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RESUMO 
A água é um dos maiores transmissores de infecções. A presença de patogénicos, como virus 

entéricos, nem sempre está associada à presença dos indicadores bacteriológicos utilizados em 

rotina (Escherichia coli e Enterococos Fecais). O objectivo do trabalho foi avaliar a potencial presença 

de patogénios, na Costa do Estoril, utilizando indicadores bacteriológicos e duas novas abordagens: 

Enterovirus e Colifagos somáticos. 

Enterovirus são detectados e quantificados por metodologias simples e foi reportado anteriormente a 

existência de correlações significativas com E. coli e EF.  

Colifagos somáticos são uma abordagem interessante pois a sua detecção é rápida, fácil e barata 

apresentando correlações elevadas com os indicadores bacteriológicos. 

A enumeração dos indicadores bacteriológicos foi efectuada pelo Número Mais Provável 

(Colilert/Enterolert). Colifagos somáticos foram quantificados de acordo com ISO–10705-2:2000(E). 

Células BGM e a técnica da dupla camada foram utilizadas na detecção e quantificação de 

Enterovirus. 

A correlação obtida entre E. coli e Colifagos somáticos revelou-se elevada havendo paralelo para a 

relação entre Colifagos somáticos e EF.  

Os Enterovirus foram detectados em 37% das amostras. Resultados preliminares demonstraram a 

não existência de relação entre Enterovirus e indicadores microbiológicos. Contudo, a correlação 

entre os dois tipos de virus foi bastante significativa. 

Durante o período de amostragem foi observada distribuição sazonal para E. coli, EF e Colifagos 

somáticos (Outono) e Enterovirus. A concentração dos microrganismos aumentou com a precipitação. 

Os resultados indicaram que a utilização de Colifagos somáticos em conjunto com os indicadores 

bacteriológicos pode ser uma abordagem interessante para o melhoramento da avaliação da 

qualidade das águas. 

 

Palavras-chave: águas, bioindicadores, Colifagos somáticos, Enterovirus, indicadores 

bacteriológicos. 
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ABSTRACT 
Water is one of the major agents for transmission of diseases. The presence of pathogens, as enteric 

viruses, isn’t always associated with the presence of bacterial indicators used in routine. The objective 

of the present work was to evaluate the potential presence of pathogens, in Estoril Coast, using 

bacterial indicators and two new approaches: Enterovirus and Somatic coliphages. 

Enterovirus are easily detected and cultivated with feasible methods and sometimes they present 

good correlations with bacterial indicators.  

Somatic Coliphages are an interesting approach since the method used for their detection is fast, easy 

and cheap and always correlate very well with bacterial indicators. 

Bacterial indicators were enumerated by Most Probable Number (Colilert/Enterolert). Somatic 

coliphages were quantified according to ISO–10705-2:2000. BGM and double-layer plaque assay 

were used for detection and quantification of Enterovirus. 

Data showed that E. Coli MPN and somatic coliphages PFU were highly correlated and that the 

relationship between somatic coliphages PFU and FE MPN paralled that of E. coli and somatic 

coliphages.  

Enterovirus were detected in 37% of the samples. Our preliminary results showed no relation between 

these viruses and bacterial indicators. However, there was a significant relation between both viruses. 

A seasonal distribution of E. Coli, EF, Somatic Coliphages was observed during sampling period 

(Autumn) and Enterovirus. Concentration of microrganisms was high for samples collected during 

rainy days.  

From these preliminary results we can conclude that somatic coliphages might be an interesting 

approach for improving water quality control regarding to pathogens. 

 

Keywords: bacterial indicators, bioindicators, Enterovirus, Somatic coliphages, Waters. 
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1. INTRODUÇÃO 
A água é um recurso extremamente importante para todos os seres vivos. As águas costeiras 

destinam-se a diversos fins, desde fonte para águas de consumo até para recreação. Nas últimas 

décadas, tem-se verificado um elevado desenvolvimento populacional e industrial nas zonas 

costeiras. Este desenvolvimento provocou o aumento do número de organismos patogénicos de 

origem entérica humana. Sendo a água um dos maiores veículos de transmissão de doenças é, 

portanto, necessário um controlo elevado e apertado no que diz respeito à qualidade 

microbiológica das águas. 

Estes organismos patogénicos podem ser eliminados, ou pelo menos o seu número reduzido, 

recorrendo a estações de tratamento (o que ocorre em países desenvolvidos). É, no entanto, 

necessário para uma remoção efectiva destes agentes a utilização de tratamentos secundários e 

terciários como, por exemplo, tratamento com cloro, ozono e exposição a luz ultravioleta (UV). 

Existem, contudo, estações de tratamento em cujas águas residuais sofrem apenas tratamentos 

parciais (remoção de detritos sólidos) não passando por processos de desinfecção antes da sua 

descarga nos compartimentos ambientais (34). Estima-se que cerca de 90% de toda a água 

residual gerada é libertada no ambiente aquático sem que passe por um sistema de desinfecção 

(34). Os efluentes não tratados que derivam das estações de tratamento e as descargas ilegais 

são responsáveis pela libertação de um número elevado de organismos patogénicos como, por 

exemplo, vírus patogénicos. 

O número de banhistas tem aumentado continuamente durante os últimos anos. A criação de 

normas que regulamentam a qualidade das águas balneares visava o aumento da qualidade 

microbiológica deste tipo de águas. A Directiva Europeia, actualmente em vigor, impõe a pesquisa 

de indicadores bacteriológicos (E. coli e Enterococos fecais) para a monitorização da qualidade 

das águas (82). Contudo, diversos estudos (30, 31, 38, 42, 47, 52, 53) demonstraram que estes 

microrganismos poderão não constituir uma indicação viável da presença de organismos 

patogénicos. Um caso particular são os vírus entéricos, responsáveis por um grande número de 

doenças em humanos e cuja presença nem sempre está associada à presença de Escherichia 

coli e de Enterococos Fecais. Para que um organismo possa ser considerado um bom indicador 

terá que preencher diversos requisitos. Um dos mais importantes é apresentar elevada resistência 

tanto a inactivação natural como inactivação por tratamentos químicos (como os referidos atrás) 

devendo esta resistência ser, pelo menos, do mesmo nível da dos organismos patogénicos (49). 

No início dos anos 80, verificou-se que os vírus tinham uma taxa de sobrevivência muito superior 

à taxa de sobrevivência das bactérias tanto em águas como nos esgotos pelo que eram libertados 

nos compartimentos aquáticos sem qualquer controlo (102). A possível utilização de novos 

bioindicadores está a ser avaliada em diversos estudos, estando a ser propostos diferentes 

organismos como bacteriófagos e Enterovirus (1, 42, 51, 56, 59, 91). 
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2. INDICADORES BACTERIOLÓGICOS 
As normas sobre a qualidade microbiológica das águas, tanto na União Europeia como nos Estados 

Unidos da América, acentavam inicialmente nos valores encontrados para as descargas de esgotos e 

fontes pontuais de contaminação fecal e também com potenciais incidências de determinadas 

doenças recorrendo a estudos epidemiológicos. Através de estudos que regularmente são efectuados 

e que por vezes levantam novas questões sobre a qualidade das águas, os limites que constam das 

regulações estão constantemente a ser revistos e alterados. Como foi dito anteriormente, é 

importante a monitorização dos parâmetros microbiológicos das águas balneares visto serem um 

possível foco de transmissão de doenças. Portugal utiliza, em conjunto com os países pertencentes à 

União Europeia, a Directiva Europeia para a Qualidade de Águas Balneares 2006/7/CE (82). Esta 

directiva obriga a pesquisa de Escherichia coli (E. coli) e de Enterococos Fecais (EF) para a 

monitorização da qualidade das águas balneares (Tabela 1). A antiga Directiva Europeia 76/160/CEE 

incidia a análise da qualidade das águas na pesquisa de coliformes totais (CT), Coliformes Fecais 

(CF) e Enterococcos Fecais (EF) e nos casos em que a água apresentasse níveis de deterioração 

elevados era necessário proceder à pesquisa de Enterovirus e Salmonella. 

Tabela 1) Qualidade exigida para as Águas Balneares de acordo com Directiva 2006/7/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho (82) 

A B C D 

Parâmetro Qualidade excelente Qualidade boa Qualidade suficiente 

EF em ufc/100 mL 100 200 185 

E. coli em ufc/100 mL 250 500 500 

 

Os indicadores bacteriológicos utilizados em rotina, são constituídos por bactérias pertencentes aos 

Coliformes Totais (CT) e Enterococos Fecais (EF). Os coliformes são bactérias pertencentes à família 

das Enterobacteriaceae e são organismos residentes nos intestinos de humanos e de outros 

mamíferos podendo constituir até 10% da sua flora intestinal. O grupo dos coliformes é bastante 

heterogéneo sendo constituído por bactérias dos géneros Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, 

Serratia, Citrobacter e Edwardsiella. Existem dois tipos de coliformes, os atípicos e os típicos. Os 

coliformes típicos ou fecais são exclusivamente de contaminação fecal, como é o caso de Escherichia 

coli (E. coli). As bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes possuem diversas características 

próprias. São bactérias Gram-negativas de elevado conteúdo lipídico com membrana externa e uma 

fina camada de peptidoglicano no interior do espaço periplasmático. São anaeróbias facultativas, o 

que significa que têm a capacidade de sobreviver tanto na presença como na ausência de O2, com 

forma de bastonete e capacidade de formar gás e ácido (ou aldeído) a partir do metabolismo de 

fermentação da lactose a 35-37 ºC. Na sua grande maioria não provocam infecções graves em 

humanos (embora algumas espécies como E. coli O157:H7 sejam causadores de patogenias graves). 

A espécie E. coli (Figura 1), é o organismo mais utilizado no controlo da qualidade das águas devido 
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ao fácil cultivo, detecção e uma vez que é a bactéria predominante em fezes humanas e de animais 

constituí um indicador seguro de contaminação de origem fecal. 

 

Figura 1) Imagem da bactéria E. coli negativamente colorida com uranilacetato (retirado de d) 

Foi descoberta por Theodor Escherich, pediatra e bacteriologista alemão, em 1885. Num único dia, o 

número de E. coli presentes em fezes excretadas por humanos encontra-se em média entre 109 e 

1012. Como todos os coliformes, esta bactéria tem uma forma alongada cujo comprimento pode 

variar entre 1 e 2 μm e o diâmetro entre 0,1 e 0,5 μm. Esta espécie tem a capacidade de fermentar 

lactose quando incubada a 44,5 ºC, ao contrário do que acontece com outras espécies de coliformes. 

A taxa de sobrevivência de E. coli, fora do hospedeiro, não é elevada pelo que a sua presença nas 

águas é uma indicação de contaminação fecal muito recente. 

Os Enterococos Fecais (Figura 2) são bactérias anaeróbias facultativas, Gram-positivas podendo ser 

encontradas como cocos únicos ou agregados aos pares, em pequenas cadeias. 

 

Figura 2) Imagem de Enterococcus faecalis, espécie pertencente ao grupo dos Enterococos, obtida por 

Microscopia de Varrimento Electrónico (retirado de k) 

São bactérias sem mobilidade, com capacidade de crescer a temperaturas tão baixas como 10 ºC e 

tão elevadas como 45 ºC. Produzem aminopeptidases de leucina e hidrolisam a esculina em 

presença de 40% de sais biliares. São habitantes predominantes dos intestinos humanos sendo 

resistentes à maioria dos antibióticos aos quais as bactérias Gram-positivas são susceptíveis. Os 

Enterococos diferenciam-se da generalidade dos Estreptococos pela sua capacidade de crescer a 

valores de pH, de temperaturas e de salinidade elevados (9,6-10,0, 45 ºC e 6,5% NaCl, 

respectivamente). Pertencem a este grupo espécies como Enterococcus feacalis e Enterococcus 

faecium (encontrados geralmente em fezes humanas), Enterococcus gallinarium e Streptococcus 

bovis (estes últimos de contaminação fecal predominantemente animal). Todos os anos são 

reportadas mais de 100000 infecções do tracto urinário e cerca de 70000 infecções de outros tipos 

como consequência de infecção por Enterococos, nos EUA (www.buddycom.com). 

