presença de patogénicos resistentes à desinfecção [81]. 

1.3.1.5. Bacteriófagos 

São vírus que usam bactérias como hospedeiros para replicação e, como tal, podem ser expelidos, em baixos números, nas 
fezes de humanos e animais de sangue quente [85]. Têm sido propostos como indicadores da qualidade da água dada a 
sua semelhança com enterovírus humanos e a sua fácil detecção na água.  
Os dois grupos mais estudados não ocorrem em elevado número nas fezes humanas e animais mas são abundantes em 
desperdícios dos quais são indicadores de contaminação. Devido à sua persistência quando comparados com indicadores 
bacterianos assumem-se como indicadores adicionais da eficácia do tratamento [81]. 

1.3.1.6. Outros potenciais indicadores de contaminação fecal 

Outros microrganismos sugeridos como indicadores de contaminação fecal incluem o grupo dos Bacteroides fragilis, 
espécies de Bifidobacterium e Rhodococcus coprophilus [80]. Por exemplo, o género dos bacteróides habita o tracto 
gastrointestinal de humanos em maior número que E. coli, no entanto é rapidamente inactivado pelos níveis de oxigénio 
ambientais, sendo que fagos de Bacteroides fragilis HSP40 indicam poluição fecal de origem humana.  
O facto de se apresentarem em baixo número tanto em desperdícios como em ambientes aquáticos poluídos e águas para 
consumo torna-os inadequados para confirmar a ausência de patogénicos [85]. 
Também os vírus que infectam o tracto gastrointestinal de humanos, como enterovírus, adenovírus, rotavírus, astrovírus, 
entre outros predominantemente transmitidos pela via fecal-oral, podem ser considerados como indicadores da presença de 
outros vírus entéricos e de contaminação fecal [85]. 
 
Na Contagem Total de Colónias estão representadas bactérias cujo habitat natural é a água ou o solo e fornecem indicação 
da composição orgânica total da água. A contagem é feita em meios ricos em nutrientes, sem inibidores ou agentes 
selectivos, com incubação a 37 e 22˚C, contudo, apenas uma pequena fracção de bactérias viáveis na água é determinada 
por este processo. Este parâmetro é útil no controlo e monitorização de tendências e alterações súbitas da qualidade da 
água, pelo facto da informação obtida poder providenciar indicação de alterações sazonais e de longo prazo na qualidade 
bacteriológica da água [80]. 
O leque de microrganismos detectados inclui membros da flora microbiana natural de ambientes aquáticos e membros 
presentes numa variedade de fontes de poluição. Compreendem uma gama de microrganismos sensíveis a processos de 
desinfecção como bactérias coliformes, formadores de esporos e microrganismos que proliferam rapidamente em águas 
tratadas na ausência de desinfectantes residuais [85]. 
Os microrganismos detectados variam grandemente entre locais e amostras consecutivas. Processos de tratamento como 
coagulação e sedimentação reduzem o número destes microrganismos na água, assim como práticas de desinfecção por 
cloração, ozonização e radiação UV. Estes microrganismos podem crescer não só livremente na água mas também em 
superfícies em contacto com a mesma, como é o caso dos biofilmes. As causas principais do crescimento ou recrescimento 
são a temperatura, disponibilidade de nutrientes, incluindo carbono orgânico assimilável, falta de desinfectante residual e 
estagnação [85]. 
Contagem de colónias a 37˚C quando comparadas com as de 22˚C podem providenciar uma indicação antecipada de 
deterioração significativa da qualidade. Um aumento na contagem a 37˚C pode indicar contaminação, em particular se não 
for acompanhado por um aumento semelhante de colónias a 22˚C [80]. 
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O LAB também inclui no controlo de rotina da qualidade da água a pesquisa directa de algumas espécies de 
microrganismos patogénicos que apresentem um elevado risco para a saúde pública. Alguns destes microrganismos podem 
crescer se as temperaturas forem suficientemente elevadas, houver disponibilidade suficiente de nutrientes na água, por 
utilização de materiais de construção inapropriados ou resultado de manutenção inadequada. Assim, se procede à detecção 
de bactérias do género Salmonella, Estafilococos bem como de patogénicos oportunistas causadores de infecção apenas 
em indivíduos com sistema imunitário debilitado como é o caso de Pseudomonas aeruginosa. 
 
Algumas das espécies de Salmonella patogénicas mais conhecidas são Salmonella typhi e Salmonella paratyphi que 
causam respectivamente febre tifóide e paratifóide e estão apenas associadas a humanos. Porém, existem outras espécies 
de Salmonella comummente presentes em fezes de animais. Saliente-se que o principal modo de infecção por esta espécie 
bacteriana ocorre por contaminação de alimentos, sendo também transmitida por águas contaminadas com material fecal 
em que o tempo de sobrevivência é limitado a horas ou dias, dependendo da quantidade de contaminação e da temperatura 
da água [80]. 
A espécie de Pseudomonas analisada no LAB é Pseudomonas aeruginosa, organismo ubiquitário na água e solo e 
proveniente de fezes animais e humanas com capacidade de persistência na água por muitos meses, à temperatura 
ambiente. Designa-se por patogénico oportunista, responsável por uma vasta gama de infecções, apesar da maioria da 
população a ela exposta não sofrer qualquer efeito adverso na saúde [80] dado que a infecção apenas tem relevância em 
indivíduos com o sistema imunitário debilitado. 
Os Estafilococos estão presentes na pele e membranas mucosas de humanos e outros microrganismos [71]. A sua 
temperatura óptima corresponde à temperatura do corpo humano, 37˚C, no entanto são geralmente estirpes pouco 
virulentas (coagulase negativas) sendo capazes de ser transmitidos entre indivíduos e, como tal, podem indicar 
contaminação inter-humana. Também podem existir no intestino e tracto urinário. São resistentes à desidratação mas são 
facilmente destruídos por desinfectantes e altas temperaturas [72]. 

1.3.1.1.1. Vantagens e Limitações 
A determinação de microrganismos indicadores tem sido de grande utilidade na medida em que proporciona, por métodos 
simples, uma indicação da contaminação da água por possível presença de microrganismos patogénicos. No entanto, na 
presença de quantidades significativas e fora dos parâmetros descritos na legislação torna-se necessária uma análise mais 
elaborada, por métodos mais específicos, para quantificar e identificar os microrganismos patogénicos causadores da 
contaminação, de modo a prosseguir com acções rápidas que apontem a causa. 
 
Os critérios descritos para um indicador fecal ideal não são todos preenchidos por qualquer dos microrganismos, no 
entanto, muitos deles são cumpridos por E. coli. Por exemplo, não proporcionam resultados absolutos acerca da 
presença/ausência de protozoários, bactérias e vírus patogénicos, devido à sua resistência a desinfectantes e grande 
variabilidade de características de transporte e atenuação que não podem ser todas representadas pelo pequeno grupo de 
bactérias indicadoras, todavia, a densidade destas providencia uma medida do risco da presença de patogénicos [56].  
Por exemplo, patogénicos como Pseudomonas, Aeromonas, Plesiomonas, Yersinia, Vibrio, Legionella e Mycobacterium não 
são correlacionados com indicadores [21]. 
 



 

 19 

Geralmente a presença de indicadores fecais traduz-se na possível presença de patogénicos, todavia, nem sempre a 
existência de uns significa a presença certa de outros, por exemplo, a não detecção de Coliformes totais ou E. coli não 
garante a ausência de patogénicos. No entanto, análises às bactérias totais e fecais e E. coli são úteis na medida em que é 
raro isolar bactérias entéricas patogénicas na ausência de contaminação fecal [21]. 

1.3.2. Patogénicos emergentes 
Durante o último século a gama de microrganismos patogénicos relacionados com águas para consumo tem aumentado e, 
uma associação entre o consumo de água e doenças infecciosas pode ser obtida de estudos epidemiológicos. 
Define-se patogénicos emergentes como aqueles cuja frequência tem aumentado nas últimas duas décadas ou que 
ameaçam aumentar num futuro próximo. O seu aparecimento deve-se à propagação de novos agentes, reconhecimento de 
infecções na população até então não detectadas ou percepção de que o estabelecimento de uma doença tem uma origem 
infecciosa [80]. 
O aparecimento destes microrganismos pode aumentar ou diminuir como resultado de alterações no abastecimento e 
utilização da água, padrões de tempo ou mudanças tecnológicas na detecção e classificação de patogénicos que permitem 
um melhor conhecimento da incidência. Os microrganismos de interesse são os que passam pelos processos de tratamento 
convencionais, têm capacidade de crescer nos sistemas de distribuição e são capazes de colonizar sistemas de tubagens 
domésticos [80]. 
De entre os patogénicos emergentes estão Cyclospora cayetanensis, Burkholderia pseudomallei, E. coli O157, Toxoplasma 

gondii, novas espécies de Cryptosporidium capazes de infectar humanos (Cryptosporidium meleagridis e Cryptosporirium 

felis), cianobactérias tóxicas, espécies de Acanthamoeba, Entamoeba histolytica e vírus Hepatite E. Outros microrganismos 
considerados com potencial para serem patogénicos emergentes da água incluem Helicobacter pylori, Mycobacterium 

avium, Mycobacterium avium paratuberculosis e microsporidia (Enterocytozoon bieneusi e Encephalitozoon intestinalis) [80]. 
Os patogénicos emergentes são um grupo de microrganismos patogénicos responsáveis pelo aparecimento de vários 
surtos, que causam ou podem causar, a nível mundial, um elevado número de mortes. Devido à probabilidade de 
aparecimento, no futuro, de mais associações entre a água de consumo e patogénicos conhecidos ou por conhecer, é 
desejável o estabelecimento de vigilância nesta área de investigação. 

1.4. Métodos de análise microbiológica da água 
A análise microbiológica permite uma indicação sensível, mas não a mais rápida, da contaminação dos sistemas de 
abastecimento de água para consumo humano. Factores como o meio de crescimento e as condições de incubação, 
natureza e tempo de recolha ou armazenamento da água podem influenciar as espécies isoladas e sua contagem.  

 
Os principais métodos de isolamento de microrganismos indicadores presentes na água são o método de filtração por 
membrana (MF), método do número mais provável (MPN) e testes qualitativos de presença-ausência. A Legislação em 
vigor (decreto-lei 243/01) impõe o método de pesquisa mais apropriado para cada parâmetro analisado. 
Na generalidade, para a detecção dos microrganismos indicadores o LAB adoptou o método de filtração por membrana 
seguido de incubação em meio selectivo (dependendo do microrganismo) e confirmação por testes bioquímicos: 
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Tabela 3 – Temperaturas e tempos de detecção de microrganismos indicadores e outros, analisados no LAB pelo método 

de incubação e filtração por membrana. 
Microrganismos Temperatura /Tempo Meio selectivo 

Coliformes totais 36±2˚C / 21±3 h Membrane Lauryl Sulphate Agar 
Coliformes termotolerantes e E. coli 36±2˚C ou 44±0,5˚C / 21±3 h Membrane Lauryl Sulphate Agar 

Estreptococos fecais 36±2˚C / 44±4 h Slanetz & Bartley 
Clostridium perfringens 44±1˚C / 21±3 h em anaerobiose Triptose Sulfito Ciclosserina 

Salmonella 36±2˚C / 16 a 20 h Buffered Peptone Water 
Pseudomonas aeruginosa 36±2˚C / 44±4 h Pseudomonas CN Agar 

Estafilococos 36±2˚C / 44±4 h Mannitol Salt Agar 

 
A técnica consiste na filtração de um volume de amostra que é colocado na rampa de filtração, adequadamente esterilizada, 
que contém uma membrana filtrante, com poro 0,45 μm, que retém as células bacterianas. Por aplicação de vácuo a 
amostra passa pela membrana e todos os microrganismos indicadores ficam retidos na membrana que é posteriormente 
transferida para meios de cultura selectivos [83]. As colónias formadas são contadas 24 a 48 h após incubação, 
providenciando uma estimativa da concentração do microrganismo na amostra inicial de água, que é expresso em número 
de unidades formadoras de colónias, CFU, por 100 ml de amostra original, ou pelo volume filtrado quando difere de 100 ml. 
As vantagens consistem na determinação directa e exacta da concentração bacteriana por contagem de colónias 
conferindo-lhe grande precisão e possibilidade de utilizar grandes volumes de água com a finalidade de aumentar a 
sensibilidade do método. As desvantagens devem-se à sua inadequação para águas brutas que irão, no caso de amostras 
muito contaminadas, colmatar a membrana [21] podendo levar à obtenção de resultados falso-positivos por formação de 
colónias semelhantes às colónias alvo e falso-negativos pela possibilidade de existência de bactérias viáveis mas não 
cultiváveis. 
O método do número mais provável é baseado numa avaliação indirecta da densidade microbiana na amostra de água por 
inferência estatística na determinação do número mais provável de microrganismos presentes na amostra original. Analisa 
separadamente um número de volumes da mesma amostra aos quais é adicionado e misturado o meio de cultura para 
serem incubados. A combinação de volumes da amostra no processamento depende do tipo de amostra de água ou do 
grau de contaminação. Tem como vantagens o facto de se adequar a todos os tipos de águas, incluindo águas brutas [83]. 
Os testes de presença-ausência são apropriados para a monitorização da boa qualidade da água para consumo quando o 
aparecimento de resultados positivos se sabe ser raro. Apenas indica a presença ou ausência do indicador procurado, logo 
é um método de pouca utilidade em situações em que é comum a presença de contaminação e o objectivo é a 
determinação do grau de contaminação e não a indicação da presença ou não de indicadores [83]. 

1.5. Biofilmes 
Apesar de microrganismos livres de diferentes tipos poderem predominar em águas quentes ou frias, eles também têm a 
capacidade de aderir a superfícies internas de tubagens, torneiras e chuveiros. Aliás, a maioria dos microrganismos que 
chegam à torneira do consumidor desenvolvem-se em estruturas complexas na superfície interior de condutas e sistemas 
de adução e distribuição por ligação irreversível à superfície onde se multiplicam e produzem uma matriz extracelular com 
propriedades adesivas. Estes agregados são caracterizados por uma boa organização de numerosos tipos de 
microrganismos que prosperam nesta matriz, denominando-se por biofilme. 
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Na realidade a actividade microbiana não ocorre em células individualizadas mas com os microrganismos organizados em 
comunidades, de maior ou menor complexidade. São definidos como comunidades de microrganismos imobilizados, isto é, 
aderentes a uma superfície inerte (abiótica) ou viva (biótica), que podem ser formados por populações de uma única ou 
variadas espécies, numa matriz de substâncias poliméricas extracelulares de origem microbiana. A sua formação ocorre de 
uma forma natural em qualquer superfície sólida em contacto com água não esterilizada [6]. São também considerados 
como biofilmes os agregados microbianos presentes em separação de fases ar-líquido ou líquido-líquido ou até em 
agregados flutuantes como o caso de flocos ou grânulos.  
 
Normalmente os biofilmes têm uma natureza heterogénea, uma vez que são compostos por duas ou mais espécies, 
dependendo das condições ambientais. Assim, os produtos do metabolismo e a adesão de uma dada espécie podem, 
respectivamente, auxiliar o crescimento e promover através de ligandos a ligação de outras espécies. Numa outra 
perspectiva, a competição pelos nutrientes e a acumulação de metabolitos tóxicos produzidos pelas espécies colonizadoras 
podem limitar a diversidade de espécies existentes no biofilme [67]. 
Relativamente ao modo como o biofilme contribui para a transmissão de patogénicos relacionados com a água sabe-se que 
à medida que os microrganismos se multiplicam no biofilme este aumenta. Por sua vez, as forças da água corrente 
quebram fragmentos que podem conter microrganismos transportando-os ao longo do sistema de distribuição da água por 
processos de dispersão, separação, entre outros. Nesta perspectiva o biofilme actua como depósito para a libertação 
contínua de bactérias na água corrente [78]. 
Geralmente os biofilmes associam-se a filmes microbianos de finas espessuras, da ordem dos milímetros ou dos 
micrómetros mas também existem biofilmes que podem atingir os centímetros de espessura, os quais é exemplo o caso dos 
tapetes de algas. 
 
O biofilme é, portanto, uma comunidade microbiana caracterizada por células que [78]: 

− se encontram irreversivelmente ligadas a um substrato, interface ou aos dois; 

− estão embutidos numa matriz de substâncias poliméricas extracelulares por eles produzidas; 

− exibem um fenótipo alterado devido à taxa de crescimento e transcrição genómica. 
Salienta-se a importância de biofilmes na água na medida em que constituem um factor crítico no que respeita à 
contaminação da água de torneira, para além de que propiciam a formação de lúmens internos nos sistemas de tubagens 
devido à disponibilidade de nutrientes na água e a outros factores a ela relacionados, como sejam, a sua química, 
circulação, estagnação, temperatura bem como superfície dos materiais de construção, grau de corrosão da superfície e 
grau de desalojamento da superfície [78]. 
 
A formação de biofilmes está dependente de inúmeros factores. A qualidade e quantidade de nutrientes, iões e outras 
substâncias presentes no ambiente influenciam o comportamento das bactérias, podendo certamente ter uma função 
regulatória no que respeita à formação destas estruturas. Por exemplo, a presença de determinados iões como o cálcio, 
magnésio ou zinco que quando presentes proporcionam um aumento do biofilme.  
A quantidade de biofilme formado, as taxas de crescimento e desagregação e a sua composição são dependentes de 
factores hidrodinâmicos, como o regime de escoamento, físico-químicos dos quais se destacam a temperatura, cloro 
residual e material das condutas e ainda, um dos mais importantes, as condições nutricionais. 
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A presença de carbono orgânico assimilável (AOC) em níveis elevados e o tipo de material do sistema de tubagens 
interferem no potencial da água em distribuição para a sua formação [84].  
A superfície da tubagem em que se estabelece o biofilme também influencia a composição e actividade microbiana das 
populações existentes neste ecossistema. Estudos têm demonstrado que o desenvolvimento de biofilmes é mais rápido em 
superfícies de ferro do que em tubagens de plástico PVC, e que a primeira superfície suporta a presença de uma população 
microbiana mais diversa [55]. No que respeita à colonização pelos microrganismos destaca-se que o material que compõe a 
superfície é de menor importância que a relação biofilme-superfície [84]. 
Por sua vez, a capacidade das bactérias para formar biofilmes está associada a mecanismos de quorum sensing, ou seja, à 
capacidade dos microrganismos comunicarem com os membros da colónia [12].  
Um outro factor são as fontes de carbono a que os microrganismos estão expostos no ambiente e que podem diferir das 
fontes de carbono disponíveis no hospedeiro. Verificou-se que em água M. avium forma biofilmes mais estáveis na 
presença de glucose e peptona mas não na presença de ácidos húmicos. Dada a possibilidade destes últimos formarem 
quelatos com catiões, como Ca2+ e Mg2+, há diminuição do número de catiões divalentes disponíveis para a formação de 
biofilmes [12].  
 
Por um lado, os biofilmes actuam como filtros biológicos pela mineralização de material biológico biodegradável da água e 
formam biomassa imobilizada localmente. Por outro lado, podem imprevisivelmente emergir no sistema de distribuição e 
causar problemas em termos de contaminação bacteriana. Por isso, são considerados como um importante factor na 
estabilidade de águas para consumo humano [69]. 
Estima-se que pelo menos 95% da biomassa bacteriana total em águas para consumo se encontre nas paredes do sistema 
de distribuição e que as actividades metabólicas das populações microbianas aderentes sejam superiores às de células no 
estado livre [69]. 
 
Geralmente associa-se a presença de biofilmes à resistência antimicrobiana. Algumas associações biofilme-bactéria exibem 
um maior nível de resistência a agentes antimicrobianos do que bactérias planctónicas (livres), podendo este aumento ser 
atribuído a falhas por parte do agente antimicrobiano em atingir as células alvo do biofilme devido à incapacidade de 
penetrar e ligar-se à matriz polimérica extracelular do biofilme, bem como à incapacidade de penetrar em agregados 
celulares densos e microcolónias [78]. As bactérias em biofilmes têm sido descritas como mais resistentes a agressões 
externas como a presença de agentes desinfectantes.  
Vários mecanismos explicam a resistência dos biofilmes a biocidas. Por exemplo, para moléculas grandes, a matriz 
exopolimérica limita a difusão e ligação a antimicrobianos. Também os exopolissacáridos carregados negativamente são 
eficientes na protecção de células de biocidas carregados positivamente por restrição da sua permeação [69].  

1.5.1. Importância dos biofilmes 
Os biofilmes têm ganho cada vez mais importância em variadas actividades humanas, como sejam nas estações de 
tratamento de águas ou de efluentes. Neste tipo de aplicação, os biofilmes removem microrganismos patogénicos e 
reduzem a quantidade de matéria orgânica na água ou efluente [6], participam na metabolização de esgotos e águas 
contaminadas com petróleo e estão embutidos em processos de nitrificação. São ainda utilizados noutros bioprocessos. 
Contudo, o crescimento não desejado de biofilmes tem um impacto negativo em várias actividades, como sejam, estragos 
de equipamentos, contaminação de produtos, resistência acrescida à transferência de calor, perdas de pressão, perdas 
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energéticas associadas com o aumento do atrito, entre outras, traduzindo-se em perdas significativas ao nível da indústria 
[6]. Estes problemas tendem a agravar-se dada a capacidade de resistência dos microrganismos em biofilmes, a métodos 
de desinfecção e limpeza, quando em comparação com células bacterianas livres. 
Também ao nível da saúde e do diagnóstico se tem estudado o aparecimento de biofilmes microbianos e suas 
consequências ao nível da saúde pública. Actualmente sabe-se que muitas doenças como a fibrose quística estão 
relacionadas com biofilmes associados a tecidos vivos. Os biofilmes são também a causa de muitas infecções a partir de 
dispositivos médicos, como cateteres. 
Saliente-se que a matriz polimérica que mantém a coesão do biofilme, denominada EPS (substâncias poliméricas 
extracelulares), é possivelmente uma das responsáveis pela persistência das infecções associadas a estes agregados, 
podendo impedir a penetração de agentes antimicrobianos e até mesmo proteger os microrganismos de antibióticos, uma 
vez que se tem vindo a demonstrar a maior resistência a antibióticos de células bacterianas em biofilmes quando 
comparadas com células individualizadas da mesma espécie [6]. Além do referido, esta substância é capaz de captar 
catiões, metais e toxinas, tendo um papel importante na protecção contra radiações UV, alterações de pH, choques 
osmóticos e dissecação [38]. 
A estrutura dos biofilmes é determinante na actividade dos microrganismos que o integram. Não só o crescimento e divisão 
das células microbianas mas também a produção e excreção de EPS, em conjunto com factores externos como forças de 
atrito e outras forças mecânicas, como processos mecânicos de limpeza ou predação por protozoários, contribuem para 
moldar a estrutura do biofilme. É esta associação entre estrutura, actividade e forma dos biofilmes que conduz ao ponto-
chave para a sua utilização ou controlo tanto em ambientes industriais como clínicos [6]. 
 
O estudo aprofundado dos biofilmes é um tema de grande interesse, na medida em que poderá fornecer pistas para impedir 
infecções, que com eles possam estar relacionadas; evitar a sua acumulação em equipamentos ou até para aproveitar e 
influenciar o desenvolvimento e actividade de um biofilme em aplicações bioindustriais. São várias as técnicas utilizadas 
nomeadamente ao nível de métodos de microbiologia molecular, uso de micro-sensores para o estudo dos tapetes de algas 
até à utilização de reactores à escala industrial [6]. 

1.5.2. Etapas de desenvolvimento de um biofilme 
A formação de biofilmes resulta de um conjunto de vários processos de natureza física e biológica. De um modo geral, 
primeiramente as células livres, denominadas de colonizadores primários, são transportadas do meio líquido para uma 
superfície sólida onde ocorre uma adesão inicial à superfície, geralmente contendo proteínas ou outros compostos 
orgânicos. Segue-se o crescimento, desenvolvimento e divisão das células a partir de nutrientes provenientes do meio 
líquido envolvente, levando à formação de microcolónias e, em muitos casos, à sua diferenciação em macrocolónias 
envolvidas numa matriz de exopolissacárido, obtendo-se biofilmes maduros. A síntese de uma matriz exopolissacarídica 
(EPS) por parte das colónias formadas vai actuar como substrato para a aderência de outros microrganismos, designados 
de colonizadores secundários, podendo aderir directamente aos colonizadores primários ou promover a formação de 
coagregados com outros microrganismos que só depois aderem aos primários [6]. 
A dinâmica envolvida na formação de biofilmes pode dividir-se em três etapas: 
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Figura 2 – Representação esquemática das etapas envolvidas no desenvolvimento de um biofilme [67]. 

1.5.2.1. Adesão a uma superfície 

A fixação a superfícies abióticas ocorre normalmente por acção de forças inespecíficas, como forças hidrofóbicas, enquanto 
que em tecidos vivos é mediada por mecanismos moleculares específicos de adesão, nomeadamente através de lectinas, 
ligandos ou adesinas [6], sendo estas últimas moléculas de adesão presentes em fímbrias ou dispersas ao longo da 
superfície celular. 
A adesão primária de um microrganismo a uma superfície é reversível, envolvendo uma aproximação aleatória (etapa I da 
Figura 2). Quando se atinge uma proximidade “crítica” a adesão depende do balanço final entre forças atractivas e 
repulsivas entre as duas superfícies, como interacções electrostáticas e hidrófobas, forças de Van der Waals, impedimento 
estereoquímico, entre outras. Também os mecanismos de mobilidade das células, pílis superficiais e flagelo polar, são 
fundamentais no processo de iniciação de um biofilme [6]. 

1.5.2.2. Maturação do biofilme 

As células que anteriormente se encontravam fracamente ligadas à superfície passam a consolidar a sua adesão através da 
produção de EPS que complexa os materiais da superfície com os receptores específicos localizados nos flagelos, píli ou 
fímbrias. Caso não existam interferências, a adesão torna-se irreversível (etapa II da Figura 2). 
Inicia-se então o processo de maturação (etapa III e IV da Figura 2) em que a densidade e complexidade do biofilme 
aumenta à medida que as células se dividem ou morrem e os componentes extracelulares excretados interagem com 
moléculas orgânicas e inorgânicas do ambiente envolvente para formar o glicocálix. Os biofilmes tornam-se hidratados, 
formando estruturas abertas compostas por 73 a 98% de material não celular, como exopolissacárido e espaços intersticiais 
(canais) os quais não só permitem a circulação dos nutrientes [6] como também estão relacionados com trocas de 
metabolitos e remoção de metabolitos potencialmente tóxicos. 
Note-se que o crescimento de qualquer biofilme é limitado não só pela disponibilidade de nutrientes mas também pela sua 
propagação a células que se encontram no interior do biofilme. Por outro lado, são diversos os factores que controlam a 
maturação, como o pH, concentração e velocidade de difusão do oxigénio, disponibilidade e natureza da fonte de carbono e 
osmolaridade. 
Quando no estado maduro, o biofilme funciona como um consórcio funcional de células, com padrões de crescimento 
alterados, cooperação fisiológica e eficiência metabólica. Nesta fase, as células localizadas em regiões diferentes 
apresentam igualmente padrões de expressão genética diferentes [6]. 
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1.5.2.3. Ruptura do biofilme 

Após atingir uma determinada massa, designada de massa crítica, assim como o equilíbrio dinâmico, as camadas exteriores 
começam a libertar células em estado planctónico (livres, em suspensão), que poderão rapidamente dispersar-se, 
multiplicar e até aderir a novas superfícies formando outros biofilmes noutros locais (etapa V da Figura 2) [6]. 
Na existência de limitações de nutrientes e/ou oxigénio ou dificuldades na sua difusão, diminuição de pH e acumulação de 
metabolitos secundários tóxicos, inicia-se um processo de morte celular, junto à superfície, que consequentemente leva à 
desintegração do biofilme [6]. 
A ruptura pode também ser considerada como um fenómeno de dispersão do biofilme, que pode ser considerada 
expansiva, por fragmentação ou superficial. O primeiro processo de dispersão ocorre quando algumas das células de uma 
microcolónia são lisadas enquanto que outras retomam a mobilidade sendo libertadas da estrutura. A dispersão por 
fragmentação acontece quando porções da matriz extracelular associadas a microrganismos são libertadas e, por fim, a 
dispersão superficial caracteriza-se pelo crescimento do próprio biofilme como um todo [38].  
 