Os Enterococos resistem somente alguns dias depois da sua excreção do habitat original, sendo 

portanto indicação de contaminação fecal recente de origem humana ou animal. 

 

  3

 



 

Avaliação Bacteriológica em amostras de Água 
Para a detecção de E. coli e Enterococos Fecais estão disponíveis diversas técnicas como 

fermentação em tubos múltiplos (FTM), método das membranas filtrantes (MF) (metodologias 

clássicas), a técnica do substrato definido baseada em reacções enzimáticas e métodos que se 

baseiam na detecção de ácidos nucleícos como a Reacção de Polimerização em Cadeia (PCR do 

inglês Polimerase Chain Reaction). 

Técnica do Substrato Definido 

As técnicas de FTM e MF são metodologias clássicas baseadas principalmente em reacções 

metabólicas dos microrganismos não sendo, portanto, totalmente específicas conduzindo à 

necessidade de recorrer a testes adicionais de confirmação. A utilização de perfis enzimáticos 

apresenta-se como uma alternativa bastante atractiva aos métodos clássicos uma vez que as 

reacções enzimáticas podem ser específicas de grupos, géneros ou espécies, dependendo da 

enzima-alvo escolhida. 

 A enzima β-D-Glucoronidase catalisa a hidrólise de derivados β-D-Glucopiranosidurónicos em ácido 

D-glucorónico e correspondentes produtos de reacção. Esta enzima foi descoberta em E. coli, mas 

apenas em 1976 foi identificada como especifica deste microrganismo (54). A enzima β-D-

Galactosidase, catalisadora da hidrólise da lactose nos seus precursores (galactose e glucose) é 

frequentemente utilizada na identificação de coliformes totais.  

Na Técnica do Substrato Definido, o substrato definido é utilizado como única fonte de nutriente e 

apenas os organismos com capacidade de o degradarem conseguem desenvolver-se. Da 

metabolização do substrato é libertado um composto, fluoróforo (emissão de fluorescência) ou 

cromóforo (alteração de cor), que confirma a presença do microrganismo alvo. Estes compostos 

químicos são úteis na detecção da presença ou actividade de enzimas específicas (e por 

conseguinte, detecção de determinados microrganismos) em amostras de água. Esta técnica é 

baseada nos princípios atrás descritos. Para a presença de coliformes totais, a detecção é efectuada 

com cromóforos sendo o mais utilizado o resultado da clivagem enzimática de o-nitrofenil-β-D-

galactopiranose (ONPG) pela enzima β-D-Galactosidase gerando um produto de cor amarela (61). 

Recorre-se, com frequência, à fluorescência emitida pela molécula resultante da hidrólise de 4-

metilumbelliferil-β-D-glucorónido (MUGlu) (15, 27) pela enzima β-D-Glucoronidase para a detecção de 

E. coli. A presença de metilumbelliferona, metabolito resultante da clivagem do MUGlu, é efectuada 

através da exposição do tubo contendo o meio de cultura, à luz ultravioleta de longo comprimento de 

onda (λ) com fluorescência no azul (após confirmação da presença de coliformes totais pela reacção 

anterior). 

Em 1988 (22) foi desenvolvida a tecnologia do substrato composto, baseada na tecnologia do 

substrato definido, e que conjugava os substratos ONPG e MUGlu com a finalidade de detectar 

simultaneamente CT e E. coli, consistindo num teste de presença/ausência. Os tubos, incolores após 

a adição da amostra, eram incubados a 35 ºC durante 24 h. Ao fim desse período de tempo, os que 
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apresentassem mudança de cor para amarelo eram dados como positivos para CT. Destes, os que 

após exposição a luz ultravioleta apresentassem fluorescência azul eram considerados positivos para 

E. coli, não sendo portanto necessários testes adicionais de confirmação. As primeiras experiências 

realizadas (22) demonstraram que a sensibilidade desta tecnologia era idêntica à dos métodos 

clássicos (até 1 UFC/100 mL) mas a sua especificidade era superior. Estudos realizados (86, 87) com 

E. coli demonstraram taxas de eficiência bastante elevadas para a técnica do substrato definido, com 

95,5 % de positividades após 24 h de incubação e 99,5 % após 28 h. De bastante relevância 

acrescenta-se o facto de que nenhum dos controlos negativos testou positivo (86). 

Foram desenvolvidos diversos testes comerciais baseados nesta tecnologia, sendo mais utilizado o 

teste Colilert (IDEXX Laboratories) (Figura 3). Estudos efectuados aos kits comerciais (11, 12, 23, 24, 

25, 29, 65, 77) revelaram uma eficiência idêntica para a detecção de CT e revelando-se tão sensíveis 

na detecção de E. coli como os métodos clássicos sendo por vezes mais sensíveis na detecção de 

CT. 

Encontra-se também disponível a tecnologia de substrato definido para detecção e quantificação de 

Enterococos fecais que recorre à enzima β-D-Glucosidase e ao substrato 4-metilumbelliferil-β-D-

glucósido que após clivagem (com incubação a 44 ºC) dá origem ao composto β-D-glucósido e à 

molécula fluorescente, 4-metil-umbelliferona.  

 

Figura 3) Imagem do sistema Colilert-18/Enterolert, incluindo o selador Quanty-Tray, a superfície de selação, QT 

2000 (contendo 49 poços grandes por 48 poços pequenos) com coloração amarela demonstrando a presença de 

coliformes totais, QT de 51 poços emitindo fluorescência como sinal de positividade para Enterococos, reagentes 

para Colilert-18 e Enterolert e as tabelas de NMP (retirado de e) 

Os métodos baseados em reacções enzimáticas são de fácil utilização e conferem uma estimativa 

rápida e realista dos indicadores de contaminação bacteriológica em águas pelo que são bastante 

relevantes na detecção e enumeração destes microrganismos. A principal desvantagem reside no 

facto de se tratar de uma metodologia dispendiosa, em termos de consumíveis, face aos métodos 

clássicos nos casos em que não seja necessária a realização de testes complementares de 

confirmação. 
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3. QUALIDADE VIROLÓGICA DE ÁGUAS 
Os vírus patogénicos que se encontram em águas e conhecidos por causarem infecções em 

humanos são transmitidos, geralmente, através de via fecal-oral (90). Este grupo, designado de vírus 

entéricos, é uma lista em permanente crescimento. Os vírus receberam esta designação por 

habitarem no tracto gastrointestinal do hospedeiro podendo ser causadores de diversas doenças. 

Como principais fontes de contaminação das águas ambientais encontram-se as águas residuais pois 

em muitos casos, o tratamento destas é fraco no que respeita à eliminação dos virus. 

Apesar de parasitas intracelulares obrigatórios (necessitando portanto de um hospedeiro para se 

replicarem) os vírus entéricos têm elevada capacidade de sobrevivência, podendo sobreviver 

semanas fora do hospedeiro. A sua concentração nas fezes humanas pode ser tão elevada como 106 

g-1 e 1010 g-1 para Enterovirus e rotavirus, respectivamente (34). São conhecidos, até ao momento, 

mais de 100 vírus entéricos de proveniência humana, existindo também alguns vírus de proveniência 

animal causadores de doenças em humanos. 

Diversos factores podem afectar as taxas de infecção por vírus entéricos: níveis de higiene sanitária, 

densidade populacional, estação do ano, entre outras (56). Nos países de clima temperado existe, 

geralmente, uma tendência sazonal sendo o número de vírus entéricos superior nos meses de 

temperaturas elevadas e diminuindo quando as temperaturas baixam (67). 

3.1. Controlo de qualidade virológica da água 
Nos últimos anos foram desenvolvidos diversos esforços no sentido da máxima recolha de 

informação sobre vírus entéricos para ajudar na implementação de medidas efectivas que contribuam 

para o melhoramento da qualidade de saúde pública. A antiga norma europeia incidia a pesquisa de 

vírus entéricos na detecção de Enterovirus quando as águas apresentassem um elevado nível de 

deterioração. Contudo, a norma 2006/7/CE (82) em vigor presentemente na Europa não requer a 

pesquisa de Enterovirus (Tabela 1). 

O procedimento para a detecção de vírus infecciosos em amostras de água encontra-se dividido em 

três fases: recolha de amostra, concentração dos vírus e detecção e quantificação destes, 

procedendo-se quando possível à sua identificação. Contudo, estão subjacentes à detecção de vírus 

em águas, diversos problemas como as reduzidas dimensões destes (20 a 100 nm), as suas baixas 

concentrações no ambiente e a sua instabilidade. A própria amostra poderá ter algumas propriedades 

que dificultam a detecção de vírus, tal como a presença de particulas dissolvidas em suspensão que 

dificultam a detecção. 

3.2. Enterovirus 
Enterovirus (Figura 4) são um grupo de vírus pertencentes à família Picornaviridae tendo recebido 

este nome por se replicarem, entre outros tecidos, no tracto gastrointestinal do hospedeiro 

provocando infecções. 
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Figura 4) Imagem obtida por Microscopia de Transmissão Electrónica de um Enterovirus (Poliovirus Serotipo I) 

(retirado de i) 

Família Picornaviridae 

Este grupo de vírus constitui uma das maiores e mais importantes famílias de patogénicos de animais 

e humanos. A família Picornaviridae apresenta uma elevada diversidade de vírus sendo conhecidos 

mais de 200 serotipos pertencentes a esta família (b). A família Picornaviridae é constituída por 9 

géneros, alguns dos quais infectando exclusivamente animais enquanto que outros encontram-se 

compreendidos entre os mais importantes patogénicos humanos: Enterovirus, Rhinovirus, 

Hepatovirus, Parechovirus e Kobuvirus (i). A classificação dos diversos géneros dentro da família 

Picornaviridae foi originalmente baseada em propriedades físicas como a densidade das partículas e 

a sensibilidade ao pH e em relatos de serologia. Actualmente, esta classificação é baseada na 

homologia do genoma (i). 

A história dos picornavirus remonta a cerca de 1400 A.C., no Egipto, onde foi descoberta uma 

inscrição com uma pessoa infectada por um tipo de vírus pertencente a esta família (poliovirus) (b). 

Em 1898 foi descoberto, por Loeffler e Frosch, o vírus FMD um dos primeiros picornavirus a ser 

descoberto (b). Em 1908 através de experiências realizadas em macacos, Landsteiner e Popper, 

descobriram que a poliomielite era provocada por um vírus (poliovirus) tendo ocorrido o seu 

isolamento na década de 30 (43). A procura da origem deste e de outros Enterovirus foi direccionada 

para a sua pesquisa em fezes e águas recreacionais. 

Em 1947, foi descoberto um novo grupo de agentes virais, os virus Coxsackie, por inoculação em 

ratinhos sendo as extracções virais obtidas a partir dos que apresentassem paralisia. A diferenciação 

entre virus Coxsackie grupo A e B deveu-se ao facto de haver diferenças nas patologias induzidas 

nos ratinhos e também pela capacidade de crescer em cultura celular (17). Os Echovirus foram 

descobertos anos mais tarde e foram identificados como agentes que induziam efeito citopático em 

cultura celular não causando infecções em ratinhos e em primatas. Mais recentemente foram 

descobertos novos Enterovirus que receberam a numeração sequencial de 68 a 73 (43). 

Os Enterovirus humanos contêm algumas características em comum com os restantes membros dos 

picornavirus, como características clínicas, epidemiológicas e ecológicas bem como certas 

propriedades físico-quimicas diferindo principalmente pelo seu comportamento em cultura e ciclo de 

replicação. São resistentes a antivirais e às quimioterapias conhecidas. Apresentam elevada 

resistência a inactivação por detergentes demonstrando uma tendência natural de agregação 

espontânea como defesa quando expostos a agentes exteriores. São rapidamente inactivados a 

temperaturas elevadas (superiores a 50 ºC), por irradiação com luz UV e por valores de humidade 
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relativa baixos (sendo o valor óptimo de 80%). Os Enterovirus são estáveis a valores tão baixos de 

pH como 3,0 o que pode reflectir as condições dos locais de replicação destes (56).  

3.3. Classificação 
De entre os serotipos de Enterovirus conhecidos sabe-se que cerca de 64 são causadores de 

infecção em humanos (79). A maior parte dos Enterovirus humanos foram descobertos e descritos 

entre 1947 e 1963 (13, 80), a partir da aplicação de técnicas de cultura celular e inoculação em ratos. 

Originalmente, os Enterovirus humanos foram classificados com base em diversos parâmetros como 

o tipo de doença resultante da infecção (por exemplo, poliovirus causadores de poliomielite), 

replicação e patogenicidade em ratos (Virus Coxsackie grupo A e B) e infecções causadas em linhas 

celulares sem que fosse provocada infecção em ratos após inoculação destes (Echovirus) (79). Após 

reclassificação da taxonomia com base em características genéticas encontram-se actualmente 

divididos em cinco grupos (ICTVdB - The Universal Virus Database): 

1) Poliovirus 1-3; 

2) Enterovirus Humanos A (HEVA): 9 Coxsackievirus A e Enterovirus 71; 

3) Enterovirus Humanos B (HEVB): todos os Coxsackievirus B, Coxsackievirus A9, todos os 

Echovirus e Enterovirus 69; 

4) Enterovirus Humanos C (HEVC): 11 Coxsackievirus A; 

5) Enterovirus Humanos D (HEVD): Enterovirus Humanos 68 e 70. 

A classificação apresentada é aceite actualmente pelo Comité Internacional de Taxonomia de Virus 

(ICTV) para os Enterovirus Humanos (h). 

3.4. Organização Genómica 
O genoma dos Enterovirus (e de todos os picornavirus, em geral) consiste numa cadeia simples de 

RNA de polaridade positiva com cerca de 7,7 kB poliadenilada na região terminal 3’ 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/). 

A molécula de RNA encontra-se dividida em três regiões distintas (4, 43): 

• uma orf que codifica para uma única poliproteína; 

• uma região longa (600 a 1200 bases) não traduzida na região terminal 5’ com importância na 

tradução, virulência e possivelmente na encapsidação contendo uma região de estrutura 

secundária denominada de IRES (Internal Ribosome Entry Site); 

• e uma pequena sequência (50 a 100 bases) não traduzida na região terminal 3’ importante na 

síntese do RNA (polaridade negativa e positiva). 

A molécula de RNA actua como mRNA policistrónico uma vez que codifica para uma única 

poliproteína com cerca de 2178 a 2332 aa. Na extremidade 5’ do RNA encontra-se ligada a proteína 

VPg (de Virion Protein genome) não sendo o tamanho desta proteína muito divergente entre os 

diferentes picornavirus (43). A poliproteína, após diversas clivagens origina onze novos produtos 

finais entre os quais: quatro proteínas estruturais (VP1, VP2, VP3 e VP4), a protease envolvida num 
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fenómeno denominado de shut off (paragem quase completa de toda a maquinaria biossintética do 

hospedeiro) e uma RNA polimerase.  

O genoma dos Enterovirus é altamente variável como resultado de erros que ocorrem durante a 

replicação do genoma quer estes sejam produzidos in vivo ou in vitro (41, 55, 75, 100). Quando foi 

feita, em isolados epidemiológicos, a comparação da região codificante VP1 (região considerada 

bastante variável) foi observada uma variação de 25% ao nível da sequência nucleotídica e que 

corresponde a uma variabilidade de cerca de 17% quando transposto para a sequência de aa (67). 

Um outro factor que contribui para a elevada variabilidade no genoma dos Enterovirus é o facto de 

ocorrer recombinação bastante frequência (88). 

3.5. Morfologia  
Os Enterovirus contêm uma cápside constituída por 12 capsómeros (60 protómeros) densamente 

empacotados, de simetria icosaédrica (4). Cada protómero é compostos por quatro diferentes 

péptidos VP1, VP2, VP3 e VP4 (4). Não apresentam envelope podendo o diâmetro dos Enterovirus 

variar entre 28 e 30 nm, enquanto que o genoma (na sua conformação linear) mede 

aproximadamente 2500 nm pelo que é necessário o seu empacotamento total no interior da cápside 

em conjunto com catiões Na+ e K+ (contra-iões dos grupos fosfato) (h). 

3.6. Replicação 
A replicação dos Enterovirus ocorre no citoplasma da célula hospedeira (Figura 5) (67). Um ciclo de 

replicação completo pode variar entre 5 a 10 h, normalmente 8h. A primeira fase no ciclo de infecção 

é a adsorção do vírus à membrana citoplasmática da célula hospedeira (67). A adsorção é uma 

consequência de colisões aleatórias entre o vírus e o receptor que se encontra na membrana da 

célula hospedeira pelo que a distribuição espacial dos receptores é um factor crucial para o 

desenvolvimento da infecção pois dela resulta a aptidão do vírus para se ligar à célula (84). Existe um 

receptor específico para cada vírus. Os receptores são proteínas de superfície, geralmente 

pertencentes à família das imunoglobulinas, de grande relevância para a célula. A identificação dos 

receptores para os diferentes picornavirus foi efectuada com base em diversas técnicas: 

• competição entre vírus pela ligação aos receptores; 

• impedimento da ligação dos vírus por utilização de anticorpos monoclonais; 

• marcação de vírus com fluorescência. 
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Figura 5) Ciclo de replicação dos Enterovirus (adaptado de i) 

Após a ligação ao receptor pode ocorrer o fenómeno inverso, isto é, a desadsorção. Contudo, quando 

este fenómeno acontece, o vírus deixa de ser viável pois durante a adsorção dá-se uma alteração 

conformacional no virus. Esta alteração conformacional corresponde ao primeiro passo na perda da 

cápside. A adsorção do virus ao receptor provoca a perda da proteína VP4 originando partículas não 

infecciosas e consequente injecção do RNA viral no citoplasma celular por canais existentes na 

membrana do hospedeiro (Figura 5 passo 1). O passo seguinte é a tradução directa do RNA por 

polissomas (Figura 5 passo 2). Aproximadamente 30 min. após o inicio da infecção dá-se o shut off 

celular, o primeiro passo do efeito citopático gerado pelo virus. Este efeito resulta da clivagem do 

complexo CBC (Cap-Binding Complex), que se encontra envolvido na ligação do capuz m7G na 

região terminal 5’ de todos os mRNA em eucariotas, após o splicing e antes do inicio da tradução. 

Com a sua clivagem, o complexo CBC é substituído pela proteína IRES, pelo que a tradução do RNA 

viral prossegue sem que seja degradado por nucleases do hospedeiro. O produto da tradução é uma 

poliproteína que contém regiões com actividade proteolitica, isto é, contém proteases que clivam em 

resíduos de cisteína. A poliproteína sofre diversas clivagens cujos produtos finais são, nesta fase, as 

proteínas VP0, VP1, VP3 e um péptido líder (cuja função ainda não está esclarecida), proteínas não 

estruturais, RNA polimerase dependente de RNA e enzimas envolvidas na modificação do 

comportamento da célula hospedeira (67, 84). 

Uma vez sintetizadas todas as proteínas, a enzima RNA polimerase copia a cadeia positiva de RNA 

sintetizando a sua cadeia oposta, com polaridade negativa. Esta é então utilizada como molde na 

síntese das novas cadeias de (+) RNA viral (Figura 5 passo 3) cuja função é originar novos genomas 

virais. No interior de uma única célula poderão existir até cerca de meio milhão de cópias de RNA 

viral. Parte da actividade proteolitica referida ocorre durante a síntese da nucleocápside, sendo neste 

caso de bastante relevância, a clivagem de VP0 a VP2 e VP4. O mecanismo segundo o qual se dá a 

interacção entre o RNA viral e as proteínas da nucleocápside ainda não se encontra esclarecido. Um 

dos mecanismos propostos passa pela clivagem de P1 em protómeros Vp, proteína obtida na 

clivagem da poliproteína inicial. Estes protómeros são também clivados dando origem às proteínas 

VP0, VP1 e VP3 (pentâmeros). Os doze pentâmeros associam-se de seguida formando uma 
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estrutura denominada de procápside, isto é, cápside vazia. Esta estrutura é encontrada em todas as 

infecções por picornavirus. O RNA viral associa-se, nesta fase, à procápside. Ocorre então a 

clivagem de VP0 a VP2 e VP4. Este evento completa o processo de maturação do virião (Figura 5 

passo 4). Finalmente, os virus são libertados da célula à custa da sua lise (Figura 5 passo 5) (67, 84). 

São produzidos em cada célula entre 104 e 105 partículas virais infecciosas (43).  

3.7. Epidemiologia Associada a Enterovirus 
A principal via de infecção de Enterovirus é a via fecal-oral (Figura 6). O período de incubação pode 

variar entre 2 e 30 a 40 dias possuindo locais de multiplicação bastante bem localizados nos tecidos 

linfáticos da faringe e intestinos (67). Os Enterovirus entram rapidamente no sistema sanguíneo 

alastrando-se a diversos orgãos como coração, pele, pâncreas e fígado onde replicam causando 

novos focos de infecção. 

Os sintomas associados a infecções por Enterovirus podem resultar da destruição directa das células 

do tecido do hospedeiro (poliomielite) ou de uma resposta imunitária do organismo à infecção 

causada pelo vírus (miocardite provocada por Virus Coxsackie grupo B) (67). 

As infecções causadas por estes agentes patológicos em humanos são, geralmente, assintomáticas 

ou clinicamente nem registadas. Contudo, uma pequena percentagem provoca graves doenças no 

Sistema Nervoso Central como meningite asséptica, poliomielite, encefalite ou Síndrome de Guillain-

Barré entre outras (67). 

 

Figura 6) Patogenicidade de Enterovirus. Cox = Coxsackievirus A ou B, Echo = Echovirus, Hep A = Virus da 

Hepatite A e Polio = Poliovirus (adaptado de i) 

Existe uma grande variedade de doenças causadas por Enterovirus. A síndrome da fadiga crónica, 

caracterizada por debilidade muscular, acompanhada de mialgias, cefalites, dificuldade de 

concentração entre outros sintomas está associada a múltiplos agentes virais sendo um deles os 

Enterovirus (57). 

Actualmente, encontra-se disponíveis diversas técnicas para a detecção de Enterovirus infecciosos 

que incluem, técnicas de cultura celular, detecção de antigénios, detecção de ácidos nucleícos, 

serologia e técnicas de testes de susceptibilidade a antivirais. 
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3.8. Métodos de Detecção de Vírus em Água 

História 
Desde os primórdios dos estudos de contaminações virais em águas que o desenvolvimento das 

técnicas se encontra focado essencialmente em dois pontos: concentração e detecção dos vírus. Os 

diversos métodos de detecção foram sofrendo, ao longo dos anos, grandes desenvolvimentos. 

Inicialmente, a detecção implicava o desenvolvimento de infecções detectáveis em cobaias ou 

embriões. Com os progressos efectuados nas técnicas de cultura de células foi possível detectar 

vírus através do desenvolvimento do efeito citopático, em linhas celulares específicas. Finalmente 

foram desenvolvidas técnicas de detecção de ácidos nucleícos, PCR e RT-PCR. As limitações 

presentes na utilização de técnicas de biologia molecular para estudos relacionados com a saúde 

pública em relação aos vírus, estão centradas em perceber qual o significado de um resultado 

positivo, isto porque estas técnicas não permitem distinguir entre vírus infecciosos e não infecciosos 

pelo que será necessário recorrer a métodos celulars para aferir da capacidade de infecções dos 

vírus. 