Relativamente à contribuição dos factores biológicos no desenvolvimento de biofilmes, vários aspectos têm sido analisados.  
Assim, o quorum sensing, mecanismo intercelular de sinalização, que está envolvido na regulação de certas actividades 
celulares, como a produção de metabolitos secundários, de um modo dependente da densidade celular, tem vindo a ser 
origem de especulação no que respeita à sua possível intervenção na formação da estrutura do biofilme [6]. Por sua vez, o 
fenómeno de conjugação definido como um mecanismo de transferência de plasmídios demonstra ocorrer a taxas 
superiores entre células de biofilmes do que entre células livres [6].  
Estes factores têm sido alvo de inúmeras investigações para a criação de modelos onde os agregados microbianos são 
representados como comunidades altamente estruturadas, com uma organização semelhante à de organismos multi-
celulares [6]. 

1.5.3. Crescimento microbiano em biofilmes 
São inúmeras as vantagens das células bacterianas se associarem entre si formando um biofilme, nomeadamente pela 
protecção contra agentes externos agressivos que se encontrem no meio ambiente. 
A interacção dos microrganismos no biofilme confere-lhes uma resistência a antibióticos cerca de 1 000 vezes superior 
quando comparadas com células em estado planctónico. Apesar do escasso conhecimento relativo aos mecanismos 
envolvidos, acredita-se que a inactivação da droga pode ocorrer por acção de polímeros ou enzimas extracelulares 
enquanto que casos de ineficiência da droga podem dever-se a limitações de transferência de massa que impedem a 
penetração eficiente dos antibióticos [38]. Para além da resistência a antibióticos esta associação também permite às 
células aumentar a sua resistência não só a desinfectantes mas também à radiação UV, à desidratação (dado que a matriz 
de EPS é altamente hidratada) e a predadores como os protozoários [6]. Tal facto permite constatar que a actividade das 
células em biofilmes é diferente da das células no seu estado livre. 
De notar que os biofilmes têm ainda a capacidade de criar condições de anaerobiose em ambientes normalmente aeróbios, 
permitindo o crescimento de microrganismos sensíveis à presença de oxigénio. 
 
Na globalidade, para a formação de um biofilme há que se estabelecer um comportamento multicelular organizado, que se 
reflecte em actividades coordenadas de interacção e comunicação entre os vários microrganismos do biofilme, 
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representando sistemas biológicos altamente organizados onde as bactérias estabelecem comunidades estruturadas e 
coordenadas.  
Um biofilme traduz-se assim numa “entidade” dinâmica pois, dependendo dos microrganismos que o compõem, apresentam 
condições físicas, químicas e biológicas distintas, sendo estas condições que tornam cada biofilme único. Seguindo este 
raciocínio, ao longo do tempo, é natural que a composição microbiana dos biofilmes sofra alterações significativas. 
 
De um modo geral, e dadas as características atribuídas aos biofilmes, e sua possível relação com o aumento de 
resistência das bactérias na água, tem-se pretendido aprofundar o seu estudo.  
Tem-se verificado que métodos de tratamento como fluxo de água quente, hipercloração, dióxido de cloro, ionização cobre-
prata, ozonização, radiação ultravioleta e o uso de monocloraminas são geralmente incapazes de erradicar de forma 
permanente os biofilmes dos sistemas de tubagens [78]. Como tal, estes métodos de tratamento não respondem de forma 
eficaz a infusões repentinas e inesperadas de elevadas concentrações de patogénicos em sistemas de água.  

1.6. Microrganismos patogénicos analisados 

1.6.1. Aeromonas hydrophila 

1.6.1.1. Características 

As espécies de Aeromonas são anaeróbias facultativas e classificam-se como bactérias gram 
negativas, não formadoras de esporos e em forma de bastonete. Partilham com membros das 
Enterobacteriaceae muitas características bioquímicas das quais são numa primeira análise 
diferenciadas por serem oxidase-positivo [84]. 

 
 
 
O género inclui pelo menos 13 genomovares de entre as quais se distingue as mesófilas Aeromonas hidrophila, A. caviae, 
A. sobria, A. veronii e A. shubertii, responsáveis por uma vasta gama de infecções em humanos [84]. 
Relativamente à espécie de Aeromonas em estudo, Aeromonas hidrophila, sabe-se que este microrganismo pertence ao 
Domínio das Bactérias, Reino das Proteobactérias, Filo das Gammaproteobacteria, Classe das Aeromonadales e Género 
Aeromonas. 

No que respeita à estrutura desta bactéria sabe-se que mede entre 0,3 e 1 μm de largura e entre 1 e 3 μm de comprimento 

e, dada a presença de flagelos polares, apresenta mobilidade [2]. 

1.6.1.2. Ocorrência no ambiente 

Aeromonas hidrophila é a espécie mais estudada de Aeromonas e caracteriza-se por ter uma natureza ubiquitária em 
ambientes aquáticos. A sua presença é frequente em áreas de clima quente, no entanto também se encontra em águas 
doces, salgadas, marinhas, cloradas e não cloradas bem como em alimentos, especialmente em carnes, peixes e leite, e no 
ambiente terrestre, solo [2], para além de que pode ser isolada tanto de ambientes ricos como pobres em nutrientes [84]. 
As condições óptimas de crescimento compreendem uma temperatura de 28˚C, no entanto, é também capaz de crescer a 
temperaturas de 4 e 37˚C (resistente a temperaturas baixas), e pH entre 5,2 e 9,8. A relação entre a temperatura da água é 

Figura 3 −  Imagem de Microscopia Electrónica de Varrimento de Aeromonas hydrophila − Adaptado de 
http://hmsc.oregonstate.edu/classes/MB492/hydrophilahayes/ 
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contrariamente correlacionada com os níveis residuais de cloro, ou seja, a probabilidade de ocorrência desta espécie 
aumenta significativamente para temperaturas superiores a 14˚C, sendo o aumento tanto mais acentuado para 
concentrações de cloro livre inferiores a 0,1 mg/l [84]. 
A ocorrência deste microrganismo na água ainda não é totalmente conhecida, sabendo-se que, factores como o conteúdo 
orgânico, temperatura e tempo de residência da água nos sistemas, assim como a presença de cloro residual, mostram ter 
influência no tamanho da população [85]. 
Aeromonas hydrophila e, no geral, as espécies mesófilas, têm demonstrado versatilidade no que toca à capacidade de 
degradação de diferentes nutrientes, nomeadamente, carbohidratos, aminoácidos, ácidos carboxílicos e ácidos gordos de 

cadeia longa, presentes em baixas concentrações (10 μg/l) [84]. Tal facto confirma a capacidade desta bactéria crescer na 

presença de baixas concentrações de nutrientes que possam estar disponíveis em biofilmes e sedimentos existentes nos 
sistemas de distribuição e, apesar de prematuro, depreende-se que a quantidade de carbono orgânico na água (carbono 
orgânico assimilável e biodegradável) seja determinante na presença destes microrganismos [84]. 
Uma vez que este microrganismo pode ocorrer em elevado número na água, particularmente em rios e reservatórios, há 
uma grande probabilidade de entrarem em sistemas de distribuição caso o tratamento não seja suficientemente adequado. 
As densidades populacionais desta bactéria apresentam uma variação sazonal, com maior ocorrência nos meses mais 
quentes, quando a temperatura da água é mais elevada [84].  
Tem sido demonstrada a existência de uma elevada correlação no que respeita à velocidade de formação de biofilmes em 
águas subterrâneas que derivam em águas para consumo humano e a densidade de Aeromonas durante a sua distribuição 
[84], o que leva a crer que este microrganismo tem a potencialidade de crescer nos sistemas de distribuição de água, 
especialmente em biofilmes. De salientar que as populações de microrganismos que se associam em biofilmes têm a 
capacidade de sobreviver a doses mais elevadas de cloro do que células livres de Aeromonas e que um aumento do 
número destas bactérias, em conjunto com o desenvolvimento de biofilmes, são indicativos de deterioração da qualidade 
biológica da água. 

1.6.1.3. Modo de transmissão 

São várias as fontes de contaminação por parte deste microrganismo, nomeadamente água e produtos alimentares como 
alimentos do mar (peixe e moluscos), carne e certos vegetais, todavia, a principal via que afecta o Homem é a água [2].  
Considera-se como microrganismo patogénico, mais especificamente por patogénico oportunista, que significa que apenas 
infectam hospedeiros cujo sistema imunitário se encontre debilitado. 

1.6.1.4. Efeitos na saúde 

De um modo geral, os danos causados por Aeromonas spp. manifestam-se em infecções sistémicas mais usuais em 
indivíduos imunodeprimidos, infecções cutâneas e do tracto intestinal e diarreias associadas a gastroenterites, que podem 
levar à morte ou provocar graves lesões. As espécies principalmente associadas à gastroenterite são A. caviae, A. 

hydrophila e A. veronii biovar sóbria [84]. 
De notar que este microrganismo não é tão patogénico para os humanos como para os peixes e anfíbios, podendo mesmo 
representar uma ameaça económica na indústria de aquacultura [21]. A doença mais comum, causada por Aeromonas ao 
Homem, é a gastroenterite, podendo afectar qualquer tipo de indivíduo, no entanto, é mais comum o aparecimento em 
crianças ou pessoas com um sistema imunitário deficiente. Esta bactéria tem portanto a capacidade de provocar dois tipos 
distintos de gastroenterites, sendo uma semelhante à cólera, caracterizada por uma diarreia extremamente líquida e outra 
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denominada de gastroenterite desintérica, muito mais severa do que a anterior, capaz de persistir por várias semanas e que 
provoca fezes soltas que contêm sangue e muco [1]. Aeromonas hydrophila está também associada ao aparecimento de 
inflamação no tecido da pele e equizemas. 
 

1.6.1.4.1. Factores de virulência 
Aeromonas hydrophila, como espécie mesófila é capaz de expressar variados factores de virulência dos quais se destacam 
mecanismos de adesão, produção de toxinas e enzimas extracelulares. O tipo de toxina expelida mais importante são as 
hemolisinas de entre as quais a aerolisina é a mais relevante e é expressa por várias estirpes de A. hydrophila e A. sobria 
[84]. Também excreta enterotoxinas, proteases e acetilcolinoesterase considerados factores de virulência no que diz 
respeito à sua patogenecidade [13, 84]. Estirpes da espécie em estudo produzem também lectinas e adesinas que 
permitem à bactéria aderir a superfícies epiteliais e da mucosa do intestino.  
De notar que a expressão dos factores de virulência pela bactéria é influenciada pela temperatura do meio envolvente [84]. 

1.6.1.5. Medidas de prevenção 

A multiplicação de Aeromonas na água para consumo depende do desinfectante residual, dimensão da rede de distribuição, 
tempo de residência, temperatura da água, concentração e tipo de compostos que servem de fonte de alimento para esta 
bactéria [37]. 
Como estratégias de atenuação do risco por parte destas bactérias, num sistema de abastecimento de água, há que focar 
vários factores chave, nomeadamente, a manutenção da temperatura abaixo dos 14˚C, níveis de cloro acima de 0,1-0,2 
mg/l, bem como, limitação de compostos de carbono orgânico que servem de nutrientes [84]. Por outro lado, apesar de 
apenas reduzir e não impedir a proliferação de Aeromonas, é também importante o controlo do desenvolvimento de 
biofilmes nos sistemas de fornecimento de água. Outras medidas de controlo que podem limitar o seu crescimento incluem 
limitação do tempo de residência da água nos sistemas de distribuição, manutenção de desinfectante residual e limitação da 
concentração de substratos [37, 85]. 
Também o tratamento com uma solução de 1% de hipoclorito de sódio ou uma solução com 2% de hipoclorito de cálcio 
parece ser eficaz na eliminação destes patogénicos. Por sua vez, agentes quimioterapêuticos como o cloranfenicol, 
tetraciclina, sulfonamida, entre outros, são usados para eliminar e controlar a infecção de Aeromonas hydrophila [2].  
Normalmente é uma bactéria mais susceptível ao cloro e monocloramina do que os Coliformes, no entanto muitas vezes 
são necessários tempos de contacto consideráveis e concentrações de cloro em excesso, 0,2 mg/l, devido à associação 
destes microrganismos em biofilmes. Por exemplo, sob acção de monocloramina o biofilme não é afectado para 
concentrações de 0,3 mg/l, podendo mesmo sobreviver em 0,6 mg/l de monocloramina, concentração suficiente para 
erradicar biofilmes com E. coli associado [84]. Um mecanismo chave no controlo de Aeromonas em água para consumo 
consiste na remoção de compostos biodegradáveis de modo a promover a bioestabilidade da água [84]. 
A redução deste microrganismo pode ser feita em vários passos do processo de tratamento, nomeadamente a seguir à 
floculação/sedimentação, filtração rápida ou lenta com areia, carbono activado granulado, hipercloração/filtração directa, 
com percentagens de remoção de 30-60%, 70-90%, 98-100%, 80-90% e 99-100%, respectivamente [84]. 
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1.6.1.6. Métodos de detecção 

O processo mais comum para a contagem de Aeromonas hydrophila em águas tratadas consiste na filtração por membrana 
a qual inclui uma variedade de meios de cultura, a maioria dos quais contendo ampicilina. O regime de incubação 
tipicamente compreende 28-30˚C durante 24-48 h [84]. 
Como outros métodos de enumeração deste microrganismo têm-se placas de espalhamento e testes de fermentação em 
tubos múltiplos, MTF [21] assim como técnicas moleculares desenvolvidas neste âmbito como a pesquisa por PCR, muitas 
vezes associado a outros métodos de detecção. 

1.6.2. Campylobacter jejuni 

1.6.2.1. Características 

Campylobacter jejuni foi pela primeira vez isolado em 1972 [77]. Caracteriza-se por ser uma 
bactéria com forma de bastonete curvo em espiral, gram-negativa [20] e móvel, devido à 
presença de um único flagelo polar desprendido em um ou ambos os lados, [85] que lhe confere 

um movimento peculiar semelhante a um “saca-rolhas”. Tem entre 0,2 e 0,5 μm de espessura e 

0,5 a 5 μm de comprimento. 

 
A espécie Campylobacter jejuni pertence ao Reino das Bactérias, Filo das Proteobactérias, Classe das Epsilon 
Proteobacteria, Ordem Campylobacterales, Família Campylobacteraceae e Género Campylobacter [11]. 
É um microrganismo microaerofílico, isto é, requer baixos níveis de oxigénio, e/ou anaeróbio, é relativamente sensível a 
stresses ambientais, como sejam, oxigénio e desinfectantes. Devido à sua condição de microaerofílico, para que se 
estabeleçam condições óptimas de crescimento necessita entre 3 a 5% de oxigénio e 2 a 10% de dióxido de carbono [26], 
para além de ambientes hidratados. 
A temperatura óptima de crescimento é entre 37 e 42˚C. É oxidase e catalase positivo, reduz o nitrato e apresenta 
resistência à cefalotina (pertencente aos antibióticos do grupo das cefalosporinas) [11]. É sensível ao congelamento, 
secagem, condições ácidas (pH≤5,0) e salinidade [4]. 
Pertence a um grupo de microrganismos que se caracteriza ou supõe serem patogénicos gastrointestinais para os 
humanos. Das 16 espécies e 6 subespécies conhecidas, Campylobacter jejuni e Campylobacter coli são as espécies de 
Campylobacter termófilas que provocam mais frequentemente, por todo o mundo, diarreia em humanos, sendo que a 
predominância de cada um destes microrganismos difere mediante as áreas e países em estudo.  

1.6.2.2. Ocorrência no ambiente 

O habitat natural da maioria dos microrganismos desta espécie é o intestino de aves e de outros animais, selvagens ou 
domésticos, de sangue quente, incluindo gaivotas, gado, galinhas e aves selvagens, o que não significa que estes 
hospedeiros não sejam saudáveis, dado que na maioria dos casos não apresentam qualquer tipo de sintoma, devendo 
possuir imunidade sob a infecção destes microrganismos. Apesar da incapacidade de crescimento, sobrevivem no ambiente 
durante várias semanas a temperaturas de cerca de 4˚C. 
Apresenta outras origens de contaminação do ambiente como sejam a partir de águas de consumo, origens de água não 
cloradas, leite não pasteurizado, fezes de animais, aves ou de humanos infectados, no entanto, é de salientar que a 

Figura 4 − Imagem de Campylobacter jejuni – Adaptado de www.quarks.de/dyn/pics/33417-33862-2-kap1_3.jpg 
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contaminação a partir de águas tem tido grande importância dado ser uma fonte causadora de contaminação de águas 
superficiais que tem tido como consequência o aparecimento de inúmeros surtos de infecção [66]. 
A ocorrência deste microrganismo nas águas de superfície tem sido provada ser fortemente dependente da precipitação, 
temperatura e fluxo de água [85], sendo a sua presença variável pois é sazonalmente dependente, ocorrendo com menor 
frequência no verão, dado que a sua sobrevivência é afectada tanto pela temperatura como pela luz solar [21]. 

1.6.2.3. Modo de transmissão 

A transmissão de Campylobacter resulta de águas superficiais de consumo não tratadas, contaminação de águas 
subterrâneas por águas superficiais, desinfecção inadequada e contaminação por fezes de animais selvagens [21]. 
A maioria das infecções são referidas como casos esporádicos em que os alimentos são considerados a origem de infecção 
mais comum, logo a transmissão para humanos tipicamente ocorre por consumo de produtos animais incorrectamente 
tratados [85].  

1.6.2.4. Efeitos na saúde 

Os sintomas principais da infecção por parte de Campylobacter jejuni são diarreia, febre, dores abdominais, náuseas, dores 
musculares e de cabeça. O aparecimento dos sintomas ocorre entre o segundo e o quinto dia após a ingestão do alimento 
ou água contaminada, e pode durar 7 a 10 dias. Na maioria dos casos a infecção termina por si só, não sendo tratada com 
antibióticos, contudo, casos mais graves ou prolongados podem requerer tratamento [26]. Esta bactéria está também 
relacionada com o desenvolvimento de uma doença neurodegenerativa designada de sindroma de Guillain-Barré (GBS) que 
normalmente se desenvolve duas ou três semanas após o início da doença, causando uma paralisia que dura várias 
semanas e que normalmente requer cuidados intensivos. 
Estima-se que a quantidade de células de Campylobacter jejuni necessárias para causar infecção seja pequena, na ordem 
das 400-500 células, variando entre indivíduos [26]. Tal facto sugere um elevado potencial de infecção dado que apenas um 
pequeno número destas células presentes na água ou alimentos pode provocar um potencial risco para a saúde pública, no 
entanto, o mecanismo de patogenecidade não é totalmente conhecido, embora esteja relacionado com a produção de uma 
toxina termolábil causadora da diarreia [26].  
Prevê-se que este microrganismo seja causador de cerca de 20 casos de doença por 100 000 indivíduos diagnosticados 
nos Estados Unidos, e que o número de pessoas infectadas por ano ronda os 2,4 milhões. Por outro lado, estima-se que 
anualmente, 124 dos casos diagnosticados seja fatal sendo que aproximadamente uma em 1 000 infecções diagnosticadas 
leva ao síndroma de Guillain-Barré [10], no entanto, há que salientar que os casos de fatalidade são raros, tendo maior 
incidência em indivíduos com cancro ou debilitados. 

1.6.2.5. Medidas de prevenção 

As medidas preventivas incluem protecção dos sistemas hidrográficos de águas brutas, relativamente a animais e 
desperdícios humanos; tratamento adequado (Campylobacter não é particularmente resistente à desinfecção) e protecção 
da água durante a sua distribuição [85]. Também o armazenamento de água tratada e desinfectada deve estar protegido 
das fezes de aves e outros animais. 
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1.6.2.6. Métodos de detecção 

São vários os problemas relacionados com a detecção deste microrganismo na água, dos quais se destacam a presença 
em pequeno número assim como o facto do crescimento ser lento. Os métodos tradicionalmente usados caracterizam-se 
por serem demorados e laboriosos, requerem elevados tempos de incubação em meios enriquecidos, de forma a reduzir o 
crescimento de flora indesejada, assim como identificação bioquímica. Por outro lado, as células de Campylobacter podem 
ser viáveis mas, devido à escassez de alimento ou a stress físico, estarem num estado não cultivável, tornando-se uma 
razão plausível para a falha das técnicas de cultura no que respeita ao isolamento de microrganismos de amostras 
provenientes de águas contaminadas que possam ser a causa de epidemias [77]. 
Os testes fenotípicos mais comuns na sua caracterização são oxidase, catalase, redução do nitrito e nitrato, produção de 
H2S, resistência a vários agentes, tolerância à temperatura e condições essenciais de crescimento [21]. Um modo indirecto 
de inferir quanto à presença deste microrganismo consiste na análise de microrganismos indicadores, na medida em que E. 

coli ou outros Coliformes Fecais são indicadores apropriados no que respeita à presença/ausência de Campylobacter spp. 
no fornecimento de água para consumo humano [85]. 
Para uma identificação e detecção mais correcta e sensível, recorre-se a outro tipo de técnicas assentes na biologia 
molecular e baseadas na pesquisa de DNA do microrganismo alvo, compreendendo métodos genéticos baseados na 
utilização de oligonucleótidos, fragmentos de DNA clonados ou DNA cromossómico total como sonda específica de 
hibridação e ainda a possibilidade de usar enzimas de restrição [29]. O PCR é uma das técnicas moleculares de maior 
interesse na medida em que a amplificação dos ácidos nucleicos providencia uma maior sensibilidade para além de que 
permite a detecção de microrganismos não cultiváveis. Ao contrário dos métodos convencionais a detecção é efectuada de 
um modo rápido, permitindo um maior e melhor controlo dos surtos, dada a rápida confirmação do veículo da infecção [66].  

1.6.3. Legionella spp. e Legionella pneumophila 

1.6.3.1. Características 

 
A primeira descoberta de bactérias pertencentes ao género Legionella ocorreu em 1976, em 
Filadélfia, nos Estados Unidos, numa convenção de legionários onde 221 antigos militares foram 
infectados, dos quais 29 morreram. 
 

 
Actualmente, Legionella pneumophila é de todos os microrganismos do género Legionella a que tem mais importância. 
Pertence ao Reino das Bactérias, Filo Proteobactéria e Classe das Gama Proteobactéria, Ordem Legionellales, Família das 
Legionellaceae, Género Legionella e espécie Legionella pneumophila [40]. Presentemente existem cerca de 43 espécies de 
Legionella e 65 serogrupos. 

São caracterizadas por serem bactérias gram-negativas em forma de bastonete, apresentam entre 0,3 e 0,9 μm de largura 

e aproximadamente 1,3 μm de comprimento, no entanto, quando in vitro podem atingir entre 2 e 6 μm e formar filamentos 

de 20 μm ou mais de comprimento [84]. Possuem flagelo polar, subpolar e/ou lateral, que lhes confere mobilidade e são não 

formadoras de esporos. A espécie Legionella pneumophila é aeróbia, incapaz de hidrolisar gelatina ou produzir urease, é 

Figura 5 – Imagem de Legionella pneumophila – Adaptado de http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3677756.stm 
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não fermentativa, oxidase e catalase positiva e produz β-lactamase [40]. Requer a presença de L-cisteína e iões ferro para 
crescer [84]. 

1.6.3.2. Ocorrência no ambiente 

O habitat natural, onde se encontra em baixa concentração, é a água e o solo, no entanto, Legionella aparece mais 
frequentemente na água, considerando-se até como parte natural do sistema microbiano deste ambiente. Como ambientes 
aquáticos artificiais, onde geralmente a probabilidade de atingir concentrações superiores é mais elevada, salientam-se os 
sistemas de distribuição de água para consumo, essencialmente em edifícios onde circulam grandes volumes de água e 
que envolvem sistemas de aquecimento de água, como são exemplos hotéis e hospitais. 
As condições óptimas de crescimento compreendem uma temperatura da água entre 32 e 45˚C, estagnação, presença de 
sedimentos, assim como a presença de biofilmes e amibas [30]. Propaga-se em zonas de elevadas concentrações de 
ferrugem, algas e partículas orgânicas [41] e tem a capacidade de sobreviver, durante pelo menos um ano, em água da 
torneira à temperatura ambiente. 
Em ambientes naturais é uma bactéria que cresce no interior de outros organismos e, como tal, pode designar-se como um 
parasita intracelular. Tem sido descoberta uma forte associação, possivelmente uma relação simbiótica, relativamente ao 
crescimento da Legionella com alguns protozoários, como são exemplo, Hartmanella vermiformis, Tetrahymena thermophila 
e Acanthamoeba castellani [41].  
De facto tem-se mesmo sugerido que, na ausência destes protozoários não se verifica o crescimento desta bactéria, 
permitindo classificar os protozoários como um reservatório natural de Legionella no ambiente. Contudo, a associação com 
cianobactérias do género Fischerella, Phormidium e Oscillatoria também promove um rápido crescimento da Legionella 

pneumophila. A co-cultura com algumas bactérias tem sido também demonstrada in vitro [84].  
Legionella pneumophila é resistente às amibas e, como tal, é capaz de crescer e multiplicar no seu interior. Estudos têm 
confirmado que é necessária a presença de amibas livres para que Legionella pneumophila se multiplique em biofilmes de 
água, no entanto, este microrganismo consegue sobreviver nos biofilmes, em estado latente, na ausência de amibas. A 
grande vantagem desta bactéria em se associar às amibas deve-se à capacidade destas se protegerem contra muitas 
condições ambientais adversas que, por conseguinte, protege L. pneumophila dos efeitos do cloro [78].  
Em ambiente aquático, dado que as amibas/protozoários se alimentam do biofilme, o modo de entrada da Legionella para o 
interior destes organismos ocorre por ingestão. Uma vez no interior, a bactéria prolifera e quebra a parede celular da amiba, 
sendo libertas para a água [30]. De notar que o mecanismo de infecção da Legionella nestes organismos é semelhante ao 
modo de infecção das células fagocitárias de humanos. 

1.6.3.3. Modo de transmissão 

As principais fontes de transmissão são chuveiros, torneiras, spas, unidades de ar condicionado, fontes, torres de 
arrefecimento, humidificadores, máquinas médicas [41] e filtros usados para preparação de águas para consumo, como 
filtros granulares de carvão activado, no entanto, é necessária a presença de amibas e temperaturas acima de 20˚C durante 
longos períodos de tempo. 
O modo de transmissão desta bactéria centra-se essencialmente na inalação de gotas, isto é, pela formação de aerossóis, 
que permitem a entrada da bactéria nos pulmões. A humidade possibilita que a bactéria viva por longos períodos de tempo 
no ar e, neste tipo de ambiente, gotas de grande dimensão podem evaporar formando gotas menores que são mais 
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favoráveis para a dispersão da bactéria. Assim, quanto menor for a gota mais profunda é a penetração da mesma nos 
pulmões sem que seja facilmente expelida [41]. 
Apesar de se pensar que para causar pneumonia é necessária a formação de aerossóis, existem outros meios de 
transmissão da bactéria capazes de causar infecção, como sejam, ingestão de água contaminada, gelo e alimentos [84]. 

1.6.3.4. Efeitos na saúde 

A infecção causada por este microrganismo em humanos pode traduzir-se em duas formas de doença, nomeadamente 
Doença do Legionário ou Febre Pontiac, cuja ocorrência se deve principalmente a um patogénico da água, Legionella 

pneumophila [85].  
A Doença do Legionário traduz-se numa pneumonia severa, com tempos de incubação de 2 a 10 dias e uma taxa de 
mortalidade de 15% [84]. Os sintomas mais específicos desta doença são tosse seca, febres altas com calafrios, dores 
abdominais, vómitos, diarreia e delírio [41], contudo também pode conduzir a manifestações extra pulmonares como falha 
dos rins, encefalopatia e pericárdio. Por sua vez, a Febre Pontiac tem um tempo de incubação de 1 a 7 dias, dura cerca de 
2 a 6 dias e não causa pneumonia, sendo os sintomas dores de cabeça e mialgia [84]. 
A patogenecidade da Legionella é largamente dependente da susceptibilidade do hospedeiro: crianças e adultos saudáveis 
têm baixa probabilidade de adoecer dado que têm boas condições de defesa não permitindo que a bactéria atinja os 
pulmões e os colonize.  
Indivíduos de maior idade (geralmente acima dos 50 anos), homens (risco de contrair a doença é três vezes superior ao da 
mulher), fumadores, assim como indivíduos com sistema imunitário debilitado devido a HIV, diabetes, falha crónica renal, 
cancro, alcoolismo, transplantes de órgãos, tratamento com esteróides, entre outros, apresentam um risco significativo no 
que respeita à contracção da Doença do Legionário [41, 84]. Contrariamente, a Febre Pontiac afecta tão frequentemente 
crianças e adultos saudáveis como indivíduos com sistema imunitário debilitado. 
De salientar que para se contrair a Doença do Legionário são necessárias quatro condições distintas: a bactéria deve 
encontrar-se no ambiente onde tem a capacidade de se reproduzir, deve haver um modo de disseminação da bactéria como 
sejam os chuveiros, a bactéria tem de possuir virulência e, por último, o indivíduo tem de estar susceptível [30]. 
 

1.6.3.4.1. Factores de virulência 
Legionella é um patogénico intracelular facultativo que pode invadir e replicar no interior de amibas e, em humanos, no 
interior de macrófagos. Tanto as estirpes virulentas como as não virulentas são fagocitadas permanecendo intactas no 
interior dos macrófagos, onde as estirpes virulentas podem multiplicar [40, 84]. 
De um modo particular para Legionella pneumophila existem três genes que codificam factores de virulência, sendo eles o 
gene Icm, mip e ompS. O primeiro parece ser necessário para a multiplicação intracelular do microrganismo, o segundo tem 
importância no potencial de infecção de macrófagos, sendo o responsável pelo desenvolvimento da infecção por parte deste 
microrganismo. Por fim, ompS permite a ligação da Legionella aos macrófagos estimulando a fagocitose [41].  
Pouco se sabe acerca da dose necessária para causar infecção nos humanos. Assume-se uma dose baixa, possivelmente 
um único microrganismo, dado que a infecção pode alastrar-se por aerossóis gerados a distâncias superiores a 3,2 Km. 
Contudo, dada a relação virulência e baixa dose de infecção era de esperar mais casos de contágio, facto que leva a crer a 
existência de um maior número de factores determinantes responsáveis pela infecção [84]. 
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1.6.3.5. Medidas de prevenção 

Em relação às medidas de prevenção, que consistem num primeiro método a aplicar para evitar a dispersão da Legionella, 
estas tornam-se uma tarefa de difícil execução no que respeita ao facto da bactéria se encontrar no interior de protozoários, 
assim como associada a biofilmes, tornando-a mais resistente a muitas substâncias tóxicas.  
As medidas implementadas podem ser acompanhadas pelo controlo do equipamento do sistema de água, limpeza regular e 
manutenção dos sistemas, adição de inibidores nos sistemas de distribuição, entre outros [30]. As concentrações deste 
microrganismo podem ser reduzidas por coagulação, floculação e sedimentação e a sua capacidade de crescer no interior 
de filtros pode ser controlada pela manutenção de baixas temperaturas [84].  
Também a adequação de estratégias de desinfecção minimizam o crescimento em biofilmes, na medida em que estes 
microrganismos são sensíveis à desinfecção. O uso de monocloraminas tem mostrado ser efectivo provavelmente devido à 
sua estabilidade e eficácia contra biofilmes [85]. 
A prevenção do crescimento desta bactéria envolve águas no estado corrente (nunca estagnadas), a baixas temperaturas, 
preferencialmente 15˚C, ou a temperaturas elevadas, de pelo menos 55˚C. Por sua vez, canos, tanques de armazenamento 
e outros dispositivos relacionados com a passagem de água devem estar isolados contra o ganho de calor e não devem 
encontrar-se em compartimentos onde a temperatura seja constantemente elevada. Por exemplo, a água quente deve ser 
armazenada e distribuída pelo sistema a temperaturas acima dos 50˚C [84]. 
Uma vez que a Legionella é dependente de ferro é esperado que tubagens com este material sejam mais susceptíveis à 
sua colonização, todavia o material da superfície é menos importante que o tamanho do biofilme-superfície, dado que 
quanto maior a superfície disponível para o crescimento bacteriano mais provável é a presença desta bactéria [84]. Um 
outro modo de reduzir o potencial de transmissão da Legionella é evitar a formação de aerossóis que constituem um meio 
primário de transmissão aos humanos. 
Em águas para consumo, são várias as técnicas de erradicação da Legionella que incluem desinfecção pelo calor e 
manutenção da água no estado corrente; raios UV; uso de cloro, cloraminas, ozono e iodina; e ionização de metais, como o 
cobre e a prata [84]. Note-se que comparada com outras bactérias a Legionella é extremamente sensível à radiação UV, no 
entanto, tal tratamento apenas é eficaz em unidades de curtas distâncias. 
Apresenta resistência crescente ao cloro mediante se encontra associada com outros organismos ou pelo facto de crescer 
em biofilmes, logo não é de surpreender que a Legionella já tenha sido encontrada em águas cloradas. Concentrações de 
cloro de 2 mg/l permitem matar as bactérias livres e parece ser suficiente para manter estes microrganismos a baixas 
concentrações em águas quentes, todavia, mesmo a concentrações de 4 mg/l de cloro há libertação de bactérias viáveis do 
interior das amibas [84]. Note-se que concentrações superiores a 2 mg/l de cloro podem causar corrosão das condutas e 
formação de trihalometanos como subprodutos [84]. 
Por outro lado, as cloraminas, apesar de actuarem mais lentamente têm uma maior estabilidade que o cloro enquanto que o 
dióxido de cloro é provavelmente mais eficaz que a cloração devido ao maior poder oxidativo e capacidade de actuação em 
biofilmes [84]. Por sua vez, a actuação dos iões cobre e prata tem-se mostrado efectiva na redução de Legionella in vitro e 
em sistemas de circulação de água quente [84]. 
O tratamento por ozono ainda permanece ambíguo, uma vez que ainda não há informação suficiente do tempo de contacto 
necessário para que apenas permaneçam níveis adequados de ozono residual nos sistemas de distribuição de água para 
consumo. No entanto, parece ser um método de eleição na eliminação deste microrganismo [84].  
Em situações de epidemias ou outra situação que requeira actuação imediata, a combinação de hipercloração com 
tratamento por ozono é a medida mais adequada. 
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1.6.3.6. Métodos de detecção 

Normalmente o método de eleição para diagnóstico de infecções causadas por estes microrganismos é a técnica de cultura 
em placas de BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract), contudo, a Legionella apresenta um crescimento lento, entre 10 e 14 
dias desde a colheita da amostra até à avaliação dos resultados. Para que se obtenha um método de cultura de sucesso, é 
necessária a concentração da amostra, eliminação de outras espécies presentes que possam interferir no seu crescimento 
(com tratamento pelo calor ou com ácidos e um meio selectivo com ou sem aditivos), assim como longos períodos de 
incubação a 36±1˚C [84]. O tempo de crescimento em placas pode ser superior a 1 semana e microrganismos de rápido 
crescimento podem crescer mais que Legionella, para além de que microrganismos como Pseudomonas spp. podem 
excretar produtos que inibem o seu desenvolvimento [21]. 
 
A demora no diagnóstico pode levar ao aumento de casos de mortalidade, logo a rapidez do mesmo é deveras importante 
para melhorar o prognóstico do paciente e atribuir um tratamento adequado. Como tal, várias técnicas têm vindo a ser alvo 
de atenção como é o caso do uso de anticorpos de modo a permitir o desenvolvimento de um diagnóstico mais rápido, no 
entanto, a técnica apresenta limitações na detecção de todas as bactérias do género Legionella [32]. 
A implementação de técnicas de amplificação de ácidos nucleicos tem vindo a demonstrar inúmeras vantagens no que 
respeita à detecção de todas as bactérias deste género para além de que providencia resultados rápidos. Também 
permitem rapidamente distinguir a espécie L. pneumophila de outras espécies de Legionella, factor importante na medida 
em que a infecção com a primeira pode ser fatal. A maioria dos diagnósticos desenvolvidos com a técnica de PCR baseiam-
se em regiões alvo específicas como sejam os genes rRNA 16S, mip ou o gene dnaJ (proteína de choque térmico). Um 
outro método em desenvolvimento é a associação da técnica de PCR com testes de Imunocromatografia (PCR-ICT) que 
apresenta como vantagens não requerer treino muito especializado e reduzir bastante o tempo de detecção da Legionella, 
para além de que permite distinguir L. pneumophila de outras espécies [32]. 

1.6.4. Mycobacterium spp. 

1.6.4.1. Características 

As bactérias do género Mycobacterium são caracterizadas por serem aeróbias, de crescimento 
lento, não formadoras de esporos e sem a capacidade de mobilidade devido à ausência de 

flagelos. São gram-positivas, em forma de bastonete e cujas dimensões rondam 0,2 a 0,6μm × 1 

a 10 μm [21].  

 
A maioria dos microrganismos deste género são saprófitas, no entanto, algumas espécies têm a capacidade de causar 
doenças em humanos, ou seja, das cerca de 70 espécies caracterizadas pelo menos 25 estão associadas a doenças em 
humanos. As várias espécies são classificadas tendo por base a taxa de crescimento em cultura: crescimento lento, rápido 
e ainda não cultiváveis. 
Pertence ao Reino das Bactérias, Filo e Classe Actinobacteria, Ordem Actinomycetales, Família Mycobacteriaceae e 
Género Mycobacterium [47]. 
 

Figura 6 – Imagem de Mycobacterium avium complex – Adaptado de http://www.hain-lifescience.com/service/mycobacteria.html 
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Primeiramente apenas se detinha conhecimento de patogénicos como Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae, 
causadores de tuberculose e lepra, respectivamente, que ao contrário de micobactérias ambientais oportunistas, não se 
encontram associadas a casos de contaminação pela água. 
Recentemente, tem-se vindo a estudar um outro tipo de micobactérias, as quais têm adquirido bastante importância, na 
medida em que os casos de doenças a elas associadas têm aumentado devido, muito provavelmente, ao aumento de 
indivíduos imunodebilitados [21]. Estes microrganismos designam-se por Micobactérias atípicas, ou mais comummente, 
Micobactérias Não Tuberculosas (NTM), das quais se destacam Mycobacterium avium e Mycobacterium intracellulare. 
Muitas das micobactérias associadas à água raramente causam doenças, no entanto, M. ulcerans é patogénica para 
indivíduos aparentemente saudáveis. Outras espécies são patogénicos oportunistas como Mycobacterium avium-

intracellulare, M. kansasii, M. marinum, entre outros, capazes de causar doenças quando o sistema imunitário se encontra 
debilitado. Na Tabela 4 apresenta-se algumas espécies destes microrganismos, respectivos reservatórios e capacidade de 
contaminação. 

Tabela 4 – Algumas espécies de micobactérias, capacidade de infecção e locais de ocorrência [21]. 
Espécies de Micobactérias Contaminante ambiental Reservatório 

M. kansasii Raro água, porcos, gado 
M. marinum Raro peixe, água 
M. simiae Não primatas, possivelmente em água 

M. scrofulaceum Possível solo, água, alimentos 
M. szulgai Não desconhecido 

M. avium-intracellulare Possível solo, água, porcos, gado, pássaros 
M. xenopi Possível água 

M. ulcerans Não desconhecido 
M. fortuitum Sim solo, água, animais, vida marinha 
M. chelonae Sim solo, água, animais, vida marinha 

1.6.4.2. Ocorrência no ambiente 

São várias as origens de micobactérias no ambiente, nomeadamente, águas naturais e para consumo, biofilmes, solo, 
alimentos, plantas e peixes. Também os factores associados à sua ocorrência e crescimento nos sistemas de distribuição 
de água para consumo humano são diversos, nomeadamente, processo de filtração, temperatura, tipo e concentração do 
desinfectante, matéria orgânica biodegradável, material das tubagens e corrosão, química da água, sistema de manutenção 
e velocidade de circulação [55], salinidade, humidade, correntes de vento e características das próprias micobactérias como 
a hidrofobicidade e carga da superfície [46]. 
A crescente importância das NTM deve-se, em parte, à microflora que ocupam, denominadamente água, solo, alimentos 
como ovos e produtos lácteos, pó e aerossóis [15]. São, portanto, ubiquitárias no ambiente e consistem num elevado 
número de espécies que variam em patogenicidade. 
A água como importante reservatório destes microrganismos torna-se numa fonte de exposição aos humanos: M. kansasii 
coloniza sistemas de distribuição de água fria, M. xenopi e M. avium associam-se a sistemas de água quente e M. marinum 
a piscinas [55]. 
A denominação MAC (Mycobacterium avium complex) engloba espécies com propriedades muito semelhantes, 
Mycobacterium avium e Mycobacterium intracellulare, ambos ubiquitários no ambiente e que podem ser isolados de várias 
origens, nomeadamente, lagos, rios, sistemas de distribuição de água para consumo, incluindo domésticas e de hospitais, 
podem colonizar, sobreviver, persistir, crescer e multiplicar em água de torneiras, sejam frias ou quentes, sistemas de 
tubagens de água quente, água salgada, máquinas de gelo, nebulizadores, chuveiros [15], spas, piscinas, e até em 
componentes dos cigarros como os filtros e o papel [36].  
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Os factores associados ao elevado número de micobactérias em águas brutas são a turvação elevada e elevados níveis de 
carbono orgânico assimilável e biodegradável [43]. Microrganismos do MAC têm sido recolhidos de amostras de sistemas 
de distribuição sem que sejam isolados de águas brutas, sugerindo que estes microrganismos residem nestes sistemas 
independentemente das origens de água [75].  
Algumas espécies, M. intracellulare preferencialmente que M. avium, existem em elevadas densidades em biofilmes que se 
situam no interior de condutas e torneiras e podem contaminar a água para consumo humano e equipamentos de 
investigações clínicas ou cirúrgicas que tenham sido inadequadamente desinfectados [15]. A acumulação de NTM em 
biofilmes pode resultar em densidades de mais de 106 unidades formadoras de colónias por centímetro quadrado dentro de 
10 semanas, evidenciando os biofilmes como reservatórios para estes microrganismos [46]. 
Algumas espécies de micobactérias, por exemplo, M. avium, são patogénicos intracelulares capazes de sobreviver e 
crescer em protozoários e amibas, favorecendo o aumento do seu número [55]. Também os biofilmes favorecem a presença 
destes microrganismos na medida em que lhes conferem resistência à desinfecção e a antibióticos [55]. 

1.6.4.3. Modo de transmissão 

A maioria das espécies de micobactérias patogénicas como M. tuberculosis, M. bovis e M. leprae são apenas transmitidas 
através de reservatórios humanos e animais e não pela água [52]. Relativamente às micobactérias ambientais, geralmente 
são não patogénicas, no entanto, como já foi referido, algumas são patogénicos oportunistas para o Homem, sendo M. 

kansasii, M. marinum, M. avium-intracellulare, M. scrofulaceum e M. xenopi as de crescimento lento com maior importância 
enquanto que de rápido crescimento destacam-se M. chelonae e M. fortuitum [52]. 
 
Destacam-se como principais vias de transmissão das NTM a ingestão e a inalação. As doenças causadas resultam de uma 
série de factores e predisposições em relação ao ambiente envolvente do microrganismo e do presumível hospedeiro e, 
normalmente, não são transmitidas entre indivíduos. 
Um dos modos de transmissão mais comuns ocorre através da formação de aerossóis. As bolhas de ar elevam-se através 
da água colhendo partículas, químicos e microrganismos dos quais se incluem as micobactérias devido às suas 
propriedades hidrófobas que lhes permite a adsorção às bolhas [43]. Quando à superfície da água, as bolhas rebentam e 
resultam em gotas expelidas para o ar que atingem tamanhos adequados à entrada nos espaços alveolares do pulmão.  
O maior potencial de contaminação por parte destes microrganismos em spas do que em piscinas deve-se à pequena 
capacidade de água, temperaturas elevadas, arejamento vigoroso da água e elevada carga de contaminantes orgânicos, 
que promovem, no seu conjunto, um ambiente ideal ao rápido crescimento destes microrganismos [43].  
 
Apesar das NTM serem patogénicos oportunistas largamente dispersas no ambiente, no geral, apresentam baixas taxas de 
infecção na população. Por exemplo, a transmissão do MAC está intimamente relacionada com o grau de infecção/contágio 
da fonte ambiental, duração e intensidade da exposição e susceptibilidade do hospedeiro. 

1.6.4.4. Efeitos na saúde 

Mycobacterium avium complex é a causa de infecção mais comum por parte das micobactérias não tuberculosas. Mais de 
95% das infecções do MAC em pacientes com SIDA é causada pelo Mycobacterium avium enquanto que 40% das 
infecções em indivíduos cujo sistema imunitário esteja debilitado são causadas por Mycobacterium intracellulare [36]. De 
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notar que a maioria das pessoas possui bactérias do tipo MAC no corpo, no entanto, normalmente esta não se manifesta 
em casos em que o sistema imunitário seja saudável.  
A infecção causada pelos microrganismos pertencentes ao MAC pode caracterizar-se, como sendo localizada, limitada a 
uma parte específica do corpo, ou disseminada, isto é, que se alastra por todo o corpo [48]. 
 
São três as formas mais usuais de infecção do MAC: infecção pulmonar e cutânea em hospedeiros imunodeprimidos, 
infecção disseminada do MAC (DMAC) em indivíduos com SIDA num estado avançado ou inflamação dos gânglios 
linfáticos em crianças [36]. 
Os factores até agora conhecidos que levam a uma maior predisposição na infecção do MAC dependem do tipo de infecção 
por este causada. Assim sendo, para infecção pulmonar a predisposição do indivíduo é maior quando aliada a doença 
crónica do pulmão como sejam bronquite crónica, fibrose quística, cancro do pulmão, entre outras [36]. Geralmente 
indivíduos com SIDA ou linfomas desenvolvem infecção disseminada quando os linfócitos do tipo CD4 decaem para menos 

de 50 células/μl, por sua vez em indivíduos cuja contagem de linfócitos deste tipo seja superior a 100 a manifestação da 

doença é muito rara [36].  
A infecção por parte destes microrganismos pode também manifestar-se em mulheres sob a forma de infecção pulmonar, 
designando-se por Lady Windermere syndrome, que ocorre devido à supressão voluntária da tosse, que resulta na 
estagnação das secreções obtendo-se um ambiente adequado para o crescimento destes microrganismos [36]. 
Outros factores que influenciam as infecções pelas micobactérias são o Tumor Necrosis Factor (TNF) e o Interferon Gamma 
(IFN-gama) que têm uma importante função na defesa contra as infecções micobacterianas. Deste modo, o MAC pode 
causar doença em múltiplos membros de uma mesma família que tenha deficiências genéticas resultando numa deficiente 
expressão ou produção do IFN-gama [36]. Salienta-se que a deficiência no IFN-gama e na produção de TNF-α, assim como 
a ausência ou defeito dos receptores de IFN-gama estão associados a infecções não só por parte do MAC mas também de 
outras micobactérias [36].  

1.6.4.5. Medidas de prevenção 

O estabelecimento de múltiplas barreiras no tratamento da água actua como medida de prevenção, entre as quais, 
protecção da origem de água; remoção física por coagulação, floculação e sedimentação; filtração; inactivação por 
desinfecção e protecção do sistema de distribuição [55]. 
O número de micobactérias existentes no ambiente depende de outros aspectos, nomeadamente da sua resistência aos 
desinfectantes aplicados, das condições e dos materiais constituintes do ambiente em que se insere.  
 
Tem-se verificado que Mycobacterium avium é relativamente resistente aos métodos comummente usados para 
desinfecção da água, como é o caso do cloro, cloraminas, dióxido de cloro e ozono, que ao eliminarem microrganismos 
competitivos deixam as micobactérias livres para proliferar [55]. Como tal, a junção de uma desinfecção inadequada em 
conjunto com a resistência das micobactérias a alguns desinfectantes pode levar a um nível elevado de MAC. Note-se que 
a resistência ao dióxido de cloro e ozono de M. avium é, respectivamente, 100 e 50 vezes superior quando comparado com 
E. coli [43]. Por outro lado, M. avium é das micobactérias ambientais mais resistentes ao cloro, no entanto, mesmo espécies 
de micobactérias menos resistentes como M. aurum são 100 vezes mais tolerantes ao cloro que E. coli [78]. 
A desinfecção por acção de radiação UV causa rearranjos moleculares e perturbação das ligações químicas insaturadas 
mostrando-se efectiva na desinfecção de água contaminada com micobactérias patogénicas [46]. 
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Estudos relacionados com a resistência destes microrganismos têm mostrado que estirpes de M. avium que crescem em 
água quando comparadas com células que crescem em meios de cultura são significativamente mais resistentes ao cloro. 
Tal facto pode dever-se à taxa de crescimento que é mais lenta na água que no meio de cultura [75].  
Estudos anteriores sugerem que a filtração pode reduzir o número das NTM em sistemas de distribuição por remoção das 
micobactérias associadas com as partículas que contribuem para a turvação da origem de água [31]. 
A permanência de desinfectante residual deve reduzir o número de micobactérias na água, no entanto, é ineficaz contra 
microrganismos presentes em biofilmes. A implementação de medidas de controlo que minimizem o crescimento destes 
ecossistemas incluem tratamento capaz de optimizar a remoção de carbono orgânico, limitação do tempo de residência da 
água nos sistemas de distribuição e manutenção de desinfectantes residuais que podem contribuir para um menor 
crescimento destes microrganismos [85]. 
 
Factores relativos à presença de biofilmes podem ou não influenciar a presença e número destes microrganismos. A 
composição das superfícies onde se estabelece o biofilme parece influenciar os números de MAC, dado que diferentes 
superfícies se traduzem em diferentes microfloras, contudo são necessários estudos mais aprofundados por comparação de 
diferentes superfícies no mesmo sistema [24].  
Estudos relativos aos materiais constituintes das superfícies sob as quais se forma biofilme com micobactérias evidenciam 
que tubagens de cobre sob condições de escassez de nutrientes e de cloro livre apresentam baixos níveis de crescimento 
destes microrganismos. Pelo contrário verifica-se um elevado crescimento em biofilmes estabelecidos em condutas de ferro 
galvanizado [55]. 
Não há associações significativas entre a contagem de colónias de micobactérias em biofilmes e as características do 
sistema, do qual se incluem a concentração do desinfectante, AOC, BDOC, NO3, PO4, alcalinidade e dureza. Contudo, 
amostras de biofilmes de sistemas com concentrações elevadas em AOC e BDOC levam a elevados números de M. 

intracellulare e microrganismos Mycobacterium spp. de crescimento lento. No entanto, esta associação é considerada fraca 
e insignificante [24]. A minimização de matéria orgânica biodegradável das águas de consumo pode ajudar na limitação da 
densidade de micobactérias mas, muito provavelmente, não previne a sua ocorrência [55].  
 
A parede celular das micobactérias é muito pouco permeável contribuindo para a resistência dos microrganismos a agentes 
terapêuticos e a dificuldades na sua prevenção. A parede celular destas bactérias é complexa, rica em lípidos (≈ 60% da 
estrutura) e proporciona uma superfície hidrófoba que confere às várias espécies a capacidade de sobreviver em diversos 
ambientes e resistir a muitos dos desinfectantes mais comuns [21]. A sua hidrofobicidade ajuda na ligação destes 
microrganismos às superfícies internas dos sistemas de tubagens que se pensa serem os “pioneiros” na formação de 
biofilmes. Tal característica da parede celular permite-lhes também migrar para a superfície da interface ar-água, a partir da 
qual facilmente integram aerossóis [78]. A elevada concentração de ácidos micolíticos é ainda responsável pela resistência 
à desinfecção química [55]. Por exemplo, muitas espécies sobrevivem a 1 mg/l de cloro livre enquanto M. marinum é 
resistente a 10 mg/l, demonstrando grande variabilidade de padrões de sensibilidade entre as várias espécies. Assim, os 
componentes da estrutura da parede celular das micobactérias e suas ligações contribuem para as características de 
permanência e resistência nos sistemas de água.  
 
Também a carga superficial negativa das NTM pode ter implicações ao nível do tratamento da água. Dado que a maioria 
das partículas e superfícies de água são carregadas negativamente então, microrganismos com maior carga negativa 
podem, teoricamente, como resultado de fortes interacções electrostáticas repulsivas entre superfícies, tornar-se mais 
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estáveis. Assim, se a carga repulsiva constituir a força primária responsável pela estabilidade dos microrganismos na água, 
os resultados do estudo sugerem que os microrganismos pertencentes ao MAC, que se encontrem em ambientes aquosos, 
devem apresentar grande estabilidade. Este facto justifica que a destabilização destes microrganismos durante o tratamento 
(comummente usado na água) de coagulação química numa gama de pH, onde é implementada a neutralização das 
cargas, deverá ser mais difícil e deverá requerer uma maior concentração de coagulante para obter a neutralidade [44]. 
 
A presença de ácidos húmicos e fúlvicos afecta directamente e/ou indirectamente a sobrevivência de micobactérias 
ambientais em conjunto com outras variáveis físico-químicas como a temperatura, conteúdo em oxigénio, pH e substâncias 
inorgânicas. A combinação de temperaturas elevadas, água com pouco oxigénio, pH baixo e água rica em zinco, ácidos 
húmicos e fúlvicos favorece o crescimento e sobrevivência de algumas micobactérias [46]. 
Tem-se verificado que estes microrganismos são também tolerantes a temperaturas extremas e daí que consigam 
sobreviver tanto em água quente como em máquinas do gelo. De notar que as espécies mais termo-resistentes são M. 

avium complex, M. xenopi, M. phlei e M. chelonae [78]. 
 
Microrganismos indicadores como E. coli e Coliformes totais são usados para indicar a potencial presença de patogénicos 
entéricos e para avaliar a eficácia do tratamento. Contudo, estes indicadores não são usados para indicar a presença de M. 

avium, uma vez que as NTM não estão tipicamente associadas à flora intestinal e são mais resistentes ao cloro do que 
estes microrganismos indicadores [31]. 