As técnicas para a concentração de vírus a partir de amostras ambientais sofreram também diversos 

desenvolvimentos ao longo dos anos. Actualmente estão disponíveis diversas técnicas como filtros de 

adsorção-eluição entre outras. Alguns dos métodos são pouco eficientes em determinadas 

circunstâncias e poucos têm aplicação universal. Como tal, é necessário ponderar qual o melhor 

método a utilizar tendo em consideração as condições que a amostra apresenta. 

Concentração de Virus 

A quantidade de virus presentes em águas balneares é demasiado baixa não permitindo a sua 

detecção directa, pelo que é necessário um passo de concentração. Este passo consiste em 

concentrar os vírus existentes num elevado volume de amostra para um pequeno volume que já 

poderá ser directamente avaliado. O método de concentração deverá ser exequível e de rápida 

realização, com elevadas taxas de recuperação permitindo a concentração de diversos tipos de 

águas e vírus a partir de um elevado volume de amostra. Os custos deverão ser baixos e a técnica 

deverá ser reprodutível no e entre laboratórios. 

Os procedimentos para o processamento de Enterovirus encontram-se divididos em dois sistemas: 

concentração primária e concentração secundária. Concentração primária consiste em analisar 

volumes elevados de água (100 L ou mais) com o objectivo de obter um pequeno volume final de 

amostra (1 L). Para este procedimento estão disponíveis diversos métodos baseados em técnicas de 

adsorção-eluição. Nestas técnicas, os vírus são concentrados por adsorção reversível em filtros com 

microporos e a sua recuperação é efectuada através da posterior eluição dos filtros. Para o 

processamento da amostra podem ser utilizados cartuchos electropositivos, cuja superfície se 

encontra positivamente carregada, sendo que a adsorção ocorre por interacções hidrofóbicas e 

electrostáticas. Estes filtros têm a capacidade de adsorver os vírus com elevada eficiência numa 

vasta amplitude de valores de pH. Os vírus são adsorvidos e eluidos sob pressão sendo a eluição 

realizada com um pequeno volume de eluente. O eluente pode consistir numa solução proteica 
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(extracto de carne) ligeiramente alcalina ou num tampão alcalino (tampão glicina-NaOH). Um estudo 

realizado demonstrou que as técnicas de adsorção-eluição permitem taxas de recuperação de 9 a 

63% quando utilizada uma baixa concentração de vírus e de 3 a 45% quando a quantidade de vírus 

presentes é elevada (66). Apesar de permitirem o processamento de elevados volumes de amostra e 

diferentes tipos de água, os métodos baseados no principio de adsorção-eluição têm algumas 

limitações tais como possível colmatação dos filtros devido à presença de partículas em suspensão, 

limitando o volume a analisar e possivelmente interferindo no processo de eluição (95). A matéria 

orgânica dissolvida e coloidal pode competir com os vírus pelos locais de adsorção dificultando quer o 

processo de adsorção como o de eluição (26, 35, 36, 94, 99). Os elevados custos referentes tanto 

aos materiais utilizados como ao equipamento representa uma outra desvantagem. 

A suspensão viral obtida após o passo de concentração primária é sujeita a métodos de concentração 

secundária que permitem a recuperação de vírus a partir de 1 L de volume de amostra em pequenos 

volumes. Um dos métodos de concentração secundária mais utilizados consiste na precipitação dos 

vírus por acidificação do eluído, seguida da sua recuperação por centrifugação e ressuspensão num 

pequeno volume de tampão. Esta técnica é designada de floculação orgânica. A principal 

desvantagem dos métodos de concentração secundária prende-se com o facto de necessitar, 

sempre, do passo prévio de concentração primária. 

O método de determinação de vírus adsorvidos em filtros de membrana de ésteres de celulose 

(VIRus ADsorption ENumeration) Viraden (81) pode ser utilizado na concentração de virus e pode ser 

aplicado em duas vertentes: método de concentração primário (aplicado a amostras com volumes de 

10 L) e método de concentração secundário. O método Viraden é utilizado para a reconcentração em 

amostras de água. Poderia ser incluído nos métodos de filtração através de filtros electronegativos de 

ésteres de celulose mas com uma característica própria de não ser necessário um segundo 

procedimento de eluição, sendo efectuada a determinação de Enterovirus adsorvidos ao filtro 

directamente sobre as células BGM.  

Detecção de Enterovirus 
A utilização de técnicas de cultura celular para detecção de Enterovirus remonta aos anos 40 como 

parte da pesquisa e tentativa de descoberta de vacinas para o tratamento de Enterovirus (j). 

Cultura celular é o processo pelo qual, sob determinadas condições, células procariotas e eucariotas 

são crescidas quando extraídas do seu tecido natural (no caso destas últimas). Contudo, na prática, 

este conceito é aplicado para designar a cultura de células derivadas de eucariotas, em especial 

células animais. 

Células BGM 
A linha de células BGM, acrónimo de “Buffallo Green Monkey”, foi estabelecida em 1962 a partir de 

rim de macaco verde africano (Cercopitheus aethiops) (Figura 7). 
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Figura 7) Imagens de células BGM coloridas com conjugado de anti-poliovirus monoclonal/FITC (retirado de c) 

Trata-se de uma linha de células contínua, de morfologia fibroblástica com crescimento óptimo a 37 

ºC e 5% de CO2. Estudos efectuados com vista a determinar qual o tipo de células com maior 

sensibilidade na recuperação e detecção de Enterovirus a partir de amostras de água residual (89) 

demonstraram que as células BGM eram indicadas para a recuperação tanto de poliovirus como de 

virus coksackie grupo B revelando-se ineficazes na determinação dos restantes Enterovirus. Com o 

objectivo de torná-las mais eficazes na detecção de todos os Enterovirus em amostras ambientais 

foram realizados ensaios (16) que permitiram a optimização da linha de cultura celular BGM. 

Actualmente, as células BGM são consideradas como uma das melhores (e mais utilizadas) linhas 

celulares para o estudo de Enterovirus. 

Método da Dupla Camada 

O método da dupla camada foi desenvolvido em 2004 tratando-se de uma técnica para detecção e 

quantificação de Enterovirus a partir de amostras de água (68). Recebeu a designação de método da 

camada dupla pelo facto de ser a conjugação de duas técnicas, a da monocamada e a da suspensão 

celular. Uma vez que recorre à monocamada celular aderida na placa de Petri e a uma camada semi-

sólida contendo células em suspensão, este método combina o que de melhor ambas as técnicas 

têm, isto é, elevada sensibilidade que proveniente das células em suspensão e maior facilidade e 

objectividade de leitura da técnica da monocamada. Em traços gerais, a suspensão celular (que 

poderá ser ou não da mesma linhagem celular da monocamada), a amostra, o meio e agar que se 

encontram misturados num tubo, são vertidos sobre a monocamada celular. Desta forma consegue-

se que, após a infecção das células em suspensão pelos Enterovirus, esta se desloque para a 

monocamada formando zonas de lise bem localizadas. Estas zonas de lise são detectadas por 

coloração e fixação com uma solução fixadora e contabilizadas de seguida para saber qual o número 

de vírus na amostra ambiental analisada. 

Como referido anteriormente o método Viraden pode ser utilizado na concentração e detecção de 

Enterovirus permitindo a obtenção de zonas de lise sobre uma monocamada de células a partir dos 

vírus adsorvidos a um filtro. Os vírus encontram-se adsorvidos aos filtros e as células em suspensão 

que tentem ligar-se ao filtros e proliferar nele entram em contacto com os vírus sendo infectadas. 

Para consegui-lo, por cima da monocamada celular formada numa placa é vertida suspensão celular 

e por cima destas é depositado o filtro onde os vírus foram previamente concentrados e onde se 

encontram adsorvidos (com a face da membrana onde os vírus ficaram adsorvidos virada para a 

monocamada e suspensão celular). A membrana é fixada através da adição de meio com 1% de agar 

(81). Como resultado, as células entram em contacto com os vírus. Quando estes entram em contacto 
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com as células, inicia-se o ciclo de replicação viral e posteriormente, a infecção estende-se às células 

adjacentes na monocamada. As zonas de lise formam-se tanto à superfície da membrana como da 

monocamada onde são facilmente detectáveis depois do agar e do filtro haverem sido removidos, 

sendo efectuada a fixação com violeta de cristal. A principal desvantagem inerente a este método é o 

baixo volume de água processado, pois a concentração da amostra é efectuada por rampas 

semelhantes às utilizadas para a técnica das membranas filtrantes em bactérias. Contudo, foi 

desenvolvido um novo método que permite a concentração de vírus por Viraden, a partir de volumes 

de amostra de 10 L (51). 

 

4. BACTERIÓFAGOS 
Bacteriófagos (proveniente de bactéria e do grego phagein que significa “comer”) são um grupo de 

vírus específicos cujos hospedeiros são bactérias. Como tal são parasitas intracelulares obrigatórios 

que se multiplicam no hospedeiro fazendo uso de alguma ou de toda a maquinaria biossintética 

deste. A sua descoberta foi efectuada por Frederick Twort que em 1915 descobriu um pequeno 

microrganismo com capacidade de infectar e aniquilar bactérias (21). Por outro lado, Félix d’Hérell, 

anunciou em 1917 a descoberta de “um micróbio invisível e antagonista do Bacillus disenteri” o qual 

denominou de bacteriófago (21).  

Estes organismos encontra-se omnipresentes no ambiente em quantidades elevadas podendo 

alcançar até cerca de 1010 fagos por L na água do mar e por cada grama de sedimento ou camada 

superior de solo podem existir entre 107 e 109 fagos (7, 18, 19, 39). São grandes predadores de 

bactérias no oceano e são também depósitos importantes de nutriente essenciais como N e P (101) 

sendo ainda responsáveis pela intensa troca de informação genética com envolvimento na 

transdução de 1025 a 1028 pb de DNA por ano nos oceanos (46, 83). 

Desde 1959, foram descobertos e analisados mais de 5100 bacteriófagos, através de microscopia 

electrónica (2). Originalmente, em 1967, foram distribuídos em seis grupos (A a F) de acordo com a 

morfologia e natureza do ácido nucleico apresentada por cada um (2). Ao longo dos anos, novos tipos 

de fagos foram descobertos e novos morfotipos e famílias foram adicionados (2). Actualmente, 

encontram-se divididos em 21 morfotipos (Figura 8) pertencentes a 13 famílias distintas com 

capacidade de infectarem mais de 140 géneros de bactérias. 
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Figura 8) Morfotipos de bacteriófagos (retirado de 2) 

Tal como no caso de vírus de eucariotas, existe uma grande diversidade de estruturas e funções nos 

vírus de bactérias. Tipicamente são constituídos por uma proteína externa (cápside) que envolve, no 

seu interior, o material genético. Podem ainda conter um pequeno apêndice denominado de cauda. 

Podem ser de simetria cúbica, em forma de hélice ou pleomorfos. Alguns tipos de bacteriófagos 

podem possuir envelope, embora estes casos ocorram em menor percentagem que no caso dos vírus 

de animais. O próprio material genético é bastante variável podendo consistir em DNA ou RNA em 

cadeia simples ou dupla. O genoma varia entre 18 e 500 kpb podendo ser encontrado em 

conformação linear, circular ou superenrolado. O tamanho destes vírus pode variar entre 20 e 200 

nm. 

4.1. Colifagos Somáticos 
Colifagos somáticos são um grupo de vírus com características altamente variáveis. Têm em comum 

o facto de serem constituídos por uma cápside, que envolve o material genético, não contendo 

parede celular. O material genético presente neste grupo de bacteriófagos é DNA em cadeia simples 

ou dupla. Outra característica comum a estes bacteriófagos é o hospedeiro pois este grupo infecta 

espécies de bactérias como E. coli. A presença de Colifagos somáticos em águas é, geralmente, 

indicativa de poluição fecal animal e/ou humana podendo resultar de descargas de águas residuais 

não tratadas (44). 