1.6.4.6. Métodos de detecção 

Os métodos de identificação convencionais por testes bioquímicos, para além de complexos, são demorados e requerem 
entre 2 a 4 semanas depois do isolamento inicial. O meio de cultura de maior sucesso no isolamento de micobactérias 
ambientais é o agar Lowenstein-Jensen. Contudo, o meio 7H10, também favorece o crescimento destes microrganismos. 
Normalmente a incubação ocorre a 37˚C e as placas têm de ser periodicamente observadas durante um período de 
incubação de 3 a 8 semanas [21]. A cultura bacteriana é avaliada quanto à morfologia, taxa de crescimento e outros 
parâmetros bioquímicos. 
No isolamento destes microrganismos por métodos correntes há limitações devido a perdas durante a transferência, 
aderência e descontaminação. A descontaminação realiza-se antes do método de cultura para eliminação de 
microrganismos de crescimento mais rápido que os microrganismos alvo e apenas é possível devido à natureza da 
superfície rica em lípidos que lhes confere maior tolerância a químicos, todavia, também elimina algumas micobactérias, se 
bem que em menor extensão, levando a uma sub contagem da população [55]. 
Apesar dos testes fenotípicos terem sido o método de eleição na identificação de espécies, muitos são os problemas a ele 
inerentes, especialmente no que respeita ao tempo de identificação inicial e à observação de mudanças bioquímicas que 
levam tempo adicional para que, as NTM isoladas, metabolizem substratos específicos ou exibam determinadas 
características. Por outro lado, para além das características fenotípicas não serem estáveis, muitas das espécies de 
micobactérias não são identificáveis por métodos convencionais [21].  
Um outro sistema de detecção é o MB/BacT, que se caracteriza por uma detecção colorimétrica, não radioactiva, de CO2 
continuamente monitorizado que permite a detecção do crescimento micobacteriano. Como vantagem destaca-se a 
possibilidade de rápida identificação de micobactérias usando hibridação de ácidos nucleicos para detectar rRNA específico 
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de cada espécie por quimioluminiscência [42]. Também métodos radiométricos e cromatografia gasosa em associação com 
espectrometria de massa permitem a detecção de micobactérias, embora apenas o último permite a sua quantificação [46]. 
Vários outros métodos têm vindo a ser desenvolvidos e analisados para uma melhor e mais rápida identificação destas 
bactérias. Uma ajuda neste campo de acção foi a análise da parede celular lipídica das micobactérias por cromatografia de 
camada fina, cromatografia gás-líquido e HPLC. Nesta última analisa-se o perfil dos ácidos micolíticos de forma 
aparentemente rápida e eficiente. Todavia, estes métodos têm as suas limitações como o facto do custo elevado dos 
equipamentos, necessidade de grandes quantidades do microrganismo teste, dificuldades de padronização e requerimento 
de perícia e conhecimento nesta área [70].  
Como tal, novos desenvolvimentos como o aparecimento de sondas de DNA não radioactivas (Accuprobe) permitem a 
identificação de espécies de micobactérias importantes no ambiente clínico. Estas sondas apesar, de promoverem uma fácil 
utilização e rápidos resultados, apenas abrangem um número limitado de espécies [70].  
A detecção de rRNA 16S por sondas quimioluminiscentes específicas de espécies permitem a identificação de isolados de 
micobactérias pertencentes ao Mycobacterium tuberculosis complex e Mycobacterium avium complex, M. kansasii e 
M.gordonae. Contudo, a necessidade de rápida identificação de mais espécies de micobactérias em paralelo resultou no 
desenvolvimento de metodologias de PCR consistindo na amplificação de vários genes conservados seguida da 
caracterização dos amplicões por análise com enzimas de restrição ou por sequenciação [39]. 
Muitas são as sequências de genes em estudo, pela técnica de PCR, como é o caso de sequências específicas de 
iniciadores para o gene rRNA 16S que contém extensões de nucleótidos variáveis entre as diversas espécies destas 
bactérias [70]. Contudo, a sequência rRNA 16S apresenta pouca variabilidade em muitas espécies do género 
Mycobacterium de difícil catalogação. 
Outras sequências alvo no processo de identificação são o ITS (Internal Transcribed Spacer) que se encontra entre os 
genes rRNA 16S e 23S, variando o seu tamanho mediante a espécie e que se tem mostrado mais discriminativo que o 
rRNA 16S por si só; o gene hsp65, que codifica para uma proteína de choque térmico de 65 KDa, que contém epítopos 
únicos e outros comuns às várias espécies de micobactérias para além de várias regiões polimórficas que permitem a sua 
identificação; dnaJ e o gene da subunidade β da RNA polimerase designado rpoB [5, 39], que para além de pequeno 
contém informação suficiente para a distinção entre a maioria das micobactérias conhecidas [35]. 

1.7. Métodos moleculares de detecção de microrganismos 
Os métodos tradicionais para identificação de patogénicos, dos quais se destacam os métodos culturais, acarretam 
inúmeros problemas e falhas, sendo muitas vezes adequados para análises de rotina mas nem sempre na detecção de 
microrganismos em particular. 
As limitações associadas aos métodos tradicionais consistem na incapacidade de detectar alguns microrganismos, por 
serem métodos limitados a patogénicos com características de crescimento conhecidas; na fraca discriminação entre 
microrganismos com características comportamentais semelhantes; na aparência visual não específica; na detecção 
demorada de microrganismos de crescimento lento, para além de que muitos dos microrganismos presentes na água são 
viáveis mas não cultiváveis, de entre os quais, muitos vírus e bactérias [50]. Para além disso, muitas bactérias, fora do seu 
habitat natural, desenvolvem mecanismos específicos de diferenciação celular como resposta à deficiência de nutrientes ou 
outros tipos de condições ambientais adversas como o pH e a salinidade, tornando-as inactivas e capazes de transitar entre 
um estado cultivável e não cultivável permanecendo capazes de infectar, como é o caso de Campylobacter jejuni [56]. Um 
outro problema consiste na necessidade de grandes quantidades de água para que possa ser detectado um pequeno 
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número de microrganismos, para além da maioria dos métodos tender a favorecer a detecção de bactérias mesófilas 
capazes de crescer em meios ricos em nutrientes, facto que limita grandemente o número e variedade de bactérias 
detectadas [27]. 
 
Deste modo, têm-se desenvolvido métodos moleculares adequados a amostras não só ambientais mas também de 
alimentos e que permitem analisar, de um modo directo, os microrganismos existentes. 
Por exemplo, a técnica de PCR permite, a partir de um pequeno fragmento do DNA de interesse, característico de um dado 
microrganismo, a sua amplificação até um número detectável. Porém, este método é limitado pela incapacidade de 
distinção entre microrganismos viáveis de não viáveis. A associação da técnica de PCR com análise de enzimas de 
restrição é uma alternativa na identificação ao nível da espécie. No entanto, é um método difícil de padronizar e 
problemático no que respeita à interpretação dos padrões de restrição [70]. De igual modo também se tem desenvolvido a 
técnica de FISH e hibridação com sondas específicas.  
A análise dos RFLP permite a diferenciação de microrganismos. Pode associar-se à técnica de PCR, uma vez que, depois 
de amplificado, o fragmento de DNA pode ser cortado em fragmentos de restrição por endonucleases reconhecedoras dos 
locais de restrição específicos de cada enzima, e submetidos à separação de acordo com o seu tamanho por electroforese 
em gel de agarose podendo o resultado ser melhorado por Hibridação de Southern [63]. Tal como o PCR não consegue 
distinguir microrganismos viáveis de não viáveis. 
Os chips de DNA, DNA microarrays, permitem monitorizar a expressão de milhares de genes em simultâneo num único 
chip. A base consiste num processo de hibridação onde duas cadeias de ácidos nucleicos, alvo e sonda, caso sejam 
complementares hibridam e são detectadas pela visualização de um composto fluorescente com que a amostra é marcada 
[54]. 
A utilização de biosensores permite incorporar uma substância, por exemplo DNA, para a medir selectivamente, sendo 
capaz de quantificar as bactérias da água e consequentemente a contaminação do meio ambiente. Não necessita de enviar 
amostras para o laboratório e é apelativa pela sua rapidez [9]. 
Também as sequências de inserção têm sido alvo de estudos pois detêm determinadas características que as tornam de 
grande interesse em avaliações epidemiológicas assim como para estudos filogenéticos e taxonómicos. Estas sequências 
são frequentemente específicas da espécie e, por isso, podem ser cruciais na identificação de várias espécies.  
A técnica de PCR em Tempo Real é também considerada aliciante não só na diferenciação de espécies extremamente 
relacionadas como na identificação de espécies não cultiváveis. É um método bastante sensível que permite a amplificação 
e detecção simultânea de uma sequência alvo [76]. 
 
Salienta-se que para a utilização de muitas das técnicas moleculares é necessária informação dos genes alvo 
característicos de cada espécie, assim como, da sua frequência na população. Para tal é essencial um conhecimento um 
tanto exaustivo dos microrganismos patogénicos mais preocupantes para a saúde pública e uma base de dados, tipo 
GenBank, que contenha essa informação e possua dados sobre a variação genética existente entre a população de 
interesse. 
As técnicas moleculares têm, portanto, vindo a adquirir cada vez mais interesse na medida em que são uma melhor aposta 
para uma detecção exacta e rápida de microrganismos indesejáveis na água. 
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1.8. Pesquisa de microrganismos em amostras de biofilmes por PCR 
Kary Mullis, geneticista, recebeu em 1993 o Prémio Nobel da Química pelo desenvolvimento de um método que permite um 
rápido aumento da concentração de um determinado fragmento de DNA in vitro pela síntese enzimática dessa sequência. 
Deste modo, tornou-se possível, em poucas horas, a síntese in vitro de uma grande quantidade de um dado fragmento de 
DNA, cerca de 106 vezes ou mais, a partir de poucas moléculas de um fragmento específico, sem que para isso fosse 
necessária a sua clonagem prévia e replicação em célula hospedeira [25]. É uma técnica que se baseia na polimerização de 

DNA em cadeia realizada in vitro, que se denomina de PCR, Polymerase Chain Reaction − Reacção de Polimerização em 

Cadeia, e que consiste num método de amplificação, isto é, criação de múltiplas cópias de DNA, por replicação enzimática, 
sem necessitar de um organismo vivo.  
A reacção utiliza dois oligonucleótidos iniciadores que hibridam com cadeias opostas e flanqueiam a sequência de DNA a 
amplificar. O processo compreende uma série de ciclos que envolvem desnaturação do DNA molde, ligação dos iniciadores 
e extensão da cadeia pela DNA polimerase resultando na acumulação de um fragmento de DNA específico cujos terminais 
são definidos pelo terminal 5`dos iniciadores. Devido à extensão dos iniciadores os produtos sintetizados num dado ciclo 
irão ser os moldes do ciclo seguinte, logo o número de cópias do DNA alvo quase duplica em cada ciclo [64]. 
Tipicamente amplifica fragmentos de DNA superiores a 10 kilopares de base (kb), no entanto, algumas técnicas permitem a 
amplificação de fragmentos acima dos 40 kb. De salientar que, quanto maior o fragmento maior é a probabilidade de 
ocorrência de erros [57]. 
A técnica de PCR encontra as suas principais aplicações em situações onde a quantidade de DNA disponível é reduzida. 
Assim, são várias as aplicações possíveis deste método, nomeadamente na medicina forense, onde pequenas amostras de 
DNA obtidas no local do crime são submetidas a sucessivas amplificações. Esta técnica é também muito usada para 
detecção de mutações ou preparação de fragmentos de DNA para clonagem, diagnóstico de doenças, doenças 
hereditárias, clonagem de genes, testes de paternidade, bem como para identificar patogénicos presentes em amostras 
[61]. 
Este método, assim como os métodos moleculares no seu global, tem tido uma grande aceitação em várias áreas de 
investigação, na medida em que pretende diminuir o tempo de análise, aumentar a sensibilidade, ultrapassar dificuldades 
dos métodos de detecção tradicionais e permitir a detecção de um número reduzido de microrganismos. 
A realização desta técnica implica o conhecimento da sequência de nucleótidos de uma parte do fragmento ou gene a 
amplificar, de modo a que se possam seleccionar os oligonucleótidos iniciadores, sintetizados quimicamente, que sejam 
complementares, nos terminais 3`, das sequências flanqueadoras do fragmento de interesse, de maneira a que a DNA 
polimerase possa actuar na síntese da cadeia complementar, usando como molde cada uma das duas cadeias simples do 
DNA alvo [25]. 
 
A escolha da sequência de iniciadores constitui um aspecto importante no sucesso desta técnica, uma vez que 
amplificações sucessivas podem trazer erro associado. De um modo geral, os iniciadores são um conjunto de poucos 
oligonucleótidos, cerca de 15 a 30 (geralmente não mais de 50), complementares dos nucleótidos de ambas as 
extremidades do fragmento de DNA a amplificar [58, 68]. Esta complementaridade de bases entre o iniciador e o fragmento 
de interesse facilita a associação entre ambos, denominada de annealing, permitindo a ligação da DNA polimerase e, 
consequentemente, o início da síntese da nova cadeia de DNA, complementar ao DNA molde [58]. 
A sequência deve conter entre 40 e 60% em guanina e citosina (G+C) e devem-se evitar sequências que possam produzir 
estruturas secundárias. Para precaver a formação de dímeros, o terminal 3` das duas sequências de iniciadores não deve 
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ser complementar. Um outro factor a evitar é a presença de três ou mais bases de G ou C nas 5 últimas bases do terminal 
3`de cada iniciador [53, 58]. 
O tamanho dos oligonucleótidos iniciadores bem como a temperatura de fusão (Tm) do iniciador, definida como a 
temperatura à qual metade dos locais de ligação do iniciador ao DNA molde estão ocupados, dependem de vários factores 
[58]. Assim, dado que a temperatura de fusão aumenta com o comprimento do iniciador, para uma amplificação eficiente, 
iniciadores pequenos, <15 pares de bases, requerem temperaturas de annealing mais baixas, <50˚C, no entanto, dada a 
baixa complexidade respeitante à composição deste tipo de iniciadores, há uma maior probabilidade de eventuais ligações 
indesejáveis, em locais não específicos do DNA molde. Por sua vez, iniciadores extensos, >40 pares de bases, requerem 
temperaturas de annealing acima de 80˚C, isto é, temperaturas que afectam a actividade e estabilidade da DNA polimerase. 
Deste modo, o tamanho óptimo bem como a temperatura de annealing rondam os 15 a 40 nucleótidos e os 50 a 74˚C, 
respectivamente [58]. Saliente-se ainda que iniciadores pequenos apesar de facilmente se associarem à cadeia de DNA 
não são suficientemente específicos enquanto que iniciadores longos podem ser úteis na distinção de genes com um 
elevado grau de sequências homólogas [65]. 
Idealmente, a ligação de ambos os oligonucleótidos iniciadores deve ocorrer à mesma temperatura, ou pelo menos a 
temperatura não deve diferir mais de 5˚C. Contudo, há que ter em conta que a temperatura de annealing é dependente do 
iniciador com menor temperatura de fusão, Tm [53]. 
De notar que os iniciadores podem ser degenerados ou específicos. Os primeiros consistem em misturas de iniciadores 

com uma ou mais diferenças de bases em posições específicas, cuja utilização ocorre quando não se conhece a sequência 
exacta do DNA molde, quando se pretende amplificar fragmentos de DNA que diferem ligeiramente entre si [58] ou para 
amplificar parte de uma sequência de um gene quando apenas se sabe a sequência do mesmo em microrganismos 
relacionados, sendo que quanto mais distante o relacionamento entre microrganismos mais difícil é o desenho dos 
iniciadores [18]. Podem existir pares de iniciadores muito específicos para um gene em particular, que se espera ser único 
de um dado microrganismo ou universal, tendo a capacidade de amplificar sequências comuns a famílias ou reinos [58].  
 
Também a selecção da enzima polimerase, que irá permitir a extensão da cadeia de DNA complementar, interfere nos 
resultados obtidos pela técnica de PCR. 
O primeiro requisito para uma DNA polimerase usada na técnica de PCR compreende a sua actividade óptima a cerca de 
75˚C e a capacidade de reter essa actividade após incubação prolongada mesmo a temperaturas elevadas (95˚C). A sua 
principal função é a síntese de novas de cadeias de DNA, numa direcção 5`-3`, a partir da cadeia molde [65]. 
Adicionalmente à sua actividade de síntese muitas DNA polimerases são capazes de remover nucleótidos consecutivos de 
ambos os lados da cadeia (actividade de exonuclease no sentido 5` e/ou 3`). 
A enzima mais comummente utilizada é a Taq DNA Polimerase, uma forma recombinante da enzima da eubactéria termófila 
Thermus aquaticus BM, expressa em E. coli. Consiste numa única cadeia polipeptídica com peso molecular de 
aproximadamente 95 KDa. É uma DNA polimerase 5`-3`altamente processiva que exibe actividade e temperaturas óptimas 
a pH`s à volta de 9 e 75˚C, respectivamente [64].  
Apresenta como limitação uma fidelidade relativamente baixa dado que ao sintetizar a nova cadeia de DNA pode incorporar 
nucleótidos errados devido à ausência de um mecanismo de correcção que consiste numa actividade de exonuclease no 
sentido 3`-5` (erro associado de 1 nucleótido em 10 000) [74]. 
A elevada processividade (capacidade da enzima realizar a sua função catalítica de modo contínuo sem se dissociar do 
substrato) e a elevada termoestabilidade permitem o uso desta enzima na sequenciação de DNA [64].  



 

 45 

1.8.1. Procedimento da técnica de PCR 
Após a extracção do DNA molde este é colocado numa mistura reaccional, designada mix, que contém vários elementos, 
nomeadamente, dNTP`s (trifosfato desoxirribonucleótidos), oligonucleótidos iniciadores, enzima termoestável (DNA 
polimerase) e uma solução tampão que providencia um ambiente químico apropriado para uma boa actividade e 
estabilidade da DNA polimerase. Em alguns casos, também se adiciona Albumina de Soro Bovino (BSA) que tem como 
função diminuir o efeito de potenciais inibidores do PCR. O volume final é ajustado com água ultra pura. Posteriormente, a 
mistura é colocada num termociclador que faz ciclos de temperatura pré-definidos com tempos exactos. 
A amplificação em cadeia engloba três passos fundamentais [25, 58]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

− Desnaturação do DNA molde 
Este passo serve dois propósitos, isto é, para além de desnaturar o DNA alvo também activa a enzima DNA polimerase.  
A desnaturação da dupla cadeia de DNA é efectuada por acção do calor, tipicamente acima dos 90˚C, de modo a que 
ocorra a separação das duas cadeias por ruptura das ligações de hidrogénio entre as bases complementares das duas 
cadeias de DNA. No entanto, a gama de temperaturas pode variar de 94 a 96˚C durante 1 a 9 minutos [57] e diferentes 
temperaturas podem ser usadas mediante a composição das sequências alvo em guanina (G) e citosina (C), isto é, 
sequências ricas em G e C podem requerer temperaturas superiores. 
 

− Associação dos iniciadores (annealing) 
O objectivo não é replicar toda a cadeia de DNA mas sim uma sequência alvo que seja única para o microrganismo a 
pesquisar [65]. Inicia-se com o emparelhamento dos oligonucleótidos iniciadores que ocorre por ligações de hidrogénio ao 
DNA alvo em cadeia simples. Para permitir esta associação é necessário um abaixamento da temperatura da mistura de 
reacção cujos valores típicos, como referido anteriormente, rondam os 50 e 70˚C, durante cerca de 1 minuto. Contudo a 
temperatura depende da % G-C da sequência a amplificar, isto é, depende da força das ligações das sequências 
complementares por pontes de hidrogénio e do comprimento e sequência dos iniciadores. 
Apenas se formam ligações estáveis quando a sequência do iniciador é igual à sequência molde sendo nesta pequena 
região de cadeia dupla que se liga a polimerase iniciando a síntese de DNA [57]. 
 
 
 

Figura 7 – Representação esquemática de dois ciclos de PCR – Adaptado de 
http://members.aol.com/BearFlag45/Biology1A/LectureNotes/lec24.html 
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− Extensão dos iniciadores 
A extensão dos iniciadores no que respeita à síntese da cadeia complementar de cada DNA molde é catalisada pela DNA 
polimerase. A polimerização ocorre em direcções opostas na presença dos 4 trifosfatos desoxirribonucleótidos (ATP, GTP, 
CTP, TTP), a partir de cada um dos iniciadores. A temperatura deste passo é dependente da DNA polimerase seleccionada, 
normalmente ascendendo aos 72˚C. A síntese prossegue exclusivamente na direcção 5`-3` [65].  
Note-se que o tempo da extensão depende não só da DNA polimerase mas também do comprimento e da concentração da 
sequência alvo bem como da temperatura a que a reacção ocorre. 
 
Por fim, realiza-se uma extensão final dos oligonucleótidos iniciadores, geralmente a 72˚C, de duração dependente do 
comprimento do DNA molde, entre 5 a 15 minutos, para finalização de todas as reacções e para assegurar que todas as 
cadeias de DNA sofreram extensão. 

 
Da aplicação da técnica de PCR, que consiste numa replicação semiconservativa, resultam duas cadeias duplas, 
presumivelmente idênticas à original. Este processo pode ser repetido diversas vezes, normalmente cerca de 30 a 40 ciclos, 
sendo que, em apenas poucas horas, em cada ciclo há um aumento, de duas vezes, na concentração de DNA previamente 
existente. Assim, o número de cópias pode ser estimado por 2n, sendo n o número de ciclos. 

1.8.2. Visualização no gel 
O produto da reacção de PCR é, normalmente, visualizado através de electroforese em gel de agarose, embora também 
seja frequente o uso de poliacrilamida. O tamanho do produto é estimado por comparação com marcadores de massas 
moleculares conhecidas. A dimensão prevista do produto é determinada pela distância entre o posicionamento, no DNA a 
amplificar, dos iniciadores seleccionados [25].  
A electroforese em gel é uma técnica de separação de moléculas com carga eléctrica não nula, geralmente utilizada para 
separar proteínas e moléculas de DNA e RNA. Envolve a migração de partículas durante a aplicação de uma diferença de 
potencial, sendo a visualização na forma de bandas, dada a marcação do gel com brometo de etídio que é fluorescente 
quando se liga fortemente ao DNA intercalando entre as bases. 
Na formação do gel usa-se tampão TBE ou TAE cuja percentagem do sistema gel-tampão dependem do comprimento dos 
fragmentos. Os produtos são analisados em 1-2% de gel de agarose, dependendo do tamanho dos produtos do PCR, isto é, 
uma menor percentagem mostra melhor resolução na separação de maiores fragmentos de DNA ao contrário de 
percentagens superiores cuja resolução é melhor para fragmentos de menores dimensões [65]. 
A separação das moléculas baseia-se no tamanho, carga eléctrica assim como outras propriedades físicas. As moléculas 
de menor massa migram mais rapidamente do que as de maior massa dado que estas últimas têm tendência a ficar retidas 
na matriz de agarose. Por outro lado, dado que as moléculas de DNA são carregadas negativamente, a migração das 
mesmas ocorre no sentido do pólo positivo. Note-se que o formato das moléculas também pode influenciar a sua mobilidade 
[22]. 

1.8.3. Variantes da técnica de PCR 
Existem derivações da técnica de PCR, nomeadamente PCR multiplex, PCR nested, PCR em tempo real e PCR de 
Transcripase Reversa. 
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O primeiro permite a detecção, num único teste, de vários genes e espécies, devido à utilização, na mesma reacção, de 
múltiplos conjuntos de iniciadores, em que cada um dos pares usado permite a obtenção de um produto de tamanho 
específico [57].  
 
Relativamente ao PCR nested, este tem como objectivo aumentar a especificidade da reacção. Dado que a especificidade 
da técnica de PCR está intrinsecamente relacionada com a especificidade dos oligonucleótiodos iniciadores ao local de 
ligação, então o produto amplificado é sujeito a novo processo de amplificação, com um conjunto de iniciadores distinto que 
flanqueiam o fragmento produzido na primeira sequência de amplificações mas internamente aos iniciadores originais, 
permitindo na segunda reacção a obtenção de um produto de menor dimensão que o resultante da primeira reacção. Em 
geral, obtém-se uma banda de maior intensidade e menor ruído, traduzindo-se numa diminuição da ocorrência de falsos 
negativos e falsos positivos, permitindo a amplificação do produto pretendido [16, 49].  
O raciocínio subjacente baseia-se no facto de que caso tenha ocorrido um erro no local de amplificação, a probabilidade de 
ocorrer novo erro na segunda amplificação, com o segundo par de iniciadores, é muito menor, dada a baixa probabilidade 
de que o produto indesejado do PCR contenha locais de ligação para ambos os novos oligonucleótidos iniciadores, 
assegurando que o segundo produto amplificado é muito menos susceptível a contaminação com produtos não pretendidos 
[49]. Note-se que quando a sequência do genoma é totalmente conhecida é fácil ter a certeza de que não houve erros no 
local da amplificação, no entanto, como são muito poucos os genomas sequenciados, os nested primers continuam a ser 
uma “ferramenta” de grande importância no controlo da técnica de amplificação. 
 
Uma outra modificação da técnica de PCR consiste num método que permite a quantificação e amplificação simultânea de 
uma zona específica da molécula de DNA. Este método é denominado de PCR em Tempo Real baseando a sua aplicação 
na verificação, na amostra, da existência ou não de uma sequência específica e, caso essa sequência esteja presente, no 
número de cópias existentes na amostra [62]. O procedimento é semelhante ao da técnica geral de PCR, diferindo na 
característica que lhe confere o termo de PCR em Tempo Real, isto é, o DNA é quantificado após cada ciclo de 
amplificação [62]. Para a quantificação do DNA podem ser usados dois métodos, nomeadamente, compostos fluorescentes 
que intercalam na dupla cadeia de DNA ou sondas de oligonucleótidos de DNA modificados que fluorescem quando 
hibridam com DNA complementar. 
Esta técnica é frequentemente combinada com o uso de Transcripase Reversa (RT-PCR) de modo a quantificar a baixa 
abundância de um RNA mensageiro específico (mRNA) possibilitando a quantificação da expressão relativa do gene num 
determinado tempo ou numa célula ou tipo de tecido em particular [62]. 

1.8.4. Vantagens e Limitações 
A técnica de PCR é aliciante no sentido em que é rápida, característica de interesse em casos de surtos, e sensível quando 
comparada com as técnicas que usam meios de cultura, para além de que é bastante eficiente pois requer poucas 
moléculas de DNA para poder amplificar um fragmento de um modo exponencial. Para além disso, é um método 
automatizado que permite a análise simultânea de várias amostras. Assim, esta técnica tem-se evidenciado de grande 
interesse no que se refere à pesquisa de microrganismos patogénicos presentes em amostras ambientais. 
 

Apesar da técnica de PCR ser cada vez mais um método molecular de grande interesse em várias áreas da investigação, 
dada a sua sensibilidade e especificidade, tal como todas as técnicas também apresenta algumas desvantagens e 
limitações. 
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Um dos factores que mais pode influenciar este método prende-se com o desenho e a escolha dos oligonucleótidos 
iniciadores. Apesar da adição de iniciadores em excesso, e da probabilidade destes se associarem aos locais alvo ser 
superior ao re-emparelhamento das cadeias complementares, é possível a sua associação a sequências de DNA que, dada 
a sua semelhança com o alvo correcto, se traduzem em amplificações não específicas que levam ao aparecimento de 
falsos positivos. Podem também ocorrer ligações incompletas das sequências iniciadoras, deixando a região terminal do 
DNA molde livre. Saliente-se o facto de que a ocorrência de ligações não específicas aumenta quando se usam iniciadores 
degenerados.  
Como tal, pretende-se a selecção de oligonucleótidos iniciadores que sejam específicos para a cadeia de DNA a amplificar, 
ou seja, que possuam no gene a amplificar um único local de hibridação. 
 
Os métodos de detecção de microrganismos por PCR têm como desvantagem o facto de não permitir a distinção entre 
microrganismos viáveis e inviáveis. O que sucede é que as bactérias podem apresentar estados diferentes, isto é, podem 
ser viáveis e cultiváveis, viáveis mas não cultiváveis ou inactivas. O método também não permite a quantificação da 
concentração de microrganismos. De maneira a contornar este aspecto negativo pode utilizar-se em conjunto com o PCR o 
isolamento de colónias em meios de cultura selectivos ou a técnica de RT-PCR. 
 
Um outro aspecto a ter em atenção é o tipo de DNA polimerase a utilizar na síntese da cadeia complementar. Estas deverão 
ser termoestáveis de modo a manterem a actividade após cada passo de desnaturação das cadeias pelo calor, podendo 
assim ser reutilizadas nos ciclos seguintes [25]. Todavia, a Taq Polimerase tem como desvantagem o facto de não 
apresentar actividade correctora de erros na incorporação de bases o que torna o processo de amplificação menos 
eficiente. 
 
A possível interferência de inibidores da reacção de amplificação constitui um outro tipo de limitação à técnica em estudo, 
uma vez que o processo é sensível à presença de determinados compostos existentes na mistura reaccional de 
amplificação. São exemplos de compostos inibitórios substâncias húmicas, ácidos fúlvicos, catiões divalentes, 
polissacáridos acídicos, entre outros. Como forma de atenuar tal limitação, tem-se apostado na adição de substâncias como 
a BSA que permite aumentar o rendimento do PCR [65]. 
 