4.2. Classificação 
Os Colifagos somáticos pertencem a quatro grupos morfológicos (A a D) agrupados em quatro 

famílias diferentes (44): 

• Microviridae; 

• Myoviridae; 

• Podoviridae; 

• Siphoviridae. 
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As três últimas famílias pertencem à ordem Caudovirales ou fagos com cauda: família Myoviridae 

também designada de família dos fagos de cauda longa e contráctil, família Podoviridae conhecida 

por família de cauda reduzida e família Siphoviridae designada por família de cauda longa mas não 

contráctil (h). 

4.3. Morfologia 
O comprimento dos bacteriófagos varia geralmente entre 24 e 200 nm e são constituídos por uma 

cápside variável na sua forma e tamanho. A cápside pode ser constituída por múltiplas cópias de uma 

única proteína ou por cópias de diversas proteínas. O material genético encontra-se no interior da 

cápside, que actua como protecção deste. Algumas famílias pertencentes aos Colifagos somáticos 

contêm uma estrutura denominada por cauda que é utilizada para injectar o ácido nucleico durante a 

infecção (h). 

Família Myoviridae 

Os bacteriófagos pertencentes a esta família são constituídos por uma cápside e uma cauda, não 

possuindo envelope (Figura 9 (A)). A cabeça e a cauda destes bacteriófagos encontram-se ligadas 

através de uma região denominada de complexo de cauda. A cabeça poderá ter simetria icosaédrica 

ou derivada e poderá ser isométrica com o diâmetro a oscilar entre 50 e 110 nm. A cápside é 

constituída por 12 capsómeros. A cauda é uma estrutura rígida, longa e contráctil, em forma de hélice 

com o comprimento a variar entre 95 e 111 nm e largura variável de 16 a 20 nm. Para que se dê a 

contracção da cauda é necessário, aparentemente, o gasto de ATP. A cauda é constituída por 

diversas estruturas como colarinho, base, pontas, fibras longas e terminais e bainha (composta de 

anéis sobrepostos). Durante a contracção do bacteriófago, os anéis da bainha deslizam uns sobre os 

outros resultando no alongamento e contração desta que poderá medir nesta fase, entre 10 e 15 nm 

(h). 

Família Podoviridae 

Estes bacteriófagos são também constituídos por uma cauda e cabeça sem envelope (Figura 9 (B)). 

A cabeça icosaédrica é isométrica medindo de diâmetro, aproximadamente, 60 nm consistindo em 72 

capsómeros. Por observação exterior, a cabeça apresenta geometria hexagonal. A cauda encontra-

se sobre a forma de uma hélice e ao contrário do que acontece com as outras famílias, é uma 

estrutura pequena e fina atingido de máximo de comprimento e largura, 17 e 6 nm, respectivamente. 

A cauda não contraí sendo composta de discos sobrepostos e seis fibras subterminais pequenas (h). 

Família Siphoviridae 

A estrutura base que compõe esta família é semelhante à das outras famílias, apresentando cabeça, 

cauda e ausência de envelope (Figura 9(C)). A simetria da cabeça é icosaédrica e isométrica, embora 

quando observada do exterior tenha simetria hexagonal, consistindo em 72 capsómeros e medindo 

cerca de 60 nm. 
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A cauda tem a forma de hélice, é filamentosa com comprimento variável entre 65 e 570 nm e largura 

atingindo 7 a 10 nm. Contém ainda pequenas fibras subterminais e terminais. Ao contrário da família 

Myoviridae a cauda não contrai durante a infecção (h). 

Família Microviridae 

Os membros pertencentes a esta família são viriões desprovidos de envelope (Figura 9 (D)). A 

cápside é isométrica de simetria icosaédrica medindo entre 25 e 27 nm de diâmetro. A cápside é 

formada por 12 capsómeros. Esta família, ao contrário das restantes, não apresenta cauda na sua 

extremidade (h). 

     

Figura 9) Imagens de bacteriófagos pertencentes ao grupo de Colifagos somáticos obtida por Microscopia 

Electrónica (A) fago T4 pertencente à família Myoviridae (B) colifago 2.5A pertencente à família Podoviridae (C) 

fago λ (família Siphoviridae) (D) fago ϕX174 da família Microviridae (retirado de g) 

4.4. Organização Genómica 
Os bacteriófagos pertencentes ao grupo dos Colifagos somáticos têm como material genético, DNA 

em cadeia simples ou dupla (h). Como protecção contra as nucleases do hospedeiro, o DNA dos 

bacteriófagos possui bases pouco usuais ou modificadas (84). O número e quantidade das diferentes 

proteínas que são expressas dependem de bacteriófago para bacteriófago, sendo estas utilizadas 

para e durante a infecção do hospedeiro e para a protecção do genoma contra a acção das 

nucleases do hospedeiro (84). 

O material genético dos bacteriófagos pertencentes à ordem Caudovirales consiste numa única 

molécula de DNA linear em cadeia dupla e não segmentada. As regiões terminais do genoma são 

geralmente compostas por sequências redundantes podendo dar-se a ligação de proteínas a estas. 

As extremidades 5’ e 3’ podem ser extremidades cegas (blunts) ou coesivas sendo que neste caso, 

as duas regiões terminais são geralmente complementares. Como tal, o seu emparelhamento 

originará uma molécula circular de DNA. A permuta entre DNA em conformação linear e circular 

poderá ocorrer nos bacteriófagos pertencentes à família Myoviridae. No caso das famílias 

Podoviridae e Siphoviridae tal não acontece, pelo que o DNA se mantém sempre em conformação 

linear. A informação genética da família Microviridae consiste de uma única molécula de DNA em 

cadeia simples e conformação circular com polaridade positiva (h). 
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4.5. Replicação 
A replicação de bacteriófagos é semelhante à replicação de Enterovirus, excepção feita ao facto de 

se tratar de DNA (Figura 10). Os bacteriófagos ligam-se a receptores específicos na membrana 

celular do hospedeiro e nesta altura o material genético é injectado no citoplasma. Com a sua 

injecção, o bacteriófago pode optar por dois ciclos. O ciclo lítico em que se dá a multiplicação dos 

vírus com libertação destes através de lise celular ou o ciclo lisogénico no qual o DNA do bacteriófago 

se insere no do hospedeiro replicando quando este replica podendo levar a duas situações distintas 

(84): 

• DNA do bacteriófago fica indefinidamente inserido no do hospedeiro; 

• o DNA do bacteriófago é excisado e, nesta altura, dá-se a entrada no ciclo lítico. 

 

 
Figura 10) Células de E. coli infectadas por bacteriófagos visualizadas por microscopia electrónica (retirado de i) 

O ciclo lítico é composto por três fases (Figura 11) (84): 

• o período ecliptico, em que não existem bacteriófagos maduros quer no interior quer no 

exterior da célula hospedeira. As proteínas codificadas nesta altura são utilizadas para que o 

bacteriófago se apodere de toda a maquinaria biossintética do hospedeiro. Os primeiros 

transcritos codificam para proteínas necessárias à síntese do bacteriófago e para o shut off 

do hospedeiro. Após a replicação do DNA, este servirá de modelo para novos transcritos que 

codificarão para proteínas estruturais e proteínas que intervirão no ciclo lítico; 

• de seguida, ocorre a fase de acumulação intracelular na qual o DNA e as proteínas 

estruturais se conjugam para originar novos bacteriófagos, provocando a sua acumulação no 

interior da célula; 

• por fim, devido à excessiva acumulação de viriões, a célula lisa. O número de bacteriófagos 

libertados no exterior após a lise celular pode ascender a 1000.  
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Figura 11) Fases do ciclo lítico de um bacteriófago (adaptado de i) 

Contudo, alguns bacteriófagos podem optar por entrar num ciclo lisogénico. É o caso de 

bacteriófagos temperados que, por definição, têm capacidade de multiplicar, por via lítica, ou de, por 

via lisogénica, entrar em estado estacionário na célula. Em estado estacionário, o genoma encontra-

se reprimido pelo que a síntese de novos viriões não ocorre. O DNA reprimido é designado de 

profago, uma vez que não é virião mas existe prossibilidade de se tornar num. Na maioria dos casos, 

o DNA do vírus insere-se no cromossoma do hospedeiro acabando por replicar em conjunto com o 

cromossoma deste. Uma célula que contenha um profago pode não sofrer efeitos adversos uma vez 

que este tipo de ciclo pode manter-se indefinidamente. 

4.6. Detecção e Quantificação de Colifagos Somáticos 
A metodologia para a detecção segue ISO 10705-2:2000(E)-Parte 2 referente ao método de detecção 

e enumeração de Colifagos somáticos em amostras de água (44). O procedimento constante desta 

norma inicia-se com o crescimento do hospedeiro em meio líquido. Após crescimento, o hospedeiro é 

adicionado à amostra de água com a concentração devida (directa, diluída ou concentrada). De 

seguida é adicionado meio semi-sólido a esta suspensão, e a mistura é vertida sobre uma placa de 

Petri, contendo meio sólido, que irá a incubar a 37 ºC. Após algumas horas, as placas são 

observadas através da projecção de luz oblíqua, e as zonas de lise são enumeradas. A partir do 

número de zonas de lise contadas, o número PFU (plaque-forming unit) de Colifagos somáticos em 

100 mL de amostra é calculado através da Equação1: 

  (Eq. 1) 

Onde: 

PFU é o número de PFU de Colifagos somáticos por 100 mL (PFU/100 mL), N é o número de zonas 

de lise contabilizadas nos duplicados efectuados, n1, n2 é o número de PFU contabilizados para a 

diluição F1, F2, V1, V2 é o volume, em mililitros, utilizado com a diluição F1, F2 e F1, F2 é o factor de 

diluição ou concentração utilizado para o volume V1, V2 (F=1 para amostras directas, F=0,1 para uma 

diluição de 10 vezes, F=10 para uma concentração de 10 vezes, etc.). 

 

 



 

5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

5.1. Amostras, colheita e locais de colheita 
Foram colhidas amostras de águas balneares e de ribeiras, de Agosto de 2006 a Junho de 2007, ao 

longo da Costa do Estoril (Baia de Cascais, Praia de Carcavelos, Praia de Santo Amaro de Oeiras, 

Praia de Caxias, Praia de Algés, Ribeira das Marianas e Ribeira da Laje). Foram colhidas 43 

amostras de água balnear e 9 amostras de água doce (ribeiras). As amostras foram colhidas em 

garrafões de 20 L para a detecção de Enterovirus e em frascos de 1 L para a detecção de indicadores 

bacteriológicos (E. coli e Enterococos fecais) e de Colifagos somáticos. Foi efectuada uma 

amostragem ao longo do Rio Tejo (Novembro), em Algés, Alcântara e Parque das Nações tendo sido 

recolhidos 3 L para a detecção de Enterovirus e 1 L para a quantificação de indicadores 

bacteriológicos e de Colifagos somáticos. 11 amostras de água residual foram colhidas, em frascos 

de 1 L, numa estação de tratamento de águas em Cascais para a análise de Enterovirus, Colifagos 

somáticos, E. coli e Enterococos fecais. Foram efectuadas amostragens destes microrganismos na 

Praia de Carcavelos e na Ribeira das Marianas para avaliar a alteração das concentrações em 

períodos de chuva (21 e 22 de Setembro e 17 de Outubro). Em cada ponto, a amostragem foi sempre 

efectuada aproximadamente no mesmo local e de manhã em dias de maré baixa. O garrafão foi 

lavado com a água da praia que estava a ser colhida para evitar possíveis contaminações com 

amostras anteriores. Após a sua lavagem, foi enchido com a amostra de água da praia em questão. 

No caso das águas residuais, o local de amostragem foi sempre o mesmo, à saída da estação de 

tratamento.  