Também o tamanho da cadeia de DNA a amplificar interfere no bom funcionamento da técnica. Normalmente o tamanho da 
cadeia ronda entre os dois e os três mil pares de base de comprimento e acima deste tamanho obtém-se uma diminuição 
do rendimento bem como um aumento de efeitos estocásticos tais como o fim prematuro da polimerização da cadeia, 
afectando a eficiência do método [58].  
 
Outros factores importantes e que podem influenciar a técnica são a pureza, qualidade e quantidade do DNA alvo, pureza 
dos nucleótidos e concentração da solução de dNTP`s, pois concentrações desiguais de dNTP`s reduzem a fidelidade da 
DNA polimerase [65]. 

1.8.5. Optimização da técnica de PCR 
A optimização da técnica de PCR detém importância na obtenção de melhores rendimentos, especificidade e sensibilidade 
do método de maneira a obter resultados cada vez mais credíveis. 
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Em princípio cada componente física ou química interveniente na reacção pode ser considerada um factor a ser modificado 
a fim de providenciar um potencial aumento na qualidade. 
As condições óptimas da reacção de PCR dependem do respectivo par de iniciadores e os parâmetros cruciais que podem 
ser variados entre diferentes aplicações são a concentração em magnésio, o pH do tampão da reacção e a temperatura e 
tempo dos diferentes passos do ciclo. Podem também adicionar-se vários aditivos com o intuito de aumentar o rendimento 
de algumas aplicações [64]. 
De um modo geral recomenda-se que as condições de PCR sejam optimizadas para cada novo molde/par de iniciadores, 
no entanto, a preparação de várias soluções é demorada e pode aumentar o risco de contaminação [64].   
Para alcançar resultados óptimos muitas amplificações requerem alteração da concentração de magnésio em que a 
variação de uma estreita gama pode ser bastante notável. No geral, concentrações de Mg2+ elevadas aumentam o 
rendimento da técnica de PCR mas diminui a especificidade da reacção e favorece a formação de dímeros entre os 
iniciadores, pelo contrário, baixas concentrações de Mg2+ aumentam a especificidade mas diminuem o rendimento [64]. 
 
A limitação da técnica devido à ligação não específica dos iniciadores a sequências que não sejam a do DNA alvo pode ser 
evitada pela elevação da temperatura no passo do emparelhamento. Deste modo, a manipulação da temperatura de 
associação (annealing) permite a optimização da técnica [58]. O emparelhamento não específico, durante a preparação da 
reacção a baixas temperaturas pode ser prevenido pelo uso de polimerases hot-start [58]. 
 
Relativamente à Taq polimerase, enzima tipicamente usada no enlongamento da nova cadeia de DNA, o facto de não ter 
capacidade para corrigir erros que possam eventualmente ocorrer no emparelhamento dos pares de bases torna-a um 
factor limitante, que pode ser optimizado pelo uso de outras enzimas que, além de termoestáveis, também tenham 
actividade correctora de erros como a Pwo SuperYield DNA polimerase e a Tgo DNA polimerase [65]. Apesar da elevada 
fidedignidade destas últimas enzimas o elevado custo comercial limita a sua utilização. 
 
Para a optimização da técnica de PCR pode, em muitas situações, ser necessária a adição de aditivos com efeitos 
específicos. Por exemplo, a BSA protege dos inibidores da reacção; a gelatina, o glicerol e PEG 6000 estabilizam a Taq 
polimerase; SDS e Triton X-100 previnem a agregação da polimerase; o sulfato de amónio facilita a separação da cadeia de 
DNA; entre outras substâncias, que ao serem adicionadas se revelam de grande importância para a obtenção de resultados 
credíveis [65].   
 
Um outro modo possível de optimização consiste na alteração do número de ciclos, temperaturas ou tempos estabelecidos 
nos protocolos de pesquisa dos microrganismos. Por exemplo, para baixas concentrações de DNA alvo pode aumentar-se o 
número de ciclos e para se obter um maior rendimento dos produtos da amplificação pode aumentar-se o tempo da 
extensão. Ainda no âmbito de aumentar rendimentos pode variar-se o tempo do passo de desnaturação [65], apesar dos 
tempos e temperaturas de desnaturação deverem ser as mais baixas possíveis. 
 
A minimização dos passos de pipetagem requeridos na preparação do mix não apenas torna a técnica mais rápida como 
também reduz as hipóteses de introdução de contaminantes [65]. 
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Uma vez que o PCR é um método bastante sensível, dado que requer poucas moléculas de DNA para amplificar um 
fragmento em várias ordens de grandeza, tornam-se necessárias medidas que evitem a contaminação de qualquer outro 
DNA presente no ambiente laboratorial, como sejam, por exemplo, bactérias e vírus.  
De maneira a implementar um melhoramento da técnica, a preparação das amostras de DNA e a análise do produto devem 
ser desempenhadas em áreas distintas, isto é, devem existir zonas de trabalho antes e após o PCR, assim como se deve 
substituir as luvas em cada passo do método. 
No que respeita à preparação da reacção da mistura reaccional, mix, aconselha-se o uso de uma câmara de fluxo laminar 
com lâmpada UV e pipetas cujas pontas contenham filtros. Relativamente à preparação do controlo negativo, de forma a 
evitar a sua contaminação, há que ter cuidado na sua preparação para que este não entre em contacto com reagentes que 
contenham DNA [58]. 
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2. Enquadramento e objectivos do presente trabalho 

Muitas bactérias patogénicas para o Homem podem intervir no sistema de distribuição de água formando agregados que 
originam uma estrutura complexa denominada de biofilme. Esta estrutura, que adere às superfícies internas, 
nomeadamente de tubagens, condutas e reservatórios, possui condições adequadas para o crescimento e proliferação de 
microrganismos, por vezes patogénicos, que poderão influenciar a qualidade da água do sistema de distribuição e causar 
riscos para a saúde pública. 

O presente trabalho teve como finalidade adequar protocolos da técnica de PCR, já existentes para a pesquisa de 
microrganismos patogénicos na água da rede de distribuição da EPAL, mas em amostras de biofilmes recolhidas de 
condutas e reservatórios, bem como a implementação e optimização das condições dos métodos de pesquisa. Os 
microrganismos que se propôs pesquisar foram Aeromonas hydrophila, Campylobacter jejuni, Legionella spp., Legionella 

pneumophila e Mycobacterium spp.. 
Estes microrganismos patogénicos, muitas vezes designados patogénicos emergentes, são potencialmente mais resistentes 
à desinfecção e não são detectados por muitos dos métodos clássicos culturais que pesquisam microrganismos indicadores 
de contaminação fecal. Apesar da legislação em vigor não obrigar à análise destas bactérias, este estudo é importante para 
que se possa inferir quanto à qualidade da água para consumo humano, eficácia do tratamento e para que se possam por 
em prática medidas preventivas. 
Pretende-se também avaliar, por contaminação com inóculo não extraído e DNA genómico extraído, respectivamente, o 
processo de extracção do DNA das amostras e a ocorrência da reacção de amplificação, assim como a presença de 
eventuais inibidores da reacção. Neste âmbito, também se inicia a análise da contribuição do material constituinte das 
condutas na capacidade para formar biofilmes, capazes de suportar a presença de microrganismos patogénicos, no 
entanto, de forma muito superficial, devido à limitação pela durabilidade do estágio. 
O trabalho desenvolvido tem também como intuito a caracterização do biofilme no sistema de distribuição de água da EPAL 
e dos riscos a este associados, através de um trabalho conjunto, com alguns anos de duração, entre o LNEC e a EPAL. 
Procura-se conhecer o estado do sistema no que respeita à intensidade e extensão da colonização do biofilme e da sua 
contribuição na qualidade microbiológica da água, bem como a compreensão das condições do sistema para o 
desenvolvimento de biofilme e seus potenciais riscos. 
A técnica de PCR foi o método seleccionado para a pesquisa destes patogénicos a partir de amostras de biofilmes, pois 
providencia resultados rápidos, específicos e precisos, permitindo a detecção ao nível da espécie, embora não possibilite a 
distinção entre microrganismos viáveis e não viáveis. 
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3. Materiais e Métodos 
As amostras de biofilmes provenientes de várias condutas e reservatórios, antes de analisadas quanto à presença de 
microrganismos patogénicos, são sujeitas a diversos processos de tratamento. Primeiramente é efectuada a extracção de 
DNA de cada amostra de biofilme, em seguida as amostras são submetidas às condições de PCR de cada microrganismo a 
pesquisar e, por fim, observadas por análise electroforética para confirmar a presença das bactérias em estudo. 

3.1. Extracção de DNA das amostras 
A fase de extracção permite isolar o DNA genómico existente nas amostras, para que em seguida se possa proceder à 
pesquisa de cada microrganismo pela técnica de PCR.  
Como as amostras de biofilmes têm uma matriz mais semelhante às amostras de solo (sólidas) do que às amostras de 
água, que são líquidas, escolheram-se kits de extracção de DNA para amostras de solo. Deste modo, as amostras de 
biofilme foram sujeitas a um processo extractivo que utilizou dois kits similares, designadamente FastDNA Kit for Soil e 
UltraClean Soil DNA Isolation kit (descritos no Anexo A). Apenas as primeiras amostras foram extraídas com o primeiro kit 
(15 amostras de um total de 100) cujo equipamento estava a ser testado pelo LAB. 
Um outro tipo de kit de extracção foi utilizado na preparação de DNA genómico de Mycobacterium e na extracção de 
amostras de água, High Pure PCR Template Preparation Kit, cuja descrição detalhada está presente no Anexo A. 

3.2. Condições e optimizações da técnica de PCR  
As condições da técnica de PCR diferem mediante o microrganismo alvo, no entanto, quer em ensaios interlaboratoriais, 
quer na análise de amostras reais contaminadas ou não contaminadas, desde que o microrganismo em estudo seja o 
mesmo as condições de PCR também o serão. Saliente-se que na pesquisa das bactérias em estudo se utilizou o PCR 

Core Kit da Roche que contém todos os reagentes intervenientes na mistura reaccional à excepção do DNA genómico, 
oligonucleótidos iniciadores e da BSA, quando necessária.  
Para além das condições de PCR também os oligonucleótidos iniciadores diferem mediante o microrganismo a pesquisar. 
De notar que, para a análise, por PCR, de todas as bactérias em estudo, o volume reaccional total, isto é, o volume do mix 

em conjunto com o volume da amostra a analisar perfaz 25 μl. 

3.2.1. Aeromonas hydrophila 
Para a detecção de Aeromonas hydrophila utilizou-se as condições descritas no Anexo B. Os iniciadores são 
complementares dos genes que codificam para o rRNA 16S desta espécie, nomeadamente, rRNA 16S 1 e rRNA 16S 2, 
cuja sequência também se encontra descrita em anexo, e que amplificam para uma zona do genoma com 685 pb. 

3.2.2. Campylobacter jejuni 
Na pesquisa deste microrganismo procedeu-se a uma alteração do protocolo já implementado pelo LAB em amostras de 
água, na medida em que a detecção passou a ser efectuada pela técnica simples de PCR ao invés de um PCR seminested 
(ver Anexo B). A sequência de iniciadores é complementar à região entre os genes da flagelina flaA e flaB, denominando-se 
CF03 e CF04, obtendo-se um produto da amplificação de 340 pb. 
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3.2.3. Legionella spp. 
A pesquisa de Legionella realizou-se pelo seguimento do protocolo anteriormente implementado pelo LAB, e descrito no 
Anexo B, designado por PCR seminested, no qual intervêm dois pares de iniciadores. Para o primeiro PCR utilizam-se os 
oligonucleótidos iniciadores Leg225 e Leg858, enquanto que no PCR seguinte intervêm os iniciadores Leg858 e Leg448, 
todos eles complementares de sequências do gene rRNA 16S deste género. O produto da amplificação é maior para o 
primeiro PCR, 654 pb, enquanto que para o segundo PCR o fragmento é mais específico e, como tal, de menores 
dimensões, 430 pb. 

3.2.4. Legionella pneumophila 
Este microrganismo foi detectado por dois protocolo distintos. O primeiro protocolo a utilizar foi o já implementado em anos 
anteriores (Anexo B) e cujos iniciadores são complementares da região que codifica para o gene mip desta espécie, PT69, 
PT70 e PT181, permitindo a amplificação de um fragmento de 168 pb. 

Dada a necessidade de grande um grande volume de DNA genómico, 10 μl, na visualização das bandas do controlo 

positivo e a limitações referenciadas no decorrer do trabalho, procedeu-se à selecção de outras condições que 
possibilitassem uma boa visibilidade dos fragmentos mas com menor volume de DNA adicionado. Assim, após tentativas 
sucessivamente falhadas de optimização das condições descritas na bibliografia [90], nomeadamente variação de 
parâmetros como, adição de BSA, MgCl2, aumento da concentração final de iniciadores, por alteração da temperatura de 
extensão de 50˚C para 72˚C e número de ciclos de 25 para 40, obteve-se um novo protocolo para a pesquisa de Legionella 

pneumophila. 
As condições utilizadas na análise de amostras reais, descritas no Anexo B, permitem obter um produto da amplificação de 
650 pb, em que os iniciadores são, tal como o protocolo antigo, complementares da região que codifica para o gene mip 
desta espécie mas cuja descrição é distinta, denominando-se por LmipL920 e LmipR1548. 

3.2.5. Mycobacterium spp. 
A pesquisa deste microrganismo utiliza iniciadores complementares aos genes que codificam para a hsp, específica das 
micobactérias não tuberculosas: Tb11 e Tb12. O tamanho do produto amplificado é de 383 pb (condições descritas no 
Anexo B). 

3.3. Análise electroforética 
Após aplicação da técnica de PCR a cada microrganismo o produto da amplificação correspondente a cada um é 
visualizado em gel de agarose 1,3%, que é submetido à acção de um campo eléctrico e posteriormente visualizado num 
aparelho de UV. 
O procedimento efectuado é independente do microrganismo a pesquisar e está apresentado de um modo mais detalhado 
no Anexo C. 
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4. Resultados 

4.1. Aplicação e optimização de protocolos de PCR 
A maioria dos protocolos aplicados tinham já sido implementados no LAB (disponíveis no Anexo B) para amostras de água. 
No âmbito deste estágio todos os protocolos foram novamente testados e alguns optimizados. 
Para a verificação da presença de Legionella spp. utilizou-se uma variante da técnica de PCR, isto é, o protocolo 
corresponde a um PCR seminested, para o qual intervêm dois pares de iniciadores. Observa-se a ausência de banda no 
controlo negativo e a presença de bandas com 430 pb nos poços correspondentes aos controlos positivos (Figura 8), sendo 
que o último poço para além desta banda apresenta uma outra com cerca de 654 pb, respeitante ao DNA amplificado no 
primeiro PCR. Note-se que dada a inexperiência na execução da técnica foram realizados três controlos positivos de modo 
a confirmar a veracidade dos resultados. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Figura 8 – Electroforese em gel de agarose 1% (p/v) do produto de PCR do gene rRNA 16S de Legionella spp.. Legenda: 
M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – Controlo negativo; 2 – Controlo positivo (1 μl de DNA); 3 – Controlo positivo (1 μl de 
DNA); 4 – Controlo positivo (1 μl de DNA). 
 
Relativamente à análise das condições experimentais do protocolo destinado à detecção de Aeromonas hydrophila estas 
foram reproduzidas com sucesso na medida em que o controlo positivo apresentou a banda do tamanho do produto 
amplificado, 685 pb (Figura 9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR do gene rRNA 16S de Aeromonas hydrophila. 
Legenda: 1 – Controlo negativo; 2 – Controlo positivo (1 μl de DNA); 3 – poço sem nada adicionado (contaminado com a 
amostra anterior); M – Marcador IX (72-1353 pb). 
 
O protocolo de amplificação de Campylobacter jejuni que utilizava uma técnica de PCR seminested, após várias tentativas, 
permitiu obter o resultado pretendido mas apenas para o primeiro PCR, isto é, o método passa a ter apenas a realização de 
um mix e como tal utiliza a técnica normal de PCR.  
O que sucede é que, mesmo após preparação de novos iniciadores a partir da “solução mãe”, apenas os controlos positivos 
do primeiro PCR apresentaram uma banda com 340 pb, enquanto que os produtos da amplificação resultantes do segundo 
PCR não apresentaram o fragmento esperado com 200 pb.  
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Figura 10 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR seminested da região entre os genes da 
flagelina (flaA e flaB) de Campylobacter jejuni. Legenda: 1 – Controlo negativo; 2 – Controlo positivo (1 μl de DNA) do 
PCR1; 3 – Controlo negativo do PCR2 (1 μl de 1); 4 – Controlo positivo do PCR2 (1 μl de 2); M – Marcador IX (72-1353 pb). 
 
 
A verificação do protocolo para Mycobacterium spp, apenas pôde ser realizada após obtenção e preparação do respectivo 
DNA genómico (descrito no Anexo A), que até então não havia disponível. O protocolo foi realizado com sucesso obtendo-
se bandas de 383 pb para os controlos positivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR do gene hsp de Mycobacterium spp.. Legenda: 
M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – Controlo negativo; 2 – Controlo positivo (1 μl de DNA); 3 – Controlo positivo (1 μl de 
DNA). 
 
O protocolo destinado à pesquisa de Legionella pneumophila difere de todos os outros pelo facto de ao invés de se 

adicionar no controlo positivo 1 μl de solução de DNA, foi necessária a adição de 10 μl para que a banda fosse visível. 

Verificou-se a presença de bandas de 168 pb para os controlos positivos, no entanto observaram-se tanto no controlo 
negativo como positivos a presença de bandas do mesmo tamanho mas mais pesadas que o fragmento de interesse 
(Figura 12).  
Na análise do protocolo com amostras positivas de testes interlaboratoriais, mesmo após optimização, isto é, por variação 
do volume de MgCl2, do volume de água e consequentemente do volume de amostra bem como da temperatura de 
annealing, apenas foram detectadas bandas para os controlos positivos. Assim, pela obtenção de resultados infrutíferos nas 
amostras de testes interlaboratoriais e dada a necessidade de adição de grandes volumes de DNA do microrganismo 
induziu-se à pesquisa de um novo protocolo. 
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Figura 12 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR do gene mip de Legionella pneumophila. 
Legenda: M – Marcador Fermentas; 1 – Controlo negativo; 2 – Controlo positivo (10 μl de DNA); 3 – Controlo positivo (10 
μl de DNA). 
 
Dadas as dificuldades e limitações de aplicabilidade deste protocolo e, após pesquisa bibliográfica, seleccionou-se um outro 
conjunto de condições cujo produto da amplificação tem 650 pb e corresponde a uma região codificadora do gene mip de 

Legionella pneumophila. Tal como o protocolo anterior, também necessita da adição de mais de 1 μl de DNA no controlo 

positivo, no entanto, o volume é muito menor (4 μl). 

Uma vez que a primeira tentativa de verificação do protocolo foi infrutífera procedeu-se à sua optimização por adição de 
DNA dos controlos positivos de testes interlaboratoriais, adição de vários volumes de BSA, MgCl2, aumento da 

concentração de iniciadores (0,5 μM), adição de MgCl2 e solução com tampão+KCl+MgCl2. No entanto, nenhuma destas 

tentativas foi bem sucedida. Porém, por alteração da temperatura de polimerização, de 50˚C para 72˚C, e do número de 
ciclos, de 25 para 40, obteve-se o resultado pretendido, isto é, o aparecimento de bandas de tamanho esperado 
correspondentes aos controlos positivos (Figura 13), se bem que a banda correspondente ao controlo positivo do teste 
interlaboratorial fosse bastante ténue. 

 

 

 

 

 
 
Figura 13 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR de uma região do gene mip de Legionella 
pneumophila. Legenda: 1 – Controlo negativo; 2 – Controlo positivo (4 μl de DNA do teste interlaboratorial); 3 – Controlo 
positivo (4 μl de DNA extraído); M – Marcador IX (72-1353 pb). 

4.2. Análise de amostras de ensaios interlaboratoriais 
Dado que o protocolo inicialmente utilizado para a pesquisa de Legionella pneumophila apresentava limitações, 
nomeadamente pelo facto de necessitar de grandes volumes de DNA genómico do microrganismo para que a banda do 
controlo positivo fosse visível e que, em amostras conhecidas como positivas para este microrganismo não eram detectadas 
bandas, testaram-se as amostras de dois testes interlaboratoriais com o novo protocolo e utilizaram-se dois controlos 
positivos, um derivado de DNA genómico extraído no laboratório e outro proveniente com as amostras do teste 
interlaboratorial (Figura 14). 
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Figura 14 – Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR de amostras reais de testes interlaboratorias 
para Legionella pneumophila. Legenda: M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – Controlo negativo; 2 – A1; 3 – A2.2; 4 – B1; 5 – 
B2.2; 6 – Calitax II A1; 7 – Calitax II A2; 8 – Calitax II B1; 9 – Calitax II B2; 1`− Controlo positivo de L. pneumophila (4 μl de 
DNA extraído); 2`− Controlo positivo de L. pneumophila (4 μl de DNA do teste interlaboratorial); 3`− Controlo positivo de L. 
pneumophila (1 μl de DNA extraído). 
 
À excepção dos controlos positivos, não se verificou o aparecimento de mais nenhuma banda que indiciasse a presença do 
microrganismo. No entanto, era do nosso conhecimento que as amostras A2.2 e B2.2 continham DNA do microrganismo em 
estudo.  

Por comparação das bandas dos dois controlos positivos extraídos no laboratório, um com 4 e outro com 1 μl, verificou-se 

nesta última uma banda muito ténue, praticamente invisível. 
 
Num estudo mais alargado respeitante à optimização do protocolo, para além de tentativas de alteração já referidas 
anteriormente, procedeu-se à variação de parâmetros, apenas para as amostras positivas, como o volume reaccional, 25 e 

50 μl, (Figura 15), assim como alterações a uma associação de parâmetros experimentais como as temperaturas de 

annealing, de 50 para 45˚C, e de polimerização, de 72 para 74˚C, bem como o tempo da polimerização final, de 7 para 10 
minutos, em conjunto com tampão+KCl e MgCl2 em separado (Figura 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 – Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR de amostras reais positivas de testes 
interlaboratorias para Legionella pneumophila. Legenda: M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – Controlo negativo (volume 
reaccional de 25 μl); 2 – A2.2; 3 – B2.2; 4 – Controlo positivo de L. pneumophila (4 μl de DNA extraído em 25 μl de volume 
reaccional); 5 − Controlo positivo de L. pneumophila (6 μl de DNA do teste interlaboratorial em 25 μl de volume reaccional); 
6 – Controlo negativo (volume reaccional de 50 μl); 7 – A2.2; 8 – B2.2; 9 – Controlo positivo de L. pneumophila (4 μl de 
DNA extraído em 50 μl de volume reaccional); 1`− Controlo positivo de L. pneumophila (6 μl de DNA do teste 
interlaboratorial em 50 μl de volume reaccional). 
 
Como se pode verificar pela Figura 15 a alteração do volume reaccional em nada alterou os resultados, dado que só 
apareceram as bandas respeitantes aos controlos positivos extraídos no laboratório. Também a alteração das temperaturas, 
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tempos de cada etapa e tipo de tampão a utilizar não alteraram, pelo menos de modo significativo, o funcionamento deste 
protocolo. 

4.3. Análise de amostras reais contaminadas 
Para avaliar a presença de potenciais inibidores nas amostras analisadas e verificar a eficiência do procedimento de 
extracção de DNA, apenas foram submetidas a contaminação algumas das amostras reais que existiam em maior 
quantidade. A contaminação foi realizada antes e/ou depois da extracção, respectivamente, com inóculo de cada um dos 
microrganismos e por adição de DNA genómico (ver Anexo D). 
 
As amostras que foram contaminadas antes da sua extracção englobam vários tipos de materiais, nomeadamente, amostra 
33 que é de ferro, 34A e B de betão, 36 de ferro dúctil, 38A e B de fibrocimento, conduta adutora de 90˚ e conduta do 
Alviela 90˚ e 270˚. 

Para a contaminação foi colocado em cada tubo de extracção, já com a quantidade adequada de amostra, 100 μl de inóculo 

de cada microrganismo em estudo, à excepção de Mycobacterium spp., uma vez que não havia disponível inóculo deste 
microrganismo. 
Após extracção e preparação do PCR para cada microrganismo verificou-se que a totalidade das amostras apresentou 
resultados positivos para Legionella spp., isto é, todas apresentaram bandas a 430 pb (Figura 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR do gene rRNA 16S de Legionella spp. em 
amostras de biofilmes contaminadas com 100 μl de inóculo. Legenda: M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – Controlo 
negativo; 2 – 33; 3 – 34B; 4 – 36; 5 – 38A; 6 – Conduta adutora 90˚; 7 – Conduta Alviela 90˚; 8 – Controlo positivo (1 μl de 
DNA). 

 
Relativamente à contaminação com Aeromonas hydrophila esta não foi tão simples na medida em que para as amostras 
34B e conduta adutora 90˚ não se verificou a presença da banda correspondente ao microrganismo adicionado (Figura 17). 
O mesmo aconteceu para Campylobacter jejuni mas com amostras diferentes, ou seja, após PCR todas as amostras 
evidenciavam bandas de 340 pb à excepção da amostra 36 e 38A (Figura 17), apesar da amostra 33 apresentar uma banda 
de pequena intensidade. 
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Figura 17 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR de Aeromonas hydrophila e de Campylobacter 
jejuni em amostras de biofilmes contaminadas com 100 μl de inóculo. Legenda: M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – 
Controlo negativo de Aeromonas; 2 – 33; 3 – 34B; 4 – 36; 5 – 38A; 6 – Conduta adutora 90˚; 7 – Conduta Alviela 90˚; 8 – 
Controlo positivo de Aeromonas (1 μl de DNA); 9 – Controlo negativo de Campylobacter; 1` – 33; 2` – 34B; 3` – 36; 4` – 
38A; 5` – Conduta adutora 90˚; 6` – Conduta Alviela 90˚; 7` – Controlo positivo de Campylobacter (1 μl de DNA). 
 
Para as amostras em que não se verificaram os resultados pretendidos procedeu-se a nova contaminação mas com 400 μl 

de inóculo. Verificou-se que este aumento no volume de inóculo adicionado foi suficiente para que as amostras 
anteriormente negativas para Campylobacter jejuni se mostrassem agora positivas pelo aparecimento de bandas do produto 
da amplificação (Figura 18). Pelo contrário, para as amostras inoculadas com Aeromonas hydrophila a adição de um maior 
volume de inóculo continuou a não permitir o aparecimento de qualquer banda (Figura 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR de Aeromonas hydrophila e Campylobacter 
jejuni em amostras de biofilmes contaminadas com 400 μl de inóculo. Legenda: M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – 
Controlo negativo de Aeromonas; 2 – 34A; 3 – Conduta adutora 90˚; 4 – Controlo positivo de Aeromonas (1 μl de DNA); 5 – 
Controlo negativo de Campylobacter; 6 – 36; 7 – 38B; 8 – Controlo positivo de Campylobacter (1 μl de DNA). 
 

Relativamente ao Mycobacterium spp., dado que este microrganismo não se encontrava inoculado adicionou-se 4 μl de 

DNA genómico extraído e adicionou-se às amostras já contaminadas com Aeromonas e Campylobacter verificando-se que 
apenas para as segundas se observaram bandas correspondentes ao microrganismo em estudo (Figura 19). 
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Figura 19 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR do gene hsp de Mycobacterium spp. para 
amostras de biofilmes contaminadas com 4 μl de DNA genómico extraído. Legenda: 1 – Controlo negativo; 2 – 34B; 3 – 
Conduta adutora 90˚; 4 – 36; 5 – 38A; 6 – Controlo positivo (1 μl de DNA); M – Marcador IX (72-1353 pb). 
 
Para as amostras contaminadas com Aeromonas hydrophila que demonstraram resultados negativos adicionou-se 4 μl de 

DNA genómico deste microrganismo (Figura 20) voltando a não se verificar a existência de qualquer banda à excepção da 
do controlo positivo. 
 

A adição de 5 μl de DNA genómico foi efectuada para cada um dos microrganismos em estudo, para as amostras 

provenientes das condutas adutoras, conduta adutora 90˚ e conduta do Alviela. 
Verificou-se, ver Figura 20, que a adição de DNA genómico de Aeromonas hydrophila após extracção, em amostras às 

quais foi anteriormente adicionado 400 μl de inoculo, não evidenciam a presença de bandas. Pelo contrário, para amostras 

sem adição de inóculo antes da extracção, às quais se adicionou DNA de Legionella spp. e Aeromonas hydrophila verificou-
se em todas a presença de bandas dos tamanhos esperados para os respectivos microrganismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR de Aeromonas hydrophila de amostras de 
biofilmes previamente extraídas com 400 μl de inóculo e em seguida contaminadas com DNA genómico após extracção e 
do produto de PCR de Legionella spp. e Aeromonas hydrophila de amostras de biofilmes contaminadas com os respectivos 
DNA´s genómicos sem adição de inóculo antes da extracção. Legenda: M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – Controlo 
negativo de Aeromonas; 2 – 34A; 3 − conduta adutora 90˚; 4 − Controlo positivo de Aeromonas (1 μl de DNA); 5 – Controlo 
negativo de Legionella spp.; 6 − Conduta adutora 90˚; 7 – Conduta Alviela 270˚; 8 – Controlo positivo de Legionella spp. (1 
μl de DNA); 9 − Controlo negativo de Aeromonas; 1` − Conduta adutora 90˚; 2`− Conduta Alviela 270˚; 3` – Controlo 
positivo de Aeromonas (1 μl de DNA). 
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Em relação ao Campylobacter jejuni, Mycobacterium spp. e Legionella pneumophila, pela Figura 21, verificou-se que 
apenas o primeiro apresentava bandas que evidenciavam a presença deste microrganismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 – Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) dos produtos de PCR de amostras de biofilmes contaminadas com 
5 μl de DNA genómico de Campylobacter jejuni, Mycobacterium spp. e Legionella pneumophila. Legenda: M – Marcador IX 
(72-1353 pb); 1 – Controlo negativo de Campylobacter; 2 – Conduta adutora 90˚; 3 − Conduta Alviela 270˚; 4 – Controlo 
positivo de Campylobacter jejuni (1 μl de DNA); 5 − Controlo negativo de Mycobacterium; 6 – Conduta adutora 90˚; 7 – 
Conduta Alviela 270˚; 8 − Controlo positivo de Mycobacterium (1 μl de DNA); 9 − Controlo negativo de Legionella; 1`− 
Conduta adutora 90˚; 2` – Conduta Alviela 270˚; 3`− Controlo positivo de Legionella pneumophila (4 μl de DNA). 
 
Uma vez que após adição de DNA genómico não apareceu qualquer banda para Mycobacterium spp., e dado que este 
microrganismo não foi analisado noutros materiais, à excepção das condutas adutoras, prosseguiu-se para uma análise a 
este microrganismo para amostras provenientes de vários materiais, nomeadamente, amostra 37B de fibrocimento, 11.2 0B 
de ferro dúctil e 27 de ferro, de modo a averiguar se o material constituinte das condutas pode estar relacionado com a 
presença ou ausência deste microrganismo nos biofilmes (Figura 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR de amostras de biofilmes contaminadas com 
DNA genómico de Mycobacterium spp. Legenda: M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – Controlo negativo; 2 – 37B; 3 – 11 0B; 
4 – 27; 5 - Conduta adutora 90˚; 6 – Conduta Alviela 270˚; 7 – Controlo positivo de Mycobacterium (1 μl de DNA). 
 
Como se pode constatar pela Figura 22 verificou-se que apenas para as amostras das condutas, já anteriormente 
analisadas, e para a amostra 37B não são visíveis as bandas de amplificação do fragmento correspondente à presença 
deste microrganismo. 

4.4. Análise de amostras reais  
As amostras de biofilmes analisadas provieram de condutas da rede de distribuição da EPAL onde ocorreram roturas ou 
que devido à sua idade tinham sido programadas reparações, assim como de reservatórios e condutas adutoras. Foram 
analisadas um total de 100 amostras, (ver Anexo E) pela técnica de pesquisa por PCR, às espécies e géneros Aeromonas 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1` 2` 3` M 

M 1 2 3 4 5 6 7 M 

340 pb 
383 pb 

650 pb 

383 pb 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1` 2` 3` M 

M 1 2 3 4 5 6 7 M 



 

 62 

hydrophila, Campylobacter jejuni, Legionella spp., Mycobacterium spp. e Legionella pneumophila, sendo que esta última 
apenas foi analisada em amostras que mostraram ser positivas para o género Legionella. 
Para além das amostras reais provirem de condutas de diferentes localizações, a sua constituição engloba uma larga gama 
de materiais: fibrocimento, ferro, ferro dúctil e betão. 
 
Na quase totalidade das amostras analisadas não foi detectada a presença de Aeromonas hydrophila, contudo, a amostra 
1A 180˚ deixou dúvidas quanto à presença deste microrganismo. Por um lado, verificou-se a presença de uma banda de 
pequena intensidade e de tamanho próximo do esperado para o produto da amplificação mas, por outro lado, a banda 
formada não é linear, isto é, não tem a forma esperada (Figura 23).  
Verificaram-se também duas bandas, estas sim lineares, mas com origem desconhecida. Trata-se de dois fragmentos de 
grandes dimensões dado que se localizam bastante antes do início da marcação pelo marcador IX (acima de 1353 pb) e 
que pertencem a amostras dos reservatórios RSCO e RSMS (Figura 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 – Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR do gene rRNA 16S de Aeromonas hydrophila 
para amostras reais de biofilmes. Legenda: 1 – RSCO; 2 – RSMS; 3 – RSVE; 4 – Conduta adutora 270˚; 5 – 1A 180˚; 6 – 
1B 180˚; 7 – 15; 8 – 17; 9 – Controlo positivo (1 μl de DNA); M – Marcador IX (72-1353 pb). 
 
As mesmas amostras foram analisadas quanto à presença de Campylobacter jejuni das quais em nenhuma se verificou a 
existência de bandas derivadas da amplificação do gene alvo. 
Tal como para Aeromonas hydrophila também as amostras provenientes dos reservatórios RSCO e RSMS apresentavam 
bandas bastante definidas mas de ténue intensidade, localizadas muito acima do início do marcador IX (Figura 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR de Campylobacter jejuni para amostras reais 
de biofilmes. Legenda: 1 – RSCO; 2 – RSMS; 3 – RSVE; 4 – Conduta adutora 270˚; 5 – 1A 180˚; 6 – 1B 180˚; 7 – 15; 8 – 
17; 9 - Controlo positivo (1 μl de DNA); M – Marcador IX (72-1353 pb). 
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A pesquisa de Legionella spp. pela técnica de PCR, em que se procede à amplificação de sequências do gene rRNA 16S 
deste género, evidencia a presença de amostras positivas para este microrganismo, nomeadamente, as amostras 13A e 
13B, que apenas diferem no ângulo em que a amostra foi retirada (90˚ e 270˚, respectivamente) e cuja constituição da 
conduta é ferro, assim como todas as amostras de reservatórios analisados, RSSJ1, RSSJ2, RST, RSCO, RSMS e RSVE 
para além de uma conduta adutora cuja raspagem do biofilme ocorreu a um ângulo de 270˚ (Figura 25).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR do gene rRNA 16S de Legionella spp. em 
amostras reais de biofilmes. Legenda: 1 – Controlo negativo; 2 – RSSJ1; 3 – RSSJ2; 4 – RST; 5 – RSCO; 6 – RSMS; 7 – 
RSVE; 8 – Conduta adutora 270˚; 9 − Controlo positivo (1 μl de DNA); M – Marcador IX (72-1353 pb); 1`− 13A; 2`− 13B; 
3`− 14A; 4`− 14B; 5`− 16A; 6`− 18; 7`− Controlo positivo (1 μl de DNA). 

 
De notar que se verifica um arrastamento do qual se destacam 3 bandas presentes tanto nas amostras positivas dos 
reservatórios e conduta adutora como no controlo positivo.  
 
Uma vez que apenas para estas amostras se obtiveram resultados positivos para o género Legionella então, apenas faz 
sentido pesquisar a presença da espécie Legionella pneumophila nestas amostras, tendo-se para tal utilizado o segundo 
protocolo optimizado para este microrganismo. 
Na análise do gel para estas amostras apenas se detectaram as bandas dos controlos positivos. No entanto, a 
implementação deste protocolo não foi concluída na medida em que amostras de ensaios interlaboratoriais conhecidas 
como positivas não deram resultados concordantes (positivos). 
De notar também que, na pesquisa deste microrganismo nas amostras RSCO e RSMS obtiveram-se fragmentos de 
tamanho molecular bastante elevado, que se traduzem em bandas visíveis acima do marcador IX (Figura 26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR de uma região do gene mip de Legionella 
pneumophila de amostras reais de biofilmes. Legenda: M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – Controlo negativo; 2 – 13A; 3 – 
13B; 4 – RST; 5 – RSCO; 6 – RSMS; 7 – RSVE; 8 – Conduta adutora 270˚; 9 – RSSJ1; 1` – RSSJ2; 2` − Controlo positivo 
(4 μl de DNA do teste interlaboratorial); 3`− Controlo positivo (4 μl de DNA extraído). 
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Efectuou-se um outro estudo decorrente do aparecimento de amostras positivas para Legionella spp. em biofilmes 
presentes na parede dos reservatórios e cuja recolha ocorreu durante uma paragem para limpeza e manutenção. Este 
estudo consistiu na pesquisa deste mesmo microrganismo em amostras de água dos reservatórios anteriormente 
analisados nas quais não se verificou o aparecimento de nenhuma banda relacionada com o microrganismo (Figura 27).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27 − Electroforese em gel de agarose 1,3% (p/v) do produto de PCR de uma região do gene mip de Legionella spp. 
de amostras reais de água, anteriormente verificadas positivas em biofilmes. Legenda: M – Marcador IX (72-1353 pb); 1 – 
Controlo negativo; 2 – RSCO; 3 – RSVE; 4 – RSRM; 5 – RST; 6 – RSMS; 7 – Controlo positivo (1 μl de DNA). 
 
Relativamente à pesquisa de Mycobacterium spp. esta não foi efectuada em tantas amostras quanto as dos microrganismos 
anteriores (analisou-se 96 de um total de 100 amostras), devido à escassez de quantidade de amostra extraída. Em 
nenhuma amostra se verificou a presença deste microrganismo. 
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5. Discussão 
Os protocolos de PCR descritos revelaram, na sua maioria, eficácia, sensibilidade e boa resolução na detecção de genes 
específicos de cada microrganismo patogénico em estudo provenientes de amostras de biofilmes recolhidas de condutas e 
reservatórios pertencentes ao sistema de distribuição da EPAL. 
 
Para garantir que os resultados obtidos, da pesquisa de microrganismos patogénicos, por PCR estão correctos seguiram-se 
uma série de etapas para a implementação de um protocolo, designadamente análise de controlos positivos, de amostras 
de ensaios interlaboratoriais, de amostras reais contaminadas e, por fim, análise de amostras reais. 
 
A realização da técnica de pesquisa por PCR para Aeromonas hydrophila, Legionella spp. e Mycobacterium spp. conduziu a 
resultados de sucesso dada a obtenção de produtos da amplificação com o tamanho esperado, respectivamente, 685 pb, 
430 pb e 383 pb.  
Para a detecção de Campylobacter jejuni o protocolo inicialmente definido consistia num PCR Seminested, de modo a que 
no segundo PCR houvesse um aumento do sinal do produto da amplificação, para além de permitir uma diminuição de 
bandas não específicas que poderiam aparecer no primeiro PCR. Porém, nas primeiras análises ao protocolo verificou-se 
que apenas o produto originário do primeiro PCR correspondia à banda obtida para o microrganismo e, uma vez que a 
banda é bastante visível e não se verificou a presença de bandas não específicas, prosseguiu-se para a análise das 
amostras reais com o protocolo alterado, isto é, utilizando a técnica simples de PCR. 
O facto de não se verificar a presença das bandas correspondentes ao produto da amplificação do segundo passo do PCR 
para Campylobacter jejuni pode dever-se a uma possível desestabilização do iniciador CF02, interveniente nesta segunda 
reacção de amplificação, uma vez que é o único componente que se altera de um PCR para o outro. Tal conclusão poderia 
ser obtida após compra e preparação de nova solução do oligonucleótido iniciador em questão. 
Relativamente à detecção de Legionella pneumophila observaram-se as bandas relativas aos controlos positivos. 
Constatou-se que o protocolo inicialmente utilizado não era o mais adequado na medida em que necessitava de grandes 

volumes de solução de DNA total, 10 μl, para que a banda do controlo positivo fosse visível. Para confirmação do bom 

funcionamento do protocolo procedeu-se à análise de amostras interlaboratoriais positivas para as quais não se obteve 
qualquer banda do tamanho correspondente ao produto da amplificação esperado, traduzindo-se num fracasso do 
protocolo, mesmo após várias tentativas de optimização, o que significa inadequação das condições propostas para análise 
de amostras reais, em especial para casos em que a quantidade de DNA do microrganismo é pequena. 
Uma vez que não existia informação sobre a concentração de DNA do microrganismo na amostra usada para o controlo 
positivo, e dado que não se procedeu à sua determinação, não é possível efectuar comparações entre este protocolo e os 
restantes. Também não se pode inferir quanto à sensibilidade deste protocolo na pesquisa de Legionella pneumophila, pois 
apesar do grande volume de amostra utilizado este pode conter o microrganismo mas em pequeno número ou até não 
conter o microrganismo de interesse, impedindo a visualização do fragmento de amplificação esperado.  
A implementação de um novo protocolo para a detecção deste microrganismo tornou-se, portanto, de suma importância e, 
após optimização das condições de PCR, descritas na bibliografia [7], verificou-se que a partir de um menor volume de 

solução de DNA total, 4 μl, se observou a banda correspondente ao controlo positivo. Dado que a amostra (solução de DNA 

total) foi a mesma que a do protocolo anterior, então estes protocolos são passíveis de ser comparados. Assim, verificou-se 
que o protocolo optimizado demonstra maior sensibilidade no que respeita à detecção deste microrganismo. 
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De salientar que em muitas visualizações em gel de agarose 1,3% se observou um arrastamento das bandas, envolvendo 
uma vasta zona do gel correspondente a vários pesos moleculares, como consequência de possível degradação do DNA ou 
contaminação com proteínas. As bandas de menor visibilidade existentes abaixo das bandas correspondentes ao produto 
da amplificação podem dever-se a um excesso de iniciadores adicionado na preparação do mix, dado que, para além dos 
reagentes serem sempre adicionados em excesso, na análise de poucas amostras a quantidade de iniciadores a adicionar 

era muito pequena, muitas vezes inferior a 0,5 μl (volume mínimo medido pelas pipetas disponíveis). 

 
Uma vez que este último protocolo implementado para a pesquisa de Legionella pneumophila ainda necessitava de volumes 
elevados de DNA total, para que as bandas do controlo positivo fossem visíveis, analisaram-se amostras de dois testes 
interlaboratoriais das quais nenhuma, à excepção dos controlo positivos, apresentou a banda do produto da amplificação. 
Saliente-se que algumas destas amostras eram conhecidas como positivas e, assim, deveriam apresentar o fragmento 
correspondente ao produto da amplificação 
Os resultados negativos do PCR podem sugerir que as amostras analisadas tinham uma concentração inferior ao limite de 
detecção da técnica de PCR, sugestão esta que parece pouco credível na medida em que são amostras de testes 
interlaboratoriais e, uma vez sendo positivas, tinham o propósito de serem identificadas pela técnica de PCR. Pode também 
considerar-se o facto de que o DNA das amostras positivas dos testes interlaboratoriais possa estar danificado devido à 
idade das amostras, tempo e condições de armazenagem bem como o tipo de microrganismo, que podem ter contribuído 
para a não ocorrência da amplificação. Por outro lado, dado que o controlo positivo é visível mas as amostras positivas não 
apresentaram as bandas correspondentes ao produto da amplificação, pode presumir-se a inadequação do protocolo de 
detecção de L. pneumophila, em especial para amostras que contenham o microrganismo em causa mas em pequena 
concentração. Deste modo, e como não é de esperar que em casos de existência do microrganismo este se encontre em 
quantidades elevadas, torna-se necessária a optimização deste protocolo ou a escolha de um outro mais sensível e eficaz 
na detecção deste microrganismo.  
Sugere-se a selecção de novos oligonucleótidos iniciadores que codifiquem, por exemplo, para um outro gene específico 
desta espécie, como o gene dnaJ, na medida em que genes semelhantes ao gene mip, utilizado tanto neste protocolo como 
no anterior, podem estar presentes em várias espécies da família Legionellaceae.  
A comparação entre os protocolos dos diversos microrganismos pesquisados é inexequível pois não se podem relacionar 
volumes de DNA total adicionados no controlo positivo. Devia ter-se procedido à determinação da concentração de DNA de 
cada microrganismo existente na amostra de cada controlo positivo, por exemplo, por medição da densidade celular. 
 
A contaminação artificial das amostras de biofilmes teve como finalidade validar o processo de extracção (protocolos 
descritos no Anexo A) e verificar a ocorrência da reacção de amplificação para além da presença de inibidores da reacção 
existentes em quantidades significativas nas diversas amostras que diferem entre elas, para além do local de recolha, pela 
matriz (material). 

As amostras foram contaminadas de duas formas: por adição de 100 μl de inóculo não extraído de cada microrganismo às 

amostras antes da extracção (à excepção de Mycobacterium spp.), de modo a validar este processo e por adição de 4 a 5 

μl de DNA genómico previamente extraído, após extracção da amostra, para verificação da reacção de amplificação. 

Também neste estudo se voltou a analisar o volume de inóculo e de DNA genómico e não as unidades formadoras de 
colónias por ml, isto é, a concentração dos microrganismos. Como tal, por exemplo, para alguns dos microrganismos, em 
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100 μl de inóculo podia existir grande quantidade de bactérias, enquanto que, para outros, mesmo para maiores volumes 

adicionados, a quantidade de microrganismos existente podia ser muito pequena ou até nula. 
 

Pela adição de 100 μl de inóculo (ver Anexo D) às amostras 33, 34A ou B, 36, 38A ou B, conduta adutora 90˚ e conduta do 

Alviela 90˚ ou 270˚, verificou-se que apenas Legionella spp. apresentou bandas do produto amplificado na totalidade das 
amostras. O mesmo não sucedeu para Aeromonas hydrophila e Campylobacter jejuni mas para diferentes amostras, ou 
seja, não ocorreu amplificação do primeiro microrganismo nas amostras 34B e conduta adutora 90˚ nem nas amostras 36 e 
38A referentes ao segundo microrganismo. 
Uma vez que o material da amostra e o volume de inóculo adicionado pode, de algum modo, influenciar a reacção de 

amplificação (dependendo do microrganismo), voltou-se a extrair as amostras mas com 400 μl de inóculo adicionado (ver 

Anexo D). Tal alteração foi bem sucedida para Campylobacter jejuni mas não para Aeromonas hydrophila. Assim, pode 
inferir-se que para a matriz das amostras 36 e 38A, de ferro dúctil e fibrocimento, respectivamente, a reacção de 
amplificação de Campylobacter apenas ocorre, ou pelo menos, só é visível, para elevados volumes de inóculo adicionado. 
Numa análise mais aprofundada das amostras contaminadas com inóculo de Aeromonas hydrophila e que apresentaram 

resultados negativos procedeu-se à adição, nas amostras já extraídas e contaminadas com inóculo, de 4 μl de DNA 

genómico voltando a não se verificar a presença de bandas correspondentes ao produto da amplificação. 
No caso destes dois microrganismos a causa da necessidade de maiores volumes adicionados não se deve ao número de 
microrganismos que possam estar presentes no inóculo, pois menores volumes do mesmo inóculo foram adicionados a 
outras amostras que apresentaram resultados de sucesso. 
Para o caso das amostras negativas em relação à espécie de Aeromonas em estudo, em ambas as adições de inóculo, não 
se pode concluir quanto à ineficácia da extracção, dado que para amostras extraídas em conjunto com estas se obtiveram 
resultados positivos. A ausência de bandas indicadoras da bactéria também não se deve à existência de inibidores da 
reacção de amplificação uma vez que a análise da mesma amostra mas para microrganismos diferentes apresentou os 
resultados esperados. 
 
De um modo geral pode validar-se o processo de extracção e referir a sua eficácia, na medida em que apesar dos 
resultados de algumas amostras não serem os esperados, o facto da extracção de DNA destas amostras ter sido realizada 
em conjunto com outras que foram bem sucedidas, demonstra que a existir alguma falha ou limitação esta não foi devida ao 
processo extractivo mas sim a algo anterior ou posterior ao mesmo. 
 

Relativamente à contaminação das amostras após extracção, com 5 μl de DNA genómico previamente extraído (ver Anexo 

D), esta foi efectuada para todos os microrganismos, incluindo Mycobacterium spp., mas apenas para as amostras de 
condutas adutoras, conduta adutora 90˚ e conduta do Alviela, devido ao facto de haver uma maior quantidade de amostra 
recolhida o que facilita a realização de mais estudos. 
Como referido anteriormente, para a espécie Aeromonas os resultados evidenciaram que a adição de DNA após extracção, 
em amostras às quais foi previamente adicionado inóculo, não se obteve o produto de amplificação esperado. Pelo 
contrário, para as mesmas amostras sem adição prévia de inóculo os resultados foram positivos na medida em que 
apareceram bandas indicadoras da presença deste microrganismo. De referir que não se encontra uma explicação plausível 
para tais acontecimentos na medida em que não se pode dever ao inóculo nem a erros na extracção ou presença de 
inibidores.  
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Tanto para Legionella spp. como para Campylobacter jejuni a adição de DNA pertencente a cada um reflecte-se no 
aparecimento de fragmentos correspondentes à sua presença nas amostras. Tal facto indica o bom funcionamento da 
reacção de amplificação e a não existência de inibidores da reacção, pelo menos em quantidades significativas capazes de 
inviabilizar a mesma. 
Uma vez que o procedimento foi bem sucedido na amplificação do género Legionella restou verificar para a espécie 
Legionella pneumophila, patogénico transmitido pela água e, que até à data se pensa ser a espécie de Legionella mais 
prejudicial para a saúde pública. Dadas as limitações do protocolo, a não detecção do fragmento de tamanho esperado 
pode levar a concluir de um falso negativo. 
Por último efectuou-se a contaminação com Mycobacterium spp. e, assim como em outros casos, também para este 
microrganismo não se observou a presença de bandas indicadoras da sua presença. No entanto, para constatar a 
adequação do protocolo e, de modo a verificar a veracidade dos resultados, uma vez que para este microrganismo apenas 
se efectuou análises com as condutas adutoras, procedeu-se à contaminação de amostras provenientes de outros locais e 
materiais (37B de fibrocimento, 11.2 0B de ferro dúctil e 27 de ferro) de modo a averiguar a influência da matriz nos 
resultados obtidos. Assim constatou-se que apenas as amostras das condutas e a amostra 37B não foram bem sucedidas 
enquanto que as restantes demonstraram resultados positivos. 
Todavia, a existência de resultados bem e mal sucedidos não podem ser correctamente avaliados e conclusivos na medida 
em que, dada a escassez na quantidade de muitas amostras, a análise a este microrganismo foi efectuada com amostras 
distintas das analisadas para os outros microrganismos, à excepção das amostras das condutas adutoras. Como tal, não se 
pode concluir quanto à possível existência de inibidores da reacção, por exemplo, na matriz da amostra 37B. Também para 
as amostras das condutas adutoras os resultados negativos não podem estar relacionados com a presença destas 
substâncias pois por comparação com análises das mesmas amostras a outros microrganismos obtiveram-se resultados 
positivos. 
 
Saliente-se que qualquer constatação efectuada tem poucas bases de sustentação. Para conclusões mais adequadas e 
definitivas seriam necessários estudos mais aprofundados e exaustivos ao nível da influência da quantidade de DNA 
adicionada e da interferência do tipo de material na reacção de amplificação. 
 
Na análise dos cinco microrganismos patogénicos em 100 amostras reais de biofilmes (ver Anexo E) verificou-se, pelo 
seguimento dos respectivos protocolos, que tanto Campylobacter jejuni como Mycobacterium spp. não estavam presentes 
nas amostras em estudo. 
A reacção de amplificação para Aeromonas hydrophila revelou, numa amostra, a presença de uma banda de forma 
irregular, de tamanho ligeiramente abaixo do fragmento do produto da amplificação esperado. No entanto, a pequena 
diferença de tamanho pode dever-se a uma ligeira inclinação do gel. A presença ou não deste microrganismo na amostra 
1A 180˚ poderia ser confirmada após nova realização do protocolo, mas dada a escassez de amostra tal não foi possível. 
Alternativamente, poderia ter-se isolado a banda de interesse e sequenciá-la para confirmar a presença da espécie em 
questão. Uma nova recolha da amostra no mesmo local e no mesmo ângulo de extracção também poderia ser efectuada, 
contudo, nunca iria reproduzir as condições exactas da antiga amostra. 
Para a globalidade das amostras provenientes dos reservatórios, em conjunto com uma amostra de uma conduta adutora a 
270˚ e as amostras 13A e 13B, foram obtidos os produtos da amplificação esperados para Legionella spp., revelando a 
presença de microrganismos patogénicos deste género nestas amostras.  
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A existência de condições favoráveis para a formação de biofilmes é extremamente importante no que respeita ao 
aparecimento de microrganismos patogénicos que nele ficam albergados e que dele retiram vantagens tanto ao nível da 
obtenção de fontes de carbono como sobrevivência a processos de tratamento. Deste modo, era de esperar a existência de 
microrganismos nos biofilmes presentes nas paredes dos reservatórios, uma vez que, para além de haver uma maior 
probabilidade de estagnação da água também condições favoráveis, ao nível da temperatura, matéria orgânica, entre 
outras, contribuem para o estabelecimento de biofilmes nas suas estruturas.  
Por comparação com os parâmetros analisados pela microbiologia clássica às amostras de biofilmes dos reservatórios (ver 
Anexo F), para alguns, podia antever-se a presença de microrganismos patogénicos. À excepção do reservatório RSVE, 
todos os outros apresentavam números elevados de alguns microrganismos indicadores e outros pesquisados pelo LAB. 
O aparecimento de sinal positivo nas amostras 13A e 13B, em que a constituição da conduta é ferro, revela a importância e 
a dependência da existência deste metal para o crescimento deste microrganismo. 
Relativamente à presença deste microrganismo na amostra da conduta adutora recolhida num ângulo de 270˚ e sua 
ausência na mesma conduta mas num ângulo de 90˚ pode dever-se a uma menor concentração deste microrganismo que 
não o permita detectar nos diferentes ângulos da conduta ou à sua ausência no preciso local de recolha, pois as 
quantidades de amostra recolhidas são muito pequenas, podendo estar presente nas imediações. Saliente-se que a 
importância do estudo dos ângulos e a possível variação de número e espécies de microrganismos apenas tem sentido em 
locais onde os lados das tubagens não sejam paralelos conferindo-lhes, por exemplo, diferentes estados de turbulência e 
estagnação da água que irão influenciar e promover a criação de zonas mortas, ou seja, maior estagnação, que propicia a 
formação de biofilmes.  
No geral, as amostras provenientes do mesmo local de recolha mas em ângulos diferentes, não deveriam dar resultados 
distintos na medida em que as paredes das condutas analisadas estão dispostas paralelamente e não em curva, todavia 
não há informação acerca da disposição das paredes da conduta de onde foi retirada a amostra em questão. Fica saliente a 
importância e contribuição dos diferentes ângulos de recolha na análise de regimes de escoamento a que a conduta está 
exposta, laminar ou turbulento. 
De notar que pelo facto de se terem detectado amostras positivas tal não significa que as bactérias existentes permaneçam 
num estado viável, uma vez que a técnica de PCR tem como uma das principais limitações a incapacidade de provar a 
viabilidade dos microrganismos detectados. Assim, para a obtenção de resultados mais exactos a este nível seria 
necessário, por exemplo, recorrer a uma associação com métodos de cultura. Este método de detecção também apresenta 
as suas desvantagens pois não permite detectar bactérias viáveis mas não cultiváveis, que é um estado capaz de ser 
adquirido por alguns microrganismos patogénicos, em especial por Legionella. Uma opção eficaz na confirmação da 
viabilidade dos microrganismos detectados seria a realização de RT-PCR que associa a transcriptase reversa de uma 
cadeia molde de mRNA que devido a ser uma molécula muito instável a sua detecção é indicadora da presença de células 
viáveis. 
A visualização em gel de agarose, das amostras pesquisadas para Legionella spp., permitiu ainda verificar a presença de 
outras bandas que não as correspondentes ao produto esperado. A existência de um fragmento de tamanho ligeiramente 
superior (654 pb) ao fragmento amplificado (430 pb) é de fácil interpretação, na medida em que corresponde ao produto da 
amplificação oriundo da primeira reacção de PCR. Relativamente à banda de maior peso molecular, isto é, acima de 654 
pb, tal como as outras bandas existe não só nas amostras mas também no controlo positivo, sugerindo a presença de 
bandas não específicas do PCR1, isto é, resultantes de hibridação não específica, não por parte de microrganismos 
interferentes, pois também é visível no controlo positivo, mas de outras zonas do genoma do microrganismo alvo. 
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A verificação, ao nível da espécie, das amostras anteriormente reveladas positivas para o género Legionella foi efectuada 
pelo novo protocolo utilizado na detecção de Legionella pneumophila. Apesar de não se ter verificado a presença de 
quaisquer bandas para além das do controlo positivo não se pode concluir quanto à ausência deste microrganismo nas 
amostras, pelo menos enquanto não se optimizar ou modificar o protocolo da sua pesquisa. 
 