5.2. Concentração, Detecção e Isolamento de Enterovirus 

Concentração em cartuchos electropositivos ZETA PLUS MK 

Foi necessário proceder à concentração de amostras de água, em que a concentração de vírus não 

permitisse a sua detecção directa, tais como águas balneares, águas do rio e ribeiras. As amostras 

de água residual, devido à sua carga virológica não necessitavam de ser concentradas sendo 

detectadas directamente. 

1) Foi necessário medir para todas as amostras o pH tendo a certeza que este era inferior a 8. Em 

águas em que o pH era igual ou superior a 8, o pH da amostra foi ajustado a 6,5-7 com HCl 37% 

antes do começo do procedimento de concentração; 

2) O cartucho foi introduzido dentro do porta-filtros e as mangueiras foram ajustadas aos extremos 

deste. A direcção do fluxo para a concentração da amostra vinha determinada no porta-filtros. 

Durante o passo de concentração, as partículas de maior dimensão ficavam retidas no exterior e 

as pequenas no interior devido à estrutura em gradiente de densidade que caracteriza o filtro. 

Devido ao potencial electropositivo, o cartucho retem partículas de carga positiva como os 

Enterovirus; 
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3)  O filtro foi colocado em porta-filtros descartáveis imerso num pequeno volume de amostra e foi 

guardado até eluição, a 4 ºC num máximo de 24 h ou a -30 ºC durante 4 dias. 

Eluição de cartucho electropositivo ZETA PLUS MK 

O passo seguinte passava pela eluição dos vírus que ficaram retidos no cartucho electropositivo 

durante a concentração da amostra. 

1) O cartucho foi retirado do porta-filtros descartável e colocado dentro do porta-filtros utilizado para a 

concentração da amostra; 

2) As mangueiras foram ligadas ao porta-filtros e à bomba peristáltica e fazia circular 900 mL de 

tampão glicina pH 9,5 (ponto A.12 do Anexo A) na direcção oposta à da concentração da amostra 

durante cerca de 25 a 30 min; 

Após este período de tempo o liquido foi todo recolhido dentro do frasco de schott onde o tampão 

glicina havia sido preparado para proceder ao processo de floculação orgânica. No caso de tal não 

ser possível, o pH foi ajustado a 6,5-7 e o frasco foi mantido a 4 ºC durante 24 h. 

5.3. Concentração, Detecção e Isolamento de Enterovirus 

Floculação Orgânica 

Materiais e Reagentes 

• Extracto de carne (BD); 

• HCl 37% (Sigma-Aldrich); 

• Medidor de pH (Hanna Instruments); 

• Centrifuga (Sigma 3-18K); 

• PBS 1X pH 7,1-7,2 (ponto A.1 do Anexo A); 

• NaOH 1M. 
Procedimento experimental 

Após a eluição do cartucho com tampão glicina (ponto A.12 do Anxo A) foi efectuada a floculação 

orgânica: 

1) o primeiro passo da floculação orgânica consistiu em adicionar 30 g de extracto de carne aos 900 

mL de tampão glicina ou aos 1000 mL de amostra directa; 

2) o pH da amostra foi acertado a 3,5-4 (uma vez que o pH da amostra era 9,5 se estive com tampão 

glicina ou 6,5-7 se fosse a amostra directa) com HCl 37%. O ácido foi adicionado lentamente 

evitando a formação de espuma; 

3) a amostra ficou, de seguida, durante 25 minutos em agitação lenta de forma a favorecer a 

floculação proteíca; 

4) após os 25 minutos, a amostra foi dividida em 4 tubos de centrifuga e centrifugada durante 45 min, 

a 4 ºC e com uma velocidade de 5500 r.p.m.; 
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5) terminada a centrifugação, o sobrenadante foi decantado com bastante cuidado para não arrastar 

o precipitado formado no pellet; 

6) o precipitado foi ressuspendido numa solução de PBS 1X de pH 7,-7,2, no próprio tubo de 

centrifuga. O volume de PBS utilizado variou com o tipo de água a analisar (Tabela 2). 

 

Tabela 2) Tipos de águas e volume de PBS a utilizar 

Tipo de amostra Volume de PBS /mL 

Sujas (rios, efluente de ETAR’s) 50 

Limpas (abastecimento, praias) 25 

 

7) quando todo o pellet no tubo de centrifuga foi ressuspendido, o volume que se encontrava no tubo 

de centrifuga foi transferido para um outro tubo de centrifuga e o pellet deste último foi também 

ressuspendido. Esta operação foi repetida para os restantes dois tubos de forma a ressuspender 

todo o pellet, onde se poderiam encontrar os Enterovirus; 

8) o volume da amostra (25 ou 50 mL) foi recuperado e o pH ajustado a 6,5-7 com NaOH 1M; 

9) esta amostra foi então descontaminada por filtração através de filtros millipore de 0,22 µm. 

No caso de não ser titulada nas 48h seguintes, a amostra foi congelada a -80 ºC. 

Procedimento para gerar a suspensão celular necessária para a 

aplicação do método da dupla camada 

Materiais e Reagentes 

• MEM 1% com antibióticos específicos para a realização da suspensão celular (ponto A.8 do Anexo 

A); 

• Centrifuga (Sigma 3-18K). 

Procedimento experimental 

Na câmara de fluxo laminar: 

1) o procedimento realizado foi igual ao ponto B.1 do Anexo B até ao passo 4, inclusive; 

2) após libertação das células, foi adicionado meio MEM 1% com antibióticos especifico para a 

realização da suspensão celular. A suspensão foi homogeneizada com a pipeta serológica 

algumas vezes; 

3) com a pipeta foram retirados 10 mL de suspensão celular, de cada tubo, que foi depositada em 

tubos de 50 mL de centrifuga até um volume de 40 mL; 

4) foram deixados 100 mL de meio MEM 5% SBF em cada frasco. Os frascos foram bem fechados e 

incubados a 37 ºC; 
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5) os tubos de suspensão celular foram centrifugados durante 10 min. a 1100 r.p.m. para que toda a 

massa celular ficasse depositada no fundo do tubo. Os tubos foram então guardados a 4 ºC até 

utilização. 

 



 

Método da Camada Dupla 

Materiais e Reagentes 

• Suspensão celular (ponto 5.1.2.); 

• Placas com células BGM (ponto B.4 do Anexo B); 

• MEM 2X com antibióticos (ponto A.9 do Anexo A); 

• Agar (ponto A.10 do Anexo A); 

• Vortex. 

Procedimento Experimental 

• foi necessário preparar, primeiro que tudo, a suspensão celular; 

• no caso da amostra não ter sido descontaminada anteriormente, teria que ser descontaminada 

nesta fase por filtração. 

Após a execução destes dois passos começou a execução do método que consistiu em: 

1) repartir a totalidade da amostra por tubos de centrifuga estéreis (2 mL de amostra/tubo); 

2) os tubos  com a suspensão celular centrifugada foram concentrados 10 vezes, isto é, o meio que 

se encontrava nos tubos foi decantado para o contentor de resíduos, excepção feita a um dos 

tubos cujo meio foi decantado para outro tubo estéril. Dos 40 mL decantados para este, 4 mL 

foram distribuídos pelos tubos com a suspensão celular para que esta fosse ressuspendida; 

3) em cada um dos tubos de plástico que continha a amostra foram adicionados 260 µl de suspensão 

celular concentrada; 

4) adicionava-se, em seguida, 2 mL de meio MEM 2X com antibióticos a cada tubo; 

5) as placas foram retiradas da incubadora de CO2 e observadas através de um microscópio 

invertido para assegurar a existência de uma monocamada confluente de células BGM com 

morfologia correcta; 

6) na câmara de fluxo laminar, o meio de cultura foi retirado para o contentor de resíduos; 

7) as placas foram então rotuladas com o nome da amostra (e com a data de colheita desta, no caso 

de existirem duas amostras do mesmo local); 

8) foi adicionado em cada tubo (que continha a mistura de amostra, suspensão celular e meio MEM 

2X com antibióticos) 2 mL de agar 2%. O tubo com a mistura, foi agitado no vortex e vertido numa 

placa de cultura e após a solidificação do agar, as placas foram a incubadar a 37 ºC, durante 4 

dias, numa atmosfera com 5% de CO2 e uma humidade relativa de 80%. 

Leitura das Placas Infectadas 

Materiais e Reagentes 

• Espátula; 

• Solução fixadora de violeta de cristal-formaldeído (ponto A.11 do Anexo A). 
Procedimento Experimental 

Depois de passados os 4 dias necessários para a obtenção das zonas de lise criadas como resultado 

da infecção das células BGM pelos vírus, foi realizada a leitura das placas:  
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1) com o auxílio de uma espátula, o agar foi removido de todas as placas; 

2) localizaram-se as zonas de lise de forma a serem feitos os isolamentos dos vírus que causaram a 

lise das células; 

3) adicionaram-se 10 a 20 mL de uma solução fixadora de violeta de cristal-formaldeído e que 

actuava durante cerca de 5 min; 

4) a solução fixadora foi recuperada para dentro da mesma garrafa de forma a ser reutilizada; 

5) as placas foram retiradas da câmara de fluxo laminar e limpas com água corrente para que os 

restos da solução fixadora fossem removidos. 

As placas foram secas ao ar para proceder à nova contagem do número de vírus. 

Isolamento de Enterovirus a partir de zonas de Lise 

Materiais e Reagentes 

• Solução PBS 1X pH 7,1-7,2; 

• Eppendorfs. 

Procedimento Experimental 

Após a localização da zona de lise: 

1) com uma pipeta e pontas de filtro, foram retirados 100 µl de uma solução de PBS que foram 

colocados num eppendorf estéril; 

2) tocava-se, com a mesma ponta humedecida, na zona de lise celular; 

3) os vírus aderidos na pipeta foram ressuspendidos, através da utilização do volume de PBS 

referido na alínea 1; 

4) os isolamentos efectuados foram congelados a -80 ºC até ao momento em que fosse efectuada a 

re-infecção. 

Re-infecção de isolamentos realizados em multiplacas de 24 poços 

Materiais e reagentes 

• Multiplacas de 24 poços com monocamada crescida (ver procedimento em Anexo B, ponto B.6); 
• Material de referência (inf CB3) 

• Solução PBS 1X pH 7,1-7,2; 
• Solução MEM 1% SBF (ver composição no Anexo A, ponto A.6). 
Procedimento experimental 

A re-infecção dos isolamentos foi realizada em multiplacas de 24 poços nas quais já se tinham 

previamento crescido células BGM para que formassem uma monocamada celular. Após se observar 

o crescimento das células, realizaram-se as seguintes operações: 

1) os poços da multiplaca foram observados para verificar se a morfologia das células era a correcta 

e que a monocamada estava formada; 
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2) cada poço foi rotulado com o nome do vírus isolado como descrito no ponto 5.1.5., para que fosse 

feita a sua inoculação. 

 



 

Na câmara de fluxo laminar: 

1) o meio que se encontrava em cada um dos poços foi retirado, recorrendo a uma pipeta serológica; 

2) cada poço foi inoculado com 50 µL do isolado correspondente. Foi necessário guardar dois poços 

vazios para o controlo positivo (Material de referência) e negativo (PBS); 

3) a multiplaca foi agitada para assegurar que todas as multiplacas ficavam cobertas com os inóculos 

e que não ficavam ressequidas; 

4) a multiplaca foi introduzida na incubadora e aguardaram-se 90 min; 

5) a cada 30 min, a multiplaca foi agitada suavemente. Este procedimento favoreceu a adesão de 

novos vírus à membrana celular e o início do processo de infecção; 

6) terminado este tempo, foi colocado 1 mL de meio de manutenção MEM 1% SBF, em cada poço; 

A placa foi a incubar, durante o mínimo de 3 dias, a 37ºC, 5% de CO2 e 80% de humidade relativa. 

Leitura de Multiplacas Infectadas 

Materiais e Reagentes 

• Microscópio electrónico invertido (Nikon ECLIPSE TE2000-S). 