De salientar que para as amostras dos reservatórios RSCO e RSMS, à excepção da Legionella spp. e de Mycobacterium 
spp. se verificou a existência de bandas de grandes dimensões, muito acima dos 1353 pb (peso molecular mais elevado do 
marcador IX), que podem derivar de contaminações ao nível da extracção ou ser o resultado de uma banda originária de 
uma contaminação anterior à amplificação. O aparecimento destas bandas em três protocolos destinados a três 
microrganismos diferentes, cujos oligonucleótidos iniciadores diferem mediante o microrganismo em estudo, sugere que a 
zona que envolve a amplificação destas bandas é muito pouco específica. Para concluir acerca da proveniência das bandas 
o ideal seria a extracção do fragmento, após visualização no gel de agarose, seguida da sua sequenciação. 
 
Nas amostras positivas para Legionella spp. efectuou-se ainda um outro estudo quanto à sua presença em algumas 
amostras extraídas do mesmo local, reservatórios RSCO, RSVE, RSMS e RST mas, ao invés de amostras de biofilmes as 
amostras provieram directamente da água da rede recolhida nos reservatórios em questão.  
Verificou-se a ausência deste microrganismo em todas as amostras analisadas o que numa primeira análise podia levar à 
conclusão de que apesar da presença de Legionella spp. nos biofilmes esta não se desprende ou, pelo menos a velocidade 
de desprendimento é pequena, soltando quantidades de microrganismos não detectáveis pelo método, não ocorrendo uma 
contaminação significativa da água, que possa eventualmente causar preocupação ao nível da saúde pública. No entanto, 
não se podem estabelecer comparações e conclusões exactas acerca da capacidade de desprendimento dos 
microrganismos do biofilme para a água que se encontra em circulação, na medida em que as amostras não foram 
recolhidas na mesma altura. Por um lado, as datas de recolha diferem em bastantes meses (cerca de 6 meses) logo as 
condições do meio envolvente bem como da água de passagem e das condições estabelecidas são diferentes nas duas 
épocas. Por outro lado, a água foi recolhida para análise, cerca de 6 meses após limpeza e lavagem do reservatório, sendo 
que, na EPAL, a limpeza destas estruturas tem uma frequência anual, pelo que o biofilme que se forma é retirado todos os 
anos. 
 
Os resultados obtidos pela implementação da técnica de PCR podem ser afectados de erros inerentes à sua execução. 
Apesar de, no geral, ser uma técnica rápida, eficaz e sensível, tem bastantes erros associados, particularmente no 
manuseamento de material genético, que é rapidamente degradado; possibilidade de ocorrência de contaminações 
provenientes dos vários passos (extracção do DNA genómico, preparação das amostras para PCR, preparação e 
visualização dos produtos da amplificação em gel de agarose); erros associados à pipetagem dada a utilização de volumes 

muito reduzidos aquando da análise de poucas amostras (por vezes inferiores a 0,5 μl); a estabilidade da DNA polimerase 

às variações de temperatura, bem como a estabilidade dos reagentes e oligonucleótidos iniciadores intervenientes no 
processo (ter em atenção os vários ciclos de congelação-descongelação). 
Com o intuito de evitar a ocorrência de alguns destes inconvenientes foram feitas alíquotas para evitar os problemas dos 
ciclos de congelação-descongelação; as pipetas eram regularmente verificadas e, quando necessário, calibradas. A 
estabilidade dos reagentes foi confirmada pelos controlos positivos efectuados. 
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Uma vez que nos biofilmes se estabelecem os microrganismos patogénicos, o seu estudo torna-se relevante para avaliar a 
sua influência na qualidade da água para consumo. 
A presença ou ausência de microrganismos nos biofilmes permite indirectamente apurar quanto às condições da água no 
local de colheita, nomeadamente, a quantidade de matéria orgânica, que consiste no substrato dos microrganismos, e 
quanto à probabilidade e dependência de cada material para a aderência, crescimento e proliferação dos microrganismos, 
bem como a averiguação de qual a matriz de suporte mais adequada para cada microrganismo. 
Do trabalho realizado, por análise das várias amostras, pode constatar-se que os biofilmes recolhidos não tinham presentes 
concentrações significativas de microrganismos patogénicos, pelo menos que fossem detectadas pelos protocolos em 
execução. Deste modo, pode depreender-se que a água do sistema de distribuição que passa nas condutas não tem as 
condições adequadas para a presença e estabelecimento de microrganismos patogénicos em biofilmes, isto é, não sustenta 
o crescimento bacteriano. 
Assim, tendo em conta a análise destes parâmetros microbiológicos, relativos aos biofilmes formados no sistema de 
distribuição da EPAL, pode inferir-se quanto ao risco mínimo destes ecossistemas na saúde pública dos consumidores, na 
data de recolha das amostras. 
Todavia, há que ter em atenção a limitação dos estudos efectuados pela duração do estágio e que para uma conclusão 
definitiva dos resultados obtidos seriam necessárias confirmações e análises mais aprofundadas. 
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6. Conclusão e perspectivas futuras 
A técnica de PCR e os resultados obtidos mostram que este método pode ser promissor na pesquisa de microrganismos 
patogénicos em amostras de biofilmes.  
Seguindo as condições descritas para a detecção de Aeromonas hydrophila, Campylobacter jejuni, Legionella spp. e 
Mycobacterium spp. foi possível verificar a presença/ausência destes microrganismos patogénicos de um modo sensível e 
rápido e num único dia de trabalho. 
Tornou-se necessária a optimização das condições de PCR para Legionella pneumophila obtendo-se resultados 
inconclusivos. Assim, são essenciais novas optimizações ou pesquisa de um novo protocolo mais adequado, que devido à 
limitação de tempo, pela duração do estágio, não foi possível efectuar. 
 
Dos resultados obtidos infere-se quanto à qualidade e condições da água recolhida no sistema de distribuição da EPAL no 
que respeita à formação de biofilmes no interior de condutas e reservatórios. O estudo não revelou a presença, pelo menos 
em concentrações detectáveis pelo método, de qualquer dos microrganismos em estudo. Exceptua-se Legionella spp. cuja 
presença é notada nos biofilmes de três amostras recolhidas de condutas do sistema de distribuição da EPAL e dos 
reservatórios, mas que presentemente não se detecta na água dos reservatórios analisados, não conferindo situação 
alarmante. 
Conclui-se que a água abastecida aos consumidores não apresenta condições favoráveis ao estabelecimento de biofilmes 
que propiciem a proliferação e crescimento microbiano. Indirectamente pode também depreender-se uma boa eficácia de 
tratamento da água. Para além da qualidade da água, também os materiais das condutas e reservatórios da rede de 
distribuição da EPAL mostram ser adequados, na medida em que parecem não promover a ligação e estabelecimento 
destes microrganismos. 
 
A incapacidade da técnica de PCR na indicação da viabilidade dos microrganismos existentes nas amostras de biofilmes é 
um factor limitante, contudo, o simples facto da presença de microrganismos patogénicos, mesmo num estado não viável, 
pode indicar que o processo de tratamento não está a ser eficaz ou que o material das condutas propicia a formação de 
biofilmes.  
A aplicação do PCR detém especial interesse em situações de epidemias pois providencia um método simples, exacto e 
rápido, que permite a análise de um elevado número de amostras em simultâneo e a consequente identificação da origem 
da contaminação, promovendo rapidez no diagnóstico e intervenção das entidades responsáveis. 
De salientar a importância da avaliação e monitorização da influência dos biofilmes formados na qualidade da água para 
consumo, no que respeita à presença de microrganismos patogénicos que podem afectar a saúde pública. 
 
Como perspectiva futura relacionada com o desenvolvimento deste trabalho, teria interesse adoptar novas técnicas 
associadas ao PCR de modo a confirmar a viabilidade das bactérias presentes (RT-PCR), bem como a quantificação dos 
resultados obtidos pela técnica de PCR em Tempo Real. Um outro estudo de interesse consiste na avaliação da capacidade 
de desprendimento do biofilme das estruturas associada à libertação de microrganismos patogénicos, em quantidades 
significativas, para a água destinada ao consumo humano. Também um estudo pormenorizado, relacionado com a 
formação de biofilmes em diversos materiais e sua capacidade de albergar e agregar microrganismos seria de interesse, 
assim como a pesquisa de uma relação tipo de material vs tipo de microrganismos presentes mais comuns. Este estudo 
seria de suma importância para um melhor conhecimento das condições óptimas de crescimento de cada microrganismo. 
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8. Anexos 

8.1. Anexo A: Protocolos de Extracção de DNA 

8.1.1. FastDNA Kit for Soil 

Tabela 5 − Enumeração do equipamento e material necessários à extracção de DNA pelo FastDNA Kit for Soil e 
respectivos fornecedores. 

 

 
1. Adicione até 500 mg de solo à Lising Matrix E Tube; 

2. Lise: Adicione 978 μl de Sodium Phosphate Buffer e 122 μl de MT Buffer; 

3. Coloque, de um modo seguro, os tubos no FastPrep Instrument durante 30 seg à velocidade de 5.5; 
4. Centrifugue os Lysing Matrix Tubes a 14,000×g durante 30 seg; 

5. Transfira o sobrenadante para um tubo limpo. Adicione 250 μl do reagente PPS (Protein Precipitation Solution) e 

misture agitando 10 vezes o tubo na mão; 
6. Centrifugue a 14,000×g durante 5 min de modo a precipitar o pellet. Transfira o sobrenadante para um tubo limpo de 
15 ml. (Atenção: Antes de usar, caso se verifique a presença de precipitado, ressuspenda o Binding Matrix Suspension 
num banho de água a 45-55˚C). Adicione ao sobrenadante 1 ml de Binding Matrix Suspension; 
7. Coloque num vortex ou inverta com a mão durante 2 min para permitir a ligação do DNA à matriz. Coloque o tubo num 
suporte durante 3 min de modo a permitir que a matriz de sílica assente; 

8. Remova 500 μl do sobrenadante tendo o cuidado de evitar tocar na Binding Matrix que se encontra assente no fundo 

do tubo. Deite fora o sobrenadante. Ressuspenda a Binding Matrix na restante quantidade de sobrenadante. Transfira 

aproximadamente 600 μl da mistura para um Spin Filter e centrifugue a 14,000×g durante 1 min. Esvazie o Catch Tube e 

adicione o restante sobrenadante para o Spin Filter. Centrifugue novamente e deite fora o líquido que atravessou a 
membrana; 

9. Adicione 500 μl de SEWS-M (Salt/Ethanol Wash Solution) para um Spin Filter e centrifugue a 14,000×g durante 1 min. 

Deite fora o líquido que passou a membrana e volte a colocar o Spin Filter no Catch Tube. Centrifugue a 14,000×g durante 2 
min para secar a matriz do que resta da solução de lavagem SEWS-M; 
10. Remova o Spin Filter e coloque-o num tubo limpo fornecido pelo kit, Catch Tube. Seque ao ar, à temperatura ambiente, 
o Spin Filter durante 5 min; 

11. Adicione 50 μl de DES (DNA Elution Solution-Ultra Pure Water) (DNase/Pyrogen Free Water) e agite ligeiramente a 

matriz que se encontra na membrana do filtro com a ponta da pipeta ou com o dedo, para ressuspender a sílica, de modo a 
se obter uma diluição  eficiente de DNA. Centrifugue a 14,000×g durante 1 min de maneira a transferir o DNA diluído  para o 
Catch Tube. Obtém-se então DNA pronto a aplicar. 

Equipamento/Material Fornecedor 
FastDNA Spin Soil Kit MP Biomedicals 

Centrífuga 5810 R eppendorf 
Rotor da centrífuga eppendorf 

Vortex IKA 
Banho de água  Julabo 
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8.1.1.1. Protocolo detalhado 

− O FastDNA Spin Kit for Soil é adequado para a extracção de DNA genómico de amostras de solo em menos de 30 
minutos, para posteriormente serem submetidas à técnica de PCR; 

− O método rápido de extracção de DNA evita o uso de solventes orgânicos nocivos como o fenol e o clorofórmio; 

− O kit permite a extracção de DNA genómico de bactérias, fungos, plantas e animais de uma comunidade do solo; 

− A Lysing Matrix E Tubes contém uma mistura de partículas cerâmicas e sílica desenhadas para uma lise eficiente de 
todos os microrganismos incluindo esporos eubacterianos e endosporos, bactérias gram-negativas, leveduras, algas e 
fungos, que se consideram difíceis de lisar; 

− Os reagentes de homogeneização como o MT Buffer e o Sodium Phosphate Buffer foram cuidadosamente 
seleccionados e preparados de modo a permitir uma homogeneização completa e a solubilização da proteína. Permitem a 
extracção de DNA genómico com contaminação mínima de RNA; 

− Durante o processo os tubos de 2 ml que contêm a amostra na Lysing Matrix também contêm uma solução 
estabilizante para o DNA e que consiste numa mistura de detergentes e sais. Os detergentes apresentam duas funções: por 
um lado contribuem para inactivar as nucleases e por outro providenciam a lubrificação durante o passo de lise, de modo a 
controlar o grau de cisão do DNA; 

− O FastPrep System inclui o FastPrep Instrument e o kit FastDNA e tem a capacidade de lisar as células com rotura 
mínima dos ácidos nucleicos. O FastPrep System, pelo elevado uso de meios mecânicos assim como pela escolha 
cuidadosa dos reagentes, rompe todos os tecidos, lisa as células e estabiliza os ácidos nucleicos provenientes de qualquer 
origem, para além de evitar a necessidade de enzimas, moagem/trituração ou equipamento de homogeneização para 
efectuar a lise. 

8.1.2. UltraClean Soil DNA Isolation Kit 

Tabela 6 − Enumeração do equipamento e material necessários à extracção de DNA pelo kit MO BIO e respectivos 
fornecedores. 

Equipamento/Material Fornecedor 
UltraClean Soil DNA Kit MO BIO 

Centrífuga 5810 R eppendorf 
Rotor da centrífuga eppendorf 

Vortex IKA 
Banho de água  Julabo 

 
1. Adicione 0,25-1g de amostra de solo aos tubos de 2 ml Bead Solution. Coloque suavemente no vortex para misturar; 
2. Verifique a solução S1. Se a solução S1 estiver sob a forma de precipitado, antes de usar, aqueça a solução a 60˚C 
até que esta se dissolva; 

3. Adicione 60 μl da solução S1 e inverta várias vezes ou faça um vortex breve; 

4. Adicione 200 μl da Solução IRS (Solução de Remoção de Inibidores). Este passo apenas é requerido se o DNA for 

usado em PCR; 
5. Coloque os Bead Tubes, em segurança, na posição horizontal, usando como vortex um suporte plano cujos tubos são 
fixos com fita adesiva. Faça o vortex à velocidade máxima durante 10 min; 
6. Certifique-se que os tubos de 2 ml rodam livremente na centrífuga. A centrifugação decorre a 10000×g por 30 seg. 
Atenção: Certifique-se de que não excede 10000×g para que não haja quebra de tubos; 
7. Transfira o sobrenadante para um tubo microcentrifuge limpo, tipo eppendorf (tubo fornecido no kit); 
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8. Nota: Com 0,25 g de solo, dependendo do tipo de solo, esperam-se entre 400 e 450 μl de sobrenadante. O 

sobrenadante pode ainda conter algumas partículas de solo; 

9. Adicione 250 μl da Solução S2 e faça um vortex de 5 seg. Incube a 4˚C durante 5 min; 

10. Coloque os tubos na centrífuga durante 1 min a 10000×g; 
11. Evite o pellet, transfira o volume total de sobrenadante para um tubo microcentrifuge limpo (fornecido no kit); 
12. Adicione 1,3 ml da Solução S3 no sobrenadante. Cuidado, o volume alcança a borda do tubo. Faça vortex durante 5 
seg; 

13. Retire aproximadamente 700 μl para um Spin Filter e centrifugue a 10000×g por 1 min. Deite fora o líquido que passou 

o filtro, adicione o restante sobrenadante ao Spin Filter e centrifugue igualmente a 10000×g por 1 min; 
14. Repita o passo anterior até que todo o sobrenadante passe através do Spin Filter. Nota: É requerido um total de três 
tomas de cada amostra; 

15. Adicione 300 μl da Solução S4 e centrifugue durante 30 seg a 10000×g; 

16. Retire o líquido que ficou no tubo inferior; 
17. Coloque novamente na centrífuga durante 1 min; 
18. Coloque, cuidadosamente, o Spin Filter num tubo limpo (fornecido no kit). Evite qualquer tipo de salpico da Solução S4 
no Spin Filter; 

19. Adicione 50 μl da Solução S5 no centro da membrana branca do filtro; 

20. Centrifugue por 30 seg; 
21. Deite fora o Spin Filter. O DNA do tubo encontra-se pronto para aplicação posterior. Não são necessários mais passos. 

Recomenda-se que congele o DNA (-20˚C). Obtém-se como volume final 50 μl. 

8.1.2.1. Protocolo detalhado 

Descrição detalhada do que acontece em cada passo da extracção: 
1.  A amostra de solo é colocada no Bead Tube. Esta é a primeira etapa do processo de lise. A Bead Solution é um 
tampão que vai dispersar as partículas do solo e iniciar a dissolução dos ácidos húmicos; 
2. Este passo permite a mistura da amostra e da Bead Solution; 
3. A necessidade de por vezes recorrer à dissolução desta solução prende-se com o facto da Solução S1 conter SDS, 
deste modo, se arrefecer irá precipitar. Assim, aquecer até 60˚C permitirá dissolver o SDS. De notar que a Solução S1 pode 
ser usada mesmo quando ainda quente; 
4. Como já foi referido a Solução S1 contém SDS que é um detergente que ajuda a lisar as células. O detergente quebra 
os ácidos gordos e lípidos associados à membrana celular de vários microrganismos; 
5. IRS é um reagente concebido para precipitar os ácidos húmicos e outros inibidores do PCR. O passo de precipitação é 
requerido apenas em situações em que se pretenda usar o DNA para PCR. Os ácidos húmicos são, na generalidade, de cor 
castanha e pertencem a um vasto grupo de compostos orgânicos associados à maioria dos solos que têm elevado conteúdo 
orgânico;  
6. O método usado para segurar os tubos no vortex é crítico. Apesar de se poder agarrar os tubos com fita adesiva, 
muitas vezes acontece o desprendimento da fita e nem todos os tubos serão agitados uniformemente e eficientemente. Tal 
facto pode levar a resultados inconsistentes ou baixos rendimentos. O uso do vortex adapter é grandemente recomendado 
para um máximo rendimento de DNA. 
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A lise mecânica é introduzida neste passo do processo. O protocolo usa uma combinação de lise mecânica e química. 
Devido à agitação aleatória dos beads, eles colidem uns com os outros e com as células microbianas causando a sua 
abertura; 
7. Partículas ínfimas, incluindo debris celulares, solo e ácidos húmicos irão, nesta fase, formar um pellet. Nesta altura o 
DNA encontra-se na fase líquida do sobrenadante; 
8. (Nada a detalhar neste passo);  
9. A Solução S2 contém um reagente de precipitação de proteínas. A remoção de proteínas contaminantes é importante 
na medida em que estas podem reduzir a pureza do DNA e inibir aplicações a jusante do DNA; 
10. (Nada a detalhar neste passo);  
11. Neste passo o pellet contém resíduos de ácidos húmicos, debris celulares e proteínas. Para melhores rendimentos e 
qualidade de DNA evite transferir qualquer pellet; 
12. A Solução S3 é uma DNA binding salt solution. O DNA, na presença de elevadas concentrações de sais, liga-se à 
sílica; 
13. O DNA encontra-se selectivamente ligado à membrana de sílica do Spin Filter. A maioria dos contaminantes passa 
através da membrana deixando para trás apenas o DNA pretendido; 
14. (Nada a detalhar neste passo);  
15. A Solução S4 é uma solução de lavagem baseada em etanol usada para promover uma lavagem adicional do DNA que 
se encontra ligado à membrana de sílica do filtro do Spin Filter. Esta solução de lavagem remove resíduos de sais, ácidos 
húmicos e outros contaminantes enquanto, por outro lado, permite que o DNA continue ligado à membrana de sílica. 
Nota: Pode-se proceder mais do que uma vez a este processo no sentido de se obter uma melhor lavagem do DNA 
pretendido. Nalguns casos, quando os solos têm elevado teor em ácidos húmicos a repetição do processo de lavagem é 
benéfica. Deste modo, para este propósito, o kit contém mais 10% da Solução S4 no respectivo frasco, para além de que 
esta solução pode ser vendida em separado; 
16. O líquido que é retirado da zona inferior do tubo são apenas desperdícios contendo a solução de lavagem de etanol e 
contaminantes que não se ligaram à membrana de sílica do Spin Filter; 
17. Este passo de centrifugação remove os resíduos da Solução S4.  
18. Mais uma vez é importante evitar qualquer vestígio da solução de lavagem que contém etanol; 
19. O facto de se colocar a Solução S5, tampão de eluição estéril, no centro da pequena membrana branca irá permitir 
assegurar que toda a membrana fica embebida, o que irá resultar numa libertação mais eficiente do DNA pretendido; 
20. Neste passo de centrifugação, à medida que a Solução S5 passa através da membrana de sílica ocorre a libertação do 
DNA que atravessa a membrana até ao interior do eppendorf designado collection tube. De salientar que o DNA é libertado 
uma vez que este apenas consegue ficar ligado à membrana de sílica na presença de sais, assim, a Solução S5 é 10 mM 
Tis pH 8,0 e não contém sais; 
21. O DNA fica diluído na Solução S5 e deve ser armazenado a -20˚C, caso contrário pode ir degradando-se ao longo do 
tempo. DNA pode também ser diluído em TE, no entanto, o EDTA pode inibir reacções como as de PCR; 
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8.1.3. High Pure PCR Template Preparation Kit 

Tabela 7 − Enumeração do equipamento e material necessários à extracção de DNA genómico pelo High Pure PCR 
Template Preparation Kit e respectivos e fornecedores. 

Equipamento/Material Fornecedor 
Kit de purificação-High Pure PCR Template Preparation 

Kit Roche 
Isopropanol Merk 
Etanol 100% Merk 
PBS estéril* - 

Lisozima [10 mg/ml em 10 mM Tris-HCl, pH 8,0] Roche 
Centrífuga 5810R eppendorf 

Rotor da centrífuga eppendorf 
Banho de água Julabo 

 
Este kit é concebido para purificar ácidos nucleicos de amostras de diferentes materiais, de entre os quais, sangue, células 
cultivadas e amostras de tecidos. Também é adequado para bactérias e leveduras mas requer um tratamento específico de 
pré-lise com lisozima.  
Os ácidos nucleicos obtidos estão prontos para serem usados em reacções de PCR, análise de enzimas de restrição e 
Hibridação de Southern. 
 
O protocolo de extracção de DNA com o kit de purificação envolve duas etapas, isto é, os passos 1 a 8 correspondem à lise 
e ligação do DNA, e os passos seguintes dizem respeito à etapa de purificação do DNA através de passos de lavagem e 
eluição. 
1. Centrifugue a amostra a 4000×g durante 15 minutos*; 
2. Coloque 1,5 ml do pellet num tubo eppendorf e centrifugue a amostra a 3000×g durante 5 minutos; 

3. Retire o sobrenadante e ressuspenda o pellet em 200 μl de PBS; 

4. Adicione 5 μl da solução de lisozima (10 mg/ml em 10 mM Tris-HCl, pH 8,0); 

5. Incube o eppendorf durante 15 minutos a 37˚C; 

6. Adicione 200 μl de tampão lise (Binding Buffer); 

7. Adicione 400 μl de Proteinase K reconstituída e misture imediatamente; 

8. Incube durante 10 minutos a 70˚C; 

9. Adicione 100 μl de isopropanol e misture bem; 

10. Insira o tubo com o High Filter tube no tubo colector e pipete toda a amostra para o reservatório superior do tubo; 
11. Centrifugue todo o conjunto a 8000×g durante 1 minuto; 

12. Remova o High Filter tube do tubo colector e adicione 500 μl do tampão de remoção de inibidor no reservatório 

superior do conjunto tubo-filtro; 
13. Centrifugue a 8000×g durante 1 minuto; 
14. Remova o High Filter tube do tubo colector e coloque-o num novo tubo colector; 

15. Adicione 500 μl de tampão de lavagem no reservatório superior do conjunto tubo-filtro; 

16. Centrifugue a 8000×g durante 1 minuto; 
17. Repetir o passo 14; 
18. Antes de remover o líquido do tubo colector centrifugue o conjunto tubo-filtro por durante 10 segundos à velocidade 
máxima (14000 rpm); 
O tempo de centrifugação “extra” garante a remoção do tampão de lavagem residual; 
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19. Para a eluição do DNA remova o tubo colector e coloque o filtro num tubo tipo eppendorf estéril, de 1,5 ml; 

20. Adicione 200 μl de tampão de eluição pré-aquecido a 70˚C; 

21. Centrifugue a 8000×g durante 1 minuto; 
22. O tubo eppendorf contém o DNA diluído que pode ser directamente usado ou armazenado entre +2 a +8˚C ou entre -
15 e -25˚C para análise futura. 
 
Depois de extraído o DNA pode efectuar-se um processo relacionado com a remoção de RNA. Para tal basta adicionar 
RNase ao DNA diluído e incubar à temperatura ambiente ou a 37˚C.  
 
+ Na extracção de amostras de água antes do início do procedimento de extracção efectua-se um processo de tratamento 
que consiste no seguinte: 

1. Filtrar a amostra (1l), contida num recipiente estéril, por uma membrana de 0,45 μm; 

2. Incubar a membrana em 20 ml de PBS com agitação 400 mot durante 30 min.; 
 
Nota: Antes de iniciar a reacção de purificação aqueça o tampão de eluição (Elution Buffer) até 70˚C. 
           Os componentes do kit devem ser armazenados entre +15 e +25˚C de modo a garantir a sua estabilidade durante o 
prazo de validade. 
            Depois da dissolução da Proteinase K a solução deve ser colocada em aliquotas e armazenada entre -15 e -25˚C 
para que assim permaneça estável durante pelo menos 1 ano. 