Procedimento experimental 

Após terem decorrido 48 h (ou 72 h) desde a altura em que a infecção foi efectuada, a multiplaca foi 

observada pela primeira vez através de um microscópio invertido. Nesta altura já foi detectar o efeito 

citopático (CPE), isto é, células soltas em alguns poços como resultado da infecção. As multiplacas 

foram observadas até se verificar que existia CPE em 90 a 100% da monocamada. Este efeito tinha 

que ocorrer até um espaço de 5 dias após a infecção. Nesta altura: 

1) os poços em que se verificou CPE foram registados; 

2) a multiplaca foi acondicionada com parafilme até realização da extracção viral. 

Extracção Viral 

Materiais e reagentes 

• Centrifuga de eppendorfs (eppendorf miniSpin plus). 

Procedimento experimental 

O objectivo da extracção viral foi obter uma suspensão de vírus sem que existissem restos de células 

BGM. Para tal: 

1) foram realizados 3 ciclos de congelação-descongelação das multiplacas com 24 poços a -80 ºC ; 

2) na câmara de fluxo laminar, o volume de cada um dos poços onde foi observado CPE, foi 

recuperado e depositado num eppendorf estéril; 

3) de seguida, os eppendorfs foram a centrifugar durante 10 min a uma velocidade de 1100 r.p.m., de 

forma a separar os restantes restos de células BGM que eventualmente pudessem ainda estar 

presentes; 

4) o sobrenadante foi recuperado num tubo estéril. Este foi rotulado com o nome da amostra do qual 

provinha, com as datas de colheita da amostra e de re-infecção. 
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Os tubos foram guardados a -80 ºC, para que os Enterovirus isolados sejam identificados por RT-

PCR pelos parceiros deste projecto, o Departamento de Microbiologia da Universidade de Barcelona. 

5.4. Isolamento e quantificação do número de Colifagos 
Somáticos presentes em amostras ambientais 

Concentração de amostras de Colifagos Somáticos 

Este protocolo foi definido para a concentração de Colifagos somáticos, fagos F-específicos totais e 

de RNA e fagos que infectam Bacteroides fragilis, que se encontram em baixas concentrações em 

amostras de água de baixa turbidez e num volume máximo de 1 L. 

Materiais e Reagentes 

• MgCl2.6H2O 4,14 M; 

• Filtros GSWP04700 (0,22 µm, 47 mm Ø, Millipore®); 

• Eluente (ver composição no ponto C.2 do Anexo C); 

• Rampa de filtração; 

• Camâra de ultra-sons (ELMA). 

Procedimento experimental 

1) Foram adicionados a 1 L de amostra, 15 mL de uma solução 4,14 M de MgCl2.6H2O; 

2) a amostra foi homogeneizada e ficou a repousar durante alguns minutos; 

3) a amostra foi filtrada, numa rampa de filtração, sobre um filtro GSWP04700; 

4) após a filtração, cortava-se o filtro em 8 fragmentos e colocavam-se os fragmentos dentro de um 

recipiente de vidro com 5 mL de eluente; 

5) o recipiente com os fragmentos do filtro foi colocado na camâra de ultra-sons, tendo em atenção 

que o nível do eluente no recipiente tinha que ficar 1 cm abaixo do nível da água que se 

encontrava dentro da câmara de ultra-sons; 

6) os ultra-sons foram aplicados durante 5 min a uma frequência de 45 Hz; 

7) o eluente foi utilizado para realizar a enumeração dos fagos (1 mL por cada placa, num total de 5 

placas). 

Detecção e enumeração de Colifagos somáticos 

Para o isolamento e quantificação do número de Colifagos somáticos presentes em amostras 

ambientais procedeu-se de acordo com a norma ISO 10705-2:2000(E)-Parte 2 referente ao método 

de detecção e enumeração de Colifagos somáticos em amostras de água. 

Materiais e Reagentes 

• Incubadora controlada termostaticamente a 37 ºC; 

• Incubadora de temperatura controlada a 37 ºC com agitação; 

  27

 



 

• Banho de água de temperatura controlada a (45 ± 1) ºC; 

• Medidor de pH (Hanna Instruments); 

• Meio ssMSA (composição ver em Anexo D, ponto D.3); 

• Membranas de descontaminação de poro 0,2 µm. 

Procedimento 

O inóculo foi preparado como descrito no Anexo E. 

1) O meio ssMSA (D.3) foi liquefeito e colocado em banho de água a (45 ± 1) ºC.  

2) de seguida foram adicionados, assepticamente, 600 µL de uma solução de CaCl2.  

3) o meio foi distribuído em aliquotas por tubos (2,5 mL/tubo), que foram colocados no banho a (45 ± 

1) ºC. 

4) a cada tubo foi adicionado 1 mL da amostra original (ou diluída ou concentrada) pré-aquecida à 

temperatura ambiente. Cada aliquota foi efectuada em duplicado. 

5) por fim, adicionou-se 1 mL de inóculo a cada tubo contendo as alíquotas de meio ssMSA e 

amostra. O tubo foi agitado com um vortex e o conteúdo foi colocado sobre meio MSA completo 

numa placa de Petri pré-aquecida à temperatura ambiente.  

6) após solidificação, as placas foram cobertas com papel de alumínio e guardadas, em posição 

invertida, numa incubadora a (36 ± 2) ºC durante (18 ± 2) h. 

Após o período de incubação procedeu-se à contagem do número de halos de lise formados em cada 

placa. 

5.5. Quantificação do número de microrganismos indicadores 
em amostras de água 

Materiais e Reagentes 

• Quanti-Tray® (IDEXX); 

• Selador (IDEXX); 

• Substrato definido (IDEXX); 

• Água destilada. 

Procedimento experimental 

1) Adicionou-se o conteúdo do substrato indicado para o microrganismo em pesquisa (CT, E. coli ou 

Enterococos Fecais) presente num pack a 100 mL de amostra (directa ou diluída);  

2) o recipiente onde se encontrava a amostra foi agitado até dissolução do suplemento. A mistura foi 

de seguida colocada na micro-placa Quanti-Tray e selada. 

3) as amostras foram a incubar à temperatura apropriada para o organismo em estudo durante 18 h., 

isto é, no caso de se proceder à quantificação de coliformes totais e E. coli, as placas foram 

colocadas numa incubadora a 37 ºC. Quando os organismos em estudo foram Enterococos fecais, 

as placas foram incubadas a 42 ºC. 
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Os resultados foram lidos segundo as Tabela 27 e 28 que se encontram no Anexo F. O número de 

poços positivos foram contados e cruzados com a Tabela de NMP para se obter o Número Mais 

Provável de organismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
6.1. Ocorrência de indicadores bacteriológicos, Colifagos 

somáticos e Enterovirus em amostras de água 
Neste estudo foram efectuadas colheitas num período de monitorização que decorreu entre 5 de 

Agosto de 2006 e 6 de Junho de 2007 em amostras de água colhidas em praias ao longo da Costa do 

Estoril.  

A Tabela 3 resume a percentagem de águas analisadas nas quais os diversos microrganismos foram 

detectados em relação a diferentes graus de contaminação fecal com E. coli apresentados nas 

diversas amostras. A partir dos valores da Tabela 3 conclui-se que tanto Enterococos Fecais como 

Colifagos Somáticos foram detectados em todas as amostras, mesmo para valores de E. coli 

inferiores a 100 NMP por 100 mL. Verifica-se que o método utilizado na concentração de Colifagos 

somáticos, quando os níveis de E. coli foram baixos não permitindo possivelmente a sua detecção 

directa, foi eficiente. 

Tabela 3) Percentagem de amostras positivas para EF, CS e Enterovirus em amostras de águas com diversos 

níveis de poluição fecal 

Concentração de E. 

colia nb 

% amostras positivas 

EFc CSc Enterovirusd 

< 100 10(9) 100 100 22,2 

100-1000 18(7) 100 100 28,6 

> 1000 38(25) 100 100 44,0 
a NMP por 100 mL de amostra 

b Número de amostras testadas. Entre parêntesis encontra-se o número de amostras testadas para Enterovirus 

c Amostras positivas em 100 mL 

d Amostras positivas em 1 L 

Os Enterovirus foram detectados em percentagens bastante baixas, mesmo quando a concentração 

de E. coli foi elevada. Observa-se que o número de amostras positivas para Enterovirus aumenta 

quando o nível de contaminação fecal aumenta (Tabela 3). Para que a detecção de Enterovirus fosse 

tão baixa poderão existir quatro explicações: o método para a detecção de Enterovirus (Método da 

Dupla Camada) não foi eficiente, o método de concentração (Floculação Orgânica) não foi eficiente, 

não existiam Enterovirus nas amostras de água analisadas ou os Enterovirus apresentam taxas de 

sobrevivência inferior aos restantes microrganismos em estudo. Estudos efectuados demonstraram 

que os Enterovirus apresentam uma taxa de sobrevivência em águas superior às bactérias, pelo que 

a última razão não é plausível para os resultados observados (50, 63). Tendo em conta, que todas as 

amostras de água residual foram positivas quando utilizado o método da dupla camada, o problema 

também não passa pelo método de detecção. A explicação para percentagens tão baixas poderá ter 

a ver com perdas no método de concentração. O método de floculação orgânica envolve diversos 
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passos que poderão contribuir para a perda de Enterovirus. Material em suspensão ou partículas 

dissolvidas na água são alguns dos factores limitantes neste método de concentração. Para baixas 

concentrações de indicadores bacteriológicos, a justificação mais plausível será a não existência de 

Enterovirus nas amostras de águas analisadas. 

6.2. Número de indicadores bacteriológicos e bacteriófagos 
em amostras de água 

Na Figura 12 encontram-se as correlações obtida entre os valores logarítmicos da concentração dos 

indicadores bacteriológicos (E. coli e Enterococos Fecais) e dos Colifagos Somáticos, em todos os 

tipos de água analisados (água do mar, do rio, água residual). Como pode se pode verificar, existe 

uma correlação bastante elevada entre os diversos parâmetros.  
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Figura 12) Regressão linear e correlação entre (A) E. coli e Enterococos fecais; (B) E. coli e Colifagos 

Somáticos; (C) Enterococos fecais e Colifagos Somáticos, detectadas nas águas analisadas. 

Como seria de esperar, a melhor correlação ocorre entre os valores dos NMP dos indicadores 

bacteriológicos actualmente utilizados em rotina, E. coli e EF (Figura 12 (A)). A relação entre os 

valores de PFU de Colifagos somáticos e o NMP de indicadores bacteriológicos foi semelhante para 

ambas bactérias (Figura 12 (B) e (C)). Verifica-se um pequeno desvio nos valores da recta de 

correlação entre os Colifagos somáticos e E. coli (Figura 12 (B)) (ou EF (Figura 12 (C))) quando a 

concentração deste último parâmetro era baixa, assunto que será mais tarde abordado. 

Nos gráficos da Figura 13 encontram-se as regressões de 1ª e 2ª ordem e respectivas correlações, 

obtidas entre os Enterovirus e os restantes parâmetros microbiológicos analisados. Verifica-se a 

existência de uma correlação fraca entre Enterovirus e indicadores bacteriológicos, quer se tratando 

de regressão linear ou de segunda ordem. A pior correlação foi obtida entre Enterovirus e E. coli, e 

que poderá reflectir as diferenças em termos de sobrevivência entre os dois microrganismos. E. coli é 

o microrganismo com a mais baixa taxa de sobrevivência fora de um hospedeiro enquanto que os 

Enterovirus têm sobrevivência elevada nas mesmas condições. A correlação obtida entre os dois 

tipos de vírus, Enterovirus e Colifagos somáticos, é significativa para as duas regressões reflectindo 

as semelhanças em termos de sobrevivência demonstradas pelos dois microrganismos. 

Tendo em conta o facto de existir uma melhor correlação entre os dois tipos de vírus e os resultados 

obtidos até esta altura, a quantificação de Colifagos somáticos poderá ser a melhor abordagem na 

previsão do grau de contaminação das amostras de água com Enterovirus. 