 
No final obtém-se ácidos nucleicos livres de outros componentes celulares e de inibidores da DNA polimerase. 
O rendimento obtido depende do tipo de amostra. Para amostras de células bacterianas obtém-se cerca de 109 células e um 

rendimento total de ácidos nucleicos da ordem dos 1-3 μg. 

8.2. Anexo B: Protocolos da Técnica de PCR 
Tabela 8 − Enumeração do equipamento e material necessários para a técnica de PCR e respectivos fornecedores. 

Equipamento/Material Fornecedor 
PCR Core Kit Roche 

GeneAmp, PCR System 9700 Applied Biosystems 
BSA 20 mg/ml Roche 

Oligonucleótidos iniciadores Invitrogen 
Gelo - 
Luvas - 

 

8.2.1. Aeromonas hydrophila 
Método adaptado de Dorsch et al. in Nielsen et al. (2001) e Delabre et al. (1998) [19, 51] 
o Oligonucleótidos iniciadores: 
Os oligonucleótiodos iniciadores a usar na detecção e identificação de Aeromonas hydrophila pela técnica de PCR são 
complementares aos genes que codificam para o rRNA 16S desta espécie. Em seguida representa-se a descrição da 
sequência seleccionada: 
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rRNA 16S 1: 5` GAA AGG TTG ATG CCT AAT ACG TA 3` 
rRNA 16S 2: 5` CGT GCT GGC AAC AAA GGA CAG 3` 
 
Tabela 9 – Compostos intervenientes na reacção de PCR, respectivas concentrações finais e volumes a adicionar à mistura 

reaccional, mix, para uma amostra. 
Composto Concentração final Volume a adicionar 
H2O MilliQ - Perfazer para 25 μl 

Tampão de reacção Tris HCl pH 8,3  
+ KCl 

10 mM 
50 mM 2,5 μl 

MgCl2 2 mM 2 μl 
dNTP`s 0,2 mM 0,5 μl 

Primer rRNA 16S 1 0,25 μM 0,15 μl 
Primer rRNA 16S 2 0,25 μM 0,15 μl 

Taq polimerase 25 U/ml 0,125 μl 
 
o Preparação dos controlos positivos, negativos e das amostras: 
Depois de preparada a mistura reaccional adicionam-se as amostras a analisar (reais) e preparam-se os controlos positivos 
e negativos da seguinte forma: 

 
Tabela 10 – Volume de DNA e água a adicionar em cada eppendorf para cada amostra real, controlo negativo e positivo. 

 DNA (μl) H2O (μl) 
C- 0 10 
C+ 1 9 

Amostra real 10 0 
 

Tabela 11 – Condições de PCR utilizadas para a detecção de Aeromonas hydrophila. 
Desnaturação inicial 94˚C – 5 min. 

Nº de ciclos 35 
Desnaturação 94˚C – 30 seg. 

Annealing 60˚C – 30 seg. 
Polimerização 67˚C – 45 seg. 

Polimerização Final 72˚C – 7 min. 
Tamanho do Produto final  685 pb 

Duração 1h40m 

8.2.2. Campylobacter jejuni 
Método adaptado de Wegmuller et al. (1993) in Waage et al. (1999) e Steinhauserova & Fojtikova (1999) [73, 77] 
o Oligonucleótidos iniciadores: 
Para a pesquisa de Campylobacter jejuni pela técnica de PCR usaram-se oligonucleótidos iniciadores complementares à 
região entre os dois genes da flagelina de Campylobacter jejuni e Campylobacter coli, respectivamente flaA e flaB. A 
descrição das sequências seleccionadas é dada por: 
 
CF02: 5` AAG CAA GAA GTG TTC CAA GTT T 3` 
CF03: 5` GCT CAA AGT GGT TCT TAT GCN ATG G 3` 
CF04: 5` GCT GCG GAG TTC ATT CTA AGA CC 3` 
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PCR1 

Tabela 12 − Compostos intervenientes na reacção de PCR, respectivas concentrações finais e volumes a adicionar à 
mistura reaccional, mix, para uma amostra. 

Composto Concentração final Volume a adicionar 
H2O MilliQ - Perfazer para 25 μl 

Tampão de reacção Tris HCl pH 8,3  
+ KCl 

10 mM 
50 mM 2,5 μl 

MgCl2 2 mM 2 μl 
dNTP`s 0,2 mM 0,5 μl 

Primer CF03 0,25 μM 0,15 μl 
Primer CF04 0,25 μM 0,15 μl 

BSA 40 μg/ml 0,25 μl 
Taq polimerase 20 U/ml 0,125 μl 

 
o Preparação dos controlos positivos, negativos e das amostras: 
Depois de preparada a mistura reaccional adicionam-se as amostras em estudo e preparam-se os controlos positivos e 
negativos da seguinte forma: 

 
Tabela 13 − Volume de DNA e água a adicionar em cada eppendorf para cada amostra real, controlo negativo e positivo. 

 DNA (μl) H2O (μl) 
C- 0 10 
C+ 1 9 

Amostra real 10 0 
 
PCR2 

Tabela 14 − Compostos intervenientes na reacção de PCR, respectivas concentrações finais e volumes a adicionar à 
mistura reaccional, mix, para uma amostra. 

Composto Concentração final Volume a adicionar 
H2O MilliQ - Perfazer para 25 μl 

Tampão de reacção Tris HCl pH 8,3  
+ KCl 

10 mM 
50 mM 2,5 μl 

MgCl2 2 mM 2 μl 
dNTP`s 0,2 mM 0,5 μl 

Primer CF03 0,25 μM 0,15 μl 
Primer CF02 0,25 μM 0,15 μl 

BSA 40 μg/ml 0,25 μl 
Taq polimerase 20 U/ml 0,125 μl 

 
o Preparação dos controlos positivos, negativos e das amostras: 
Depois de preparada a nova mistura reaccional adiciona-se, tanto para os controlos como para as amostras reais, igual 
volume de água e de produto proveniente do primeiro PCR.  

 
Tabela 15 − Volume de DNA e água a adicionar em cada eppendorf para cada amostra real, controlo negativo e positivo. 

 Produto do PCR1 (μl) H2O (μl) 
C- 1 9 
C+ 1 9 

Amostra real 1 9 
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Tabela 16 − Condições de PCR utilizadas para a detecção de Campylobacter jejuni. 
 PCR1 PCR2 

Primer CF03/CF04 CF03/CF02 
Desnaturação inicial 94˚C – 4 min. 94˚C – 4 min. 

Nº de ciclos 40 20 
Desnaturação 95˚C – 5 seg. 95˚C – 5 seg. 

Annealing 53˚C – 30 seg. 53˚C – 30 seg. 
Polimerização 72˚C – 40 seg. 72˚C – 40 seg. 

Polimerização Final 72˚C – 10 min. 72˚C – 10 min. 
Tamanho do Produto final  340 pb 200 pb 

Duração 2h05m 1h10m 
 
Nota: De salientar que para a pesquisa deste microrganismo em amostras reais e em amostras reais contaminadas apenas 
se realizou a técnica recorrendo a um único PCR, ou seja, apenas se efectuou o PCR1. 

8.2.3. Legionella spp.  
Método adaptado de Miyamoto et al. (1997) [45] 
o Oligonucleótidos iniciadores: 
Os oligonucleótidos iniciadores utilizados, pela técnica de PCR, na detecção de Legionella spp. são complementares  a 
sequências do gene rRNA 16S deste género. As sequências seleccionadas são descritas por: 
 
Leg225: 5` AAG ATT AGC CTG CGT CCG AT 3` 
Leg858: 5` GTC AAC TTA TCG CGT TTG CT 3` 
Leg448: 5` GAG GGT TGA TAG GTT AAG AGC 3` 
 
Para uma detecção adequada da Legionella spp. a técnica de PCR é adaptada, isto é, ao invés de um PCR simples realiza-
se um PCR Seminested, no qual intervêm dois PCR`s sendo que o segundo utiliza como amostra o produto obtido no 
primeiro PCR. 
 
PCR1 

Tabela 17 − Compostos intervenientes na reacção do primeiro PCR, respectivas concentrações finais e volumes a adicionar 
à mistura reaccional, mix, para uma amostra. 

Composto Concentração final Volume a adicionar 
H2O MilliQ - Perfazer para 25 μl 

Tampão de reacção Tris HCl pH 8,3  
+ KCl  

+ MgCl2 

10 mM 
50 mM 
1,5 mM 

3 μl 

dNTP`s 0,2 mM 0,5 μl 
Primer Leg 225 0,28 μM 0,15 μl 
Primer Leg 858 0,24 μM 0,15 μl 

BSA 8 μg/ml 0,05 μl 
Taq polimerase 50 U/ml 0,25 μl 

 
o Preparação dos controlos positivos, negativos e das amostras para PCR1: 
Depois de preparada a mistura reaccional adicionam-se as amostras reais e prepararam-se os controlos positivos e 
negativos da seguinte forma: 
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Tabela 18 − Volume de DNA e água a adicionar em cada eppendorf para cada amostra real, controlo negativo e positivo. 
 DNA (μl) H2O (μl) 

C- 0 10 
C+ 1 9 

Amostra real 10 0 
 
PCR2 

Tabela 19 − Compostos intervenientes na reacção do segundo PCR, respectivas concentrações finais e volumes a 
adicionar à mistura reaccional, mix, para uma amostra. 

Composto Concentração final Volume a adicionar 
H2O MilliQ - Perfazer para 25 μl 

Tampão de reacção Tris HCl pH 8,3  
+ KCl  

+ MgCl2 

10 mM 
50 mM 
1,5 mM 

3 μl 

dNTP`s 0,2 mM 0,5 μl 
Primer Leg 858 0,24 μM 0,15 μl 
Primer Leg 448 0,26 μM 0,15 μl 

BSA 8 μg/ml 0,05 μl 
Taq polimerase 50 U/ml 0,25 μl 

 
o Preparação dos controlos positivos, negativos e das amostras para PCR2: 
Depois de preparada a nova mistura reaccional adiciona-se, tanto para os controlos como para as amostras reais, igual 
volume de água e de produto proveniente do primeiro PCR.  

 
Tabela 20 − Volume de DNA e água a adicionar em cada eppendorf para cada amostra real, controlo negativo e positivo. 

 Produto de PCR1 (μl) H2O (μl) 
C- 1 9 
C+ 1 9 

Amostra real 1 9 
 

Tabela 21 − Condições de PCR utilizadas para a detecção de Legionella spp.. 
 PCR1 PCR2 

Primer Leg 225/Leg858 Leg448/Leg858 
Desnaturação inicial 95˚C – 90 seg. 95˚C – 90 seg. 

Nº de ciclos 35 20 
Desnaturação 95˚C – 10 seg. 95˚C – 30 seg. 

Annealing 62˚C – 1 min. 66˚C – 1 min. 
Polimerização 74˚C – 1 min. 74˚C – 1 min. 

Polimerização Final 72˚C – 7 min. 72˚C – 7 min. 
Tamanho do Produto final  654 pb 430 pb 

Duração 2h10m 1h24m 

8.2.4. Legionella pneumophila 
Método adaptado de Declerck et al. (2003) [17] 
o Oligonucleótidos iniciadores: 
Os oligonucleótidos iniciadores a usar na detecção e identificação de Legionella pneumophila, pela técnica de PCR, são 
complementares da região que codifica para o gene mip desta espécie. Os oligonucleótidos são descritos por: 
 
PT69: 5` GCA TTG GTG CCG ATT TGG 3` 
PT70: 5` GCT TTG CCA TCA AAT CTT TCT GAA 3` 
PT181: 5` GTT TTG CCA TCA AAT CTT TTT GAA 3` 
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Tabela 22 − Compostos intervenientes na reacção de PCR, respectivas concentrações finais e volumes a adicionar à 
mistura reaccional, mix, para uma amostra. 

Composto Concentração final Volume a 
adicionar 

H2O MilliQ - Perfazer para 25 μl 
Tampão de reacção Tris HCl pH 8,3  

+ KCl 
+ MgCl2 

10 mM 
50 mM 
1,5 mM 

3 μl 

dNTP`s 0,2 mM 0,5 μl 
Primer PT69 0,8 μM 0,25 μl 
Primer PT70 0,8 μM 0,5 μl 
Primer PT181 0,8 μM 0,5 μl 

Taq polimerase 20 U/ml 0,1 μl 
 
o Preparação dos controlos positivos, negativos e das amostras: 
Depois de preparada a mistura reaccional adicionam-se as amostras e prepararam-se os controlos positivos e negativos da 
seguinte forma: 
 

Tabela 23 − Volume de DNA e água a adicionar em cada eppendorf para cada amostra real, controlo negativo e positivo. 
 DNA (μl) H2O (μl) 

C- 0 10 
C+ 10 0 

Amostra real 10 0 
 

Tabela 24 − Condições de PCR utilizadas para a detecção de Legionella pneumophila. 
Desnaturação inicial 96˚C – 3 min. 

Nº de ciclos 30 
Desnaturação 95˚C – 45 seg. 

Annealing 61˚C – 45 seg. 
Polimerização 72˚C – 45 seg. 

Polimerização Final 72˚C – 7 min. 
Tamanho do Produto final  168 pb 

Duração 1h53m 

8.2.5. Legionella pneumophila (protocolo usado em amostras reais) 
Método adaptado de Mahbubani et al. (1990) in Bej et al. (1991) [7] 
o Oligonucleótidos iniciadores: 
Os oligonucleótidos iniciadores a usar na detecção e identificação de Legionella pneumophila são complementares da 
região que codifica para o gene mip desta espécie. A descrição da sequência seleccionada é a seguinte: 
 
LmipL920: 5` GCT ACA GAC AAG GAT AAG TTG 3` 
LmipR1548: 5` GTT TTG TAT GAC TTT AAT TCA 3` 
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Tabela 25 − Compostos intervenientes na reacção de PCR, respectivas concentrações finais e volumes a adicionar à 
mistura reaccional, mix, para uma amostra. 

Composto Concentração final Volume a adicionar 
H2O MilliQ - Perfazer para 25 μl 

Tampão de reacção Tris HCl pH 8,3  
+ KCl 

+ MgCl2 

100 mM 
50 mM 
15 mM 

2,5 μl 

dNTP`s 0,2 mM 0,5 μl 
Primer LmipL920 0,2-0,5 μM 0,25 μl 

Primer LmipR1548 0,2-0,5 μM 0,25 μl 
Taq polimerase 20 U/ml 0,1 μl 

 
o Preparação dos controlos positivos, negativos e das amostras: 
Depois de preparada a mistura reaccional adicionam-se as amostras e prepararam-se os controlos positivos e negativos da 
seguinte forma: 
 

Tabela 26 − Volume de DNA e água a adicionar em cada eppendorf para cada amostra real, controlo negativo e positivo. 
 DNA (μl) H2O (μl) 

C- 0 10 
C+ 4 6 

Amostra real 10 0 
 

Tabela 27 − Condições de PCR utilizadas para a detecção de Legionella pneumophila. 
Desnaturação inicial 96˚C – 3 min. 

Nº de ciclos 40 
Desnaturação 95˚C – 30 seg. 

Annealing 50˚C – 1 min. 
Polimerização 72˚C –1 min. 

Polimerização Final 72˚C – 7 min. 
Tamanho do Produto final 650 pb 

Duração 2h44m 

8.2.6. Mycobacterium spp. 
Método adaptado de Telenti et al. (1993) in Chang et al. (2002) [14] 
o Oligonucleótidos iniciadores: 
Os oligonucleótidos iniciadores a usar na pesquisa de Mycobacterium spp., pela técnica de PCR, são complementares aos 
genes que codificam para a hsp, denominada proteína de choque térmico, específica das micobactérias não tuberculosas 
(NTM). A descrição da sequência é a seguinte: 
 
Tb11: 5` ACC AAC GAT GGT GTG TCC AT 3` 
Tb12: 5` CTT GTC GAA CCG CAT ACC CT 3` 
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Tabela 28 − Compostos intervenientes na reacção de PCR, respectivas concentrações finais e volumes a adicionar à 
mistura reaccional, mix, para uma amostra. 

Composto Concentração final Volume a adicionar 
H2O MilliQ - Perfazer para 25 μl 

Tampão de reacção Tris HCl pH 8,3  
+ KCl 

+ MgCl2 

10 mM 
50 mM 

 
2,5 μl 

dNTP`s 0,2 mM 0,5 μl 
Primer Tb11 0,5 μM 0,15 μl 
Primer Tb12 0,5 μM 0,15 μl 

Taq polimerase 25 U/ml 0,125 μl 
 
o Preparação dos controlos positivos, negativos e das amostras: 
Depois de preparada a mistura reaccional adicionam-se as amostras de DNA e preparam-se os controlos positivos e 
negativos da seguinte forma: 

 
Tabela 29 − Volume de DNA e água a adicionar em cada eppendorf para cada amostra real, controlo negativo e positivo. 

 DNA (μl) H2O (μl) 
C- 0 10 
C+ 1 9 

Amostra real 10 0 
 

Tabela 30 − Condições de PCR utilizadas para a detecção de Mycobacterium spp.. 
Desnaturação inicial 95˚C – 5 min. 

Nº de ciclos 45 
Desnaturação 95˚C – 1 min. 

Annealing 56˚C – 1 min. 
Polimerização 72˚C – 1 min. 

Polimerização Final 72˚C – 5 min. 
Tamanho do Produto final  383 pb 

Duração 3h30m 
 

8.3. Anexo C: Análise Electroforética   
Tabela 31 – Enumeração do equipamento e material necessários à análise electroforética e respectivos fornecedores. 

Equipamento/Material Fornecedor 
Agarose LE Roche 

TBE 1x BIORAD 
Brometo de etídio Merk 

Tina de electroforese BIORAD 
Microondas - 

PowerPac 300 BIORAD 
Aparelho de radiação UV BIORAD 

Solução stop: azul de bromofenol 0,2% (p/v) 
                 xileno de cianol 0,2% (p/v) 

   glicerol 50% (v/v) 
                                        EDTA 50 mM em água bidestilada estéril 

Programa de visualização da imagem 

Sigma 
Sigma 
Merk 

- 
GelDoc2000 (BIORAD) 

Marcador de pesos moleculares IX 72-1353 pb Roche 
Marcador de pesos moleculares 100 pb Fermentas 

 
A análise electroforética tem como objectivo visualizar as bandas do produto amplificado por PCR e verificar a presença ou 
ausência do microrganismo em estudo. Os passos necessários para a execução da análise electroforética são os seguintes: 
1. Pese 1,3 g de agarose e adicione a 100 ml de tampão TBE (1x); 
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2. Aqueça a mistura, num microondas, durante 3 minutos, até obter uma mistura homogénea; 

3. Adicione 20 μl de brometo de etídio e agite; 

4. Verta a mistura para um molde contendo um pente de 15 ou 20 dentes; 
5. Deixe solidificar o gel durante 30 minutos; 
6. Remova cuidadosamente o pente e coloque o gel, ainda sobre o molde, na tina de electroforese; 
7. Encha a unidade com tampão TBE (1x) até que o nível do tampão cubra e ultrapasse em 1 mm a superfície do gel; 

8. Aplique em cada um dos poços do gel 12 μl das amostras de DNA às quais previamente aplicou 3 μl de solução stop. 

Como referência aplique também, num ou mais poços, 3 μl de marcador de pesos moleculares em conjunto com 3 μl de 

solução stop; 
9. Inicie a electroforese por aplicação de um campo eléctrico, 80V, durante cerca de 1h30m; 
10. Visualize o DNA sob luz ultravioleta; 

8.4. Anexo D: Amostras reais contaminadas 
Tabela 32 – Resultados do produto da amplificação pela técnica de PCR para Aeromonas hydrophila, Campylobacter jejuni 

e Legionella spp. em amostras contaminadas com inoculo não extraído, de cada microrganismos. 

Contaminação com 100 μl de inóculo Contaminação com 400 μl de 
inóculo Amostra Tipo de conduta Aeromonas 

hydrophila 
Campylobacter 

jejuni 
Legionella 

spp. 
Aeromonas 
hydrophila 

Campylobacter 
jejuni 

33 Ferro + sinal fraco (+) +  *    * 
34B (270˚) Betão - + + -   * 

36 Ferro dúctil + - +  *  + 
38A Fibrocimento + - +  * + 

cond.adutora 
(90˚)  - + + -  * 

cond.Alviela 
(90˚)  + + +  *  * 

Legenda: - amostra negativa para o microrganismo em estudo; + amostra positiva para o microrganismo em 
estudo; * amostras não analisadas. 

 
 

Tabela 33 – Resultados do produto da amplificação pela técnica de PCR para Aeromonas hydrophila, Campylobacter jejuni 
e Legionella spp. em amostras contaminadas com DNA genómico de cada microrganismo. 

Contaminação com DNA genómico 
Amostra Tipo de conduta Aeromonas 

hydrophila 
Campylobacter 

jejuni 
Legionella 

spp. 
Legionella 

pneumophila 
Mycobacterium 

spp. 
34A* Betão -       

cond.adutora 
(90˚)*  -    - 

Cond.Alviela 
(270˚)*  -    - 

cond.adutora 
(90˚)  + + + - - 

Cond.Alviela 
(270˚)  + + + - - 

37B Fibrocimento      - 
11.2 0B Ferro dúctil     + 

27  Ferro     + 
Legenda: - amostra negativa para o microrganismo em estudo; + amostra positiva para o microrganismo em 
estudo; * adição de DNA genómico a amostras extraídas com inóculo do microrganismo em estudo; tabulações em 
branco significam amostras não analisadas. 
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8.5. Anexo E: Amostras reais analisadas 
Tabela 34 − Resultados obtidos do produto da amplificação pela técnica de PCR para Aeromonas hydrophila, 

Campylobacter jejuni, Legionella spp., Legionella pneumophila e Mycobacterium spp. em amostras reais. 
Microrganismos 

Amostra Aeromonas 
hydrophila 

Campylobacter 
jejuni 

Legionella 
spp. 

Legionella 
pneumophila 

Mycobacterium 
spp. 

Tipo de conduta 

1A 180 ? - -   -  Fibrocimento 
1B 180 - - -   - Fibrocimento  
2A/180 - - -   - Fibrocimento 
2B/180 - - -   - Fibrocimento 

4A0 - - -   - Fibrocimento 
4B0 - - -   - Fibrocimento 

4A/180 - - -   - Fibrocimento 
4B/180 - - -   - Fibrocimento 

6A - - -   - Fibrocimento 
6B - - -   - Fibrocimento 

7-A-0 - - -   - Fibrocimento 
7-B-0 - - -   - Fibrocimento 

8A - - -   - Ferro 
8A. - - -   - Ferro 
9 - - -   - Ferro 
10 - - -   - Ferro 

11/0A - - -   - Ferro dúctil 
11.1/0B1 - - -   - Ferro dúctil 
11/90A - - -   - Ferro dúctil 

11.1/180A1 - - -   - Ferro dúctil 
11.1/180B1 - - -   - Ferro dúctil 

11/270B - - -   - Ferro dúctil 
12 - - -   - Ferro 

13A - - + - - Ferro 
13B - - + - - Ferro 
14A - - -   - Ferro dúctil 
14B - - -   - Ferro dúctil 
15 - - -   - Ferro 

16A - - -   - - 
17 - - -   - Ferro 
18? - - -   - Ferro 

21.1/A  251 - - -   - Ferro dúctil 
21.1/B  251 - - -   - Ferro dúctil 

22A - - -   - Fibrocimento 
22B - - -   - Fibrocimento 
24B - - -   - Ferro dúctil 
27 - - -   - Ferro 
281 - - -   - Ferro 
29A - - -   * Fibrocimento 
29B - - -   * Fibrocimento 
30A - - -   - Fibrocimento 
30B - - -   * Fibrocimento 
31 - - -   - Ferro dúctil 

32A - - -   - Fibrocimento 
32B - - -   * Fibrocimento 
33 - - -   - Ferro 
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Tabela 34 − (Continuação da Tabela anterior). 
Microrganismos 

Amostra Aeromonas 
hydrophila 

Campylobacter 
jejuni 

Legionella 
spp. 

Legionella 
pneumophila 

Mycobacterium 
spp. 

Tipo de conduta 

34A - - -   - Betão 
34B - - -   - Betão 
36 - - -   * Ferro dúctil 

37A - - -   - Fibrocimento 
37B1 - - -   - Fibrocimento 
38A - - -   - Ferro dúctil 
38B - - -   - Ferro dúctil 
40 - - -   - Fibrocimento 

41A - - -   - Ferro 
41.1B1 - - -   - Ferro 
42A1 - - -   - Ferro dúctil 
43 - - -   - Ferro 

44A - - -   - Fibrocimento 
44B - - -   - Fibrocimento 
45 - - -   - Fibrocimento 
46 - - -   - Fibrocimento 

48A.11 - - -   - Fibrocimento 
48.11 - - -   - Fibrocimento 

49 - - -   - Ferro dúctil 
501 - - -   - Ferro dúctil 
511 - - -   - Fibrocimento 
521 - - -   - Fibrocimento 
53 - - -   - Ferro dúctil 
54 - - -   - Fibrocimento 
551 - - -   - Fibrocimento 
561 - - -   - Fibrocimento 
571 - - -   - Fibrocimento 
591 - - -   - Ferro dúctil 
621 - - -   - Fibrocimento 
651 - - -   - Fibrocimento 
661 - - -   - Ferro 
68 - - -   - Ferro dúctil 
691 - - -   - Ferro dúctil 

70A1 - - -   - Fibrocimento 
70B1 - - -   - Fibrocimento 

72 - - -   - Fibrocimento 
731 - - -   -  Ferro dúctil 
751 - - -   - Ferro  
761 - - -   - Fibrocimento  
771 - - -   - Fibrocimento  
781 - - -   - Fibrocimento  
79 - - -   -  Fibrocimento 
82 - - -   -   Fibrocimento 
841 - - -   -  Fibrocimento  
RST - - + - - Reservatório 

RSCO ? ? + - - Reservatório 
RSMS ? ? + - - Reservatório 
RSVE - - + - - Reservatório 
RSSJ1 - - + - - Reservatório 
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Tabela 34 − (Continuação da Tabela anterior). 
Microrganismos 

Amostra Aeromonas 
hydrophila 

Campylobacter 
jejuni 

Legionella 
spp. 

Legionella 
pneumophila 

Mycobacterium 
spp. 

Tipo de conduta 

RSSJ2 - - + - - Reservatório 
Conduta 
adutora1 - - + - -   

PCR90/conduta1 - - -   -   
Conduta Alviela 

(90˚)1 - - -   -   

Conduta Alviela 
(270˚)1 - - -   -   

Legenda: 1 amostras que existem em duplicado; - amostra negativa para o microrganismo em estudo; + amostra positiva 
para o microrganismo em estudo; ? resultados de difícil interpretação (bandas pouco nítidas, com forma estranha ou em 
locais difíceis de explicar); * não houve quantidade de amostra suficiente para análise; tabulações em branco significam 
amostras não analisadas para o microrganismo em questão 
 

8.6. Anexo F: Amostras reais analisadas 
Tabela 35 – Parâmetros analisados no LAB, pela microbiologia clássica, a amostras de biofilmes de reservatórios. 

Descrição 
da 

amostra 

Coliformes 
totais 

(ufc/100ml) 
E. coli 

(ufc/100ml) 
Enterococos 
(ufc/100ml) 

Clostridium 
perfringens 
(ufc/100ml) 

P. 
aeruginosa 
(ufc/100ml) 

Nº 
colónias 
a 22˚C 

(ufc/ml) 

Nº 
colónias 
a 37˚C 

(ufc/ml) 

Salmonela 
(Aus/Pres) 

/100ml 
RSCO 10 000 10 000 300 0 600 >300 >300 Ausência 
RSMS 0 0 0 20 88 >300 11 Ausência 
RSVE 0 0 0 0 0 0 0 Ausência 
RST 0 0 0 0 110 51 47 Ausência 

RSSJ1 89 0 0 0 0 89 10 Ausência 
RSSJ2 16 0 0 0 0 35 4 Ausência 
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