  32

 



 

   

 

   
 

Figura 13) Regressões de 1ª (-) e 2ª (--) ordem e respectivas correlações, nas amostras de água 

analisadas, entre Enterovirus e (A) E. coli; (B) Enterococos Fecais; (C) Colifagos Somáticos. 
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6.3. Variação sazonal dos indicadores bacteriológicos e de 
bacteriófagos em praias e ribeiras da Costa do Estoril 

Os gráficos demonstrando a variação sazonal dos microrganismos indicadores, E. coli e Enterococos, 

e dos Colifagos somáticos nas praias (B. Cascais, P. Carcavelos, P. Oeiras, P. Caxias, P.Algés e P. 

Conceição) e ribeiras (Laje e Marianas), encontram-se respectivamente nas Figuras 14, 15 e 16. 

Na Figura 14 encontram-se os valores logarítmicos do NMP de E. coli detectados nas águas colhidas 

nas praias e ribeiras analisadas (Figura 14 (A) e (B), respectivamente) durante o período de 

amostragem. Da observação dos gráficos, verifica-se um aumento no número desta bactéria durante 

o Outono (que teve o seu inicio a 21 de Setembro e término a 21 de Dezembro). A 20 de Dezembro 

deu-se o pico para a concentração de E. coli na Baia de Cascais. Para a praia de Santo Amaro de 

Oeiras, o maior número de E. coli foi detectado a 22 de Novembro e a 27 de Setembro para as praias 

de Caxias e Conceição. Dia 31 de Janeiro, apareceu como a data de colheita em que foi registado o 

maior número de E. coli nas Praias de Carcavelos e Algés, mas considera-se este ponto como um 

outlier. É de notar a ocorrência de precipitação nos dias anteriores a esta colheita, dados que se 

encontram no Anexo H (Figura 30) correspondentes aos meses em que as colheitas foram 

efectuadas. Utilizando as figuras constantes no Anexo H e os dados observados na Tabela 29 

verifica-se um aumento no número de E. coli quando a temperatura diminui (até valores próximos de 

12 ºC) e especialmente quando ocorre precipitação (a ocorrência de chuvas antes do dia 31 de 

Janeiro, fez disparar o número de E. coli nas praias de Carcavelos e Algés). 
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Figura 14) Variação sazonal do número de E. coli em (A) praias; (B) ribeiras durante o período 

de amostragem 

A maior concentração de E. coli ocorreu dia 6 de Junho e 27 de Setembro para a Ribeira da Laje e 

das Marianas, respectivamente. A maior concentração de E. coli durante o Verão para a Ribeira da 

laje, dever-se-á a um factor de concentração dos microrganismos provenientes de descargas ilegais 

que ainda são uma prática bastante frequente em Portugal. Os gráficos da Figura 15 representam a 

variação do NMP de Enterococos Fecais para praias e ribeiras. Mais uma vez verifica-se que durante 

o Outono o número de Enterococos fecais, para a Baia de Cascais e para as praias de Oeiras e 

Caxias (Figura 15  (A)), aumenta. Para a primeira, o pico deu-se a 20 de Dezembro enquanto que 

para as duas praias, a maior concentração foi detectada a 22 de Novembro. No caso tanto da praia 

de Carcavelos como da de Algés, o valor mais alto foi obtido para dia 31 de Janeiro (Figura 15 (A)), 

resultado este concordante com o obtido no caso de E. coli. Apesar deste resultado, que se deve ao 

facto da ocorrência de precipitação nos dias 29 e 30 de Janeiro (Figura 30 (B) do Anexo H), pode 

verificar-se do gráfico da Figura 15  (A) que o número de Enterococos fecais sofreu um aumento 

durante a estação do Outono. Isto implica mais uma vez que o decréscimo na temperatura ambiente 

e das águas e dos índices de UV propiciou o aumento registado para os microrganismos durante esta 

estação do ano. No que respeita às ribeiras, mais uma vez no caso da Ribeira da Laje o dia em que 

foi registado o maior número de Enterococos fecais foi no dia 6 de Junho, tendo nesse dia sido 

detectados 24600 NMP de Enterococos fecais por 100 mL, enquanto que para a Ribeira das 

Marianas ocorreu a 27 de Setembro (Figura 15  (B)) com um valor registado de 45700 NMP de 

Enterococos fecais em 100 mL (Tabela 29 pertencente ao Anexo G).  

A Figura 16 representa a variação, em valores logarítmicos, de PFU de Colifagos somáticos por 100 

mL. Também no caso da determinação do nível de bacteriófagos se verificou uma tendência para o 

seu aumento durante o Outono, resultado observado para todas as praias, com especial incidência na 

Baia de Cascais e nas Praias de Santo Amaro de Oeiras e de Caxias (Figura 16 (A)).   
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Figura 15) Variação sazonal do número de Enterococos fecais nas (A) praias; (B) ribeiras.   

O valor de Colifagos somáticos em 100 mL registado para a Baia de Cascais foi de 66667 PFU no dia 

22 de Novembro, tendo sido também neste dia que se registou a maior concentração nas praias de 

Santo Amaro de Oeiras e de Caxias, com valores de 2333 e 1500 PFU por 100 mL, respectivamente 

(Figura 16 (A) e Tabela 29 constante do Anexo G). Para a praia de Carcavelos foram detectados 600 

PFU por 100 mL nos dias 20 de Dezembro e 31 de Janeiro (Figura 16 (A) e Tabela 29 do Anexo G). 

No caso de Algés, a maior concentração de bacteriófagos foi obtida a 31 de Janeiro com o valor de 

87500 PFU por 100 mL (Figura 16 (A) e Tabela 29 em Anexo G). Na Figura 16 (B) encontram-se os 

valores obtidos para a concentração de Colifagos somáticos por 100 mL em função das datas de 

colheita. Para a Ribeira da Laje o maior valor detectado foi de 74500 PFU de Colifagos somáticos por 
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100 mL a 6 de Junho, enquanto que para a R. Marianas foi de 52500 PFU em 100 mL (Tabela 29 do 

Anexo G) no dia 27 de Setembro. 

 

 

Figura 16) Variação ao longo do ano no número de Colifagos Somáticos em (A) praias; (B) ribeiras. 

Dos resultados obtidos pode concluir-se que existe uma tendência de sazonalidade, com o aumento 

no número de indicadores bacteriológicos e Colifagos somáticos durante o Outono em quase todas 

as amostras efectuadas. Este resultado dever-se-á a duas situações: diminuição dos níveis de raios 

UV e temperaturas amenas (49, 60). No Verão, os níveis do índice de UV são bastante elevados, o 

mesmo se verificando no caso da temperatura, contribuindo para a inactivação tanto dos indicadores 

bacteriológicos utilizados em rotina como dos próprios Colifagos somáticos pelo que existe uma 

diminuição das suas concentrações durante esta época do ano. As baixas temperaturas, que ocorrem 
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preferencialmente no Inverno, também propiciam a inactivação dos microrganismos, pelo que o facto 

de existirem temperaturas amenas durante esta época do ano (Figura 29 do Anexo H) é um 

importante factor para os resultados obtidos. Os resultados obtidos para a Praia de Carcavelos e a de 

Algés no dia 31 de Janeiro, reflectem os efeitos que as chuvas apresentam nos níveis dos 

microrganismos quando se procede à análise de águas, assunto que será abordado na secção 6.8 

dos Resultados e Discussão. 

6.4. Número de bacteriófagos e indicadores bacteriológicos 
numa água residual 

Na Figura 17 encontram-se os valores obtidos para indicadores bacteriológicos de rotina (E. coli e 

Enterococos fecais), Colifagos somáticos e Enterovirus nas amostras de água residual colhidas entre 

Agosto de 2006 e Junho de 2007, numa ETAR na região de Cascais.  

 

 

 

Figura 17) Variação do número de (A) E. coli; (B) Enterovirus; (C) Enterococos fecais e Colifagos somáticos 

em amostras de águas residuais colhidas numa ETAR. 

É importante referir que na ETAR em questão apenas é efectuado tratamento primário, isto é, 

remoção de resíduos sólidos não havendo qualquer outro tipo de tratamento como exposição a raios 

UV ou tratamento com cloro e ozono. Verifica-se que em todas as amostragens efectuadas, nesta 

estação de tratamento, o organismo em maior abundância é E. coli com concentrações que variam 
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entre 4,6x106 e 5,2x107 NMP por 100 mL (Figura 17  (A)). A concentração de Colifagos somáticos 

excedeu a de Enterococos fecais em mais de 70 % das amostras analisadas (Figura 17  (C)). A 

concentração de Colifagos somáticos variou entre 4,5x105 e 4,2x106 PFU por 100 mL, que se traduziu 

numa razão de 3 a 20 vezes entre o número de Colifagos somáticos e de E. coli. As concentrações 

de Enterococos fecais demonstraram uma variação entre 6,3x105 e 4,4x106 NMP de EF por 100 mL 

sendo a sua concentração, na generalidade, inferior à de E. coli em valores que podiam ir de 2 a 82 

vezes. O número de Enterovirus, microrganismo detectado sempre em menor quantidade, variou 

entre 0 e 8940 PFU por L, com concentrações entre 1000 e 45500 vezes inferior à de E. coli (Figura 

17  (B)). O número de Enterovirus na água residual aumentou durante o Outono, tendo sido 

detectados em maior concentração dia 20 de Dezembro (Tabela 29 do Anexo G e Figura 17 (B)). 

Nos gráficos da Figura 18 encontram-se as correlações obtidas entre Enterovirus e indicadores 

bacteriológicos e entre os dois tipos de vírus em amostras de água residual. Verifica-se que a 

correlação entre Enterovirus e E. coli (ou Enterococos fecais) não é, mais uma vez, muito 

significativa.  
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Figura 18) Correlação entre a concentração de Enterovirus e a concentração de (A) E. coli; (B) Enterococos 

Fecais; (C) Colifagos somáticos 

A melhor relação ocorre, mais uma vez, entre Enterovirus e Colifagos somáticos (Figura 18  (C)), 

resultado concordante com o observado anteriormente na secção 6.2 dos Resultados e Discussão. 

Considerando as equações de segunda ordem verifica-se que as correlações entre os 

microrganismos e Enterovirus aumenta, sendo que a correlação entre os Enterovirus e os Colifagos 

somáticos aumenta consideravelmente (Figura 18 (C)). Este resultado deve-se ao facto de haver uma 

elevada discrepância entre os valores obtidos para os Enterovirus durante o Outono e nas restantes 

colheitas efectuadas. 

6.5. Baia de Cascais 
Na Figura 19 encontra-se a variação anual observada nos níveis de E. coli, Enterococos Fecais, 

Colifagos somáticos e Enterovirus analisados nas amostras de água colhidas na Baia de Cascais. 

Focando apenas a Baia de Cascais pode verificar-se mais facilmente a tendência seguida por esta 

praia no que respeita à sazonalidade. A Figura 19 mostra que durante os meses respeitantes a esta 

estação, existe um aumento no número de todos os microrganismos estudados. 

E. coli é o organismo encontrado em concentrações superiores, que variam entre 30 e 1,7x105 NMP 

E. coli por 100 mL (Tabela 29 do Anexo G). A concentração de Enterococos fecais varia entre 2 e 

5,0x104 NMP em 100 mL e a de Colifagos somáticos entre 3 e 6,7x104 PFU em 100 mL (Figura 19 (A) 

e Tabela 29 do Anexo G). A concentração de E. coli é entre 0,5 e 50 e entre 0,2 e 79 vezes superior à 

concentração de Enterococos fecais e Colifagos somáticos, respectivamente. A concentração média 

de E. coli para as primeiras três e duas últimas amostragens (5 de Agosto a 14 de Setembro de 2006 

e 2 de Abril a 6 de Junho de 2007 (Figura 19 (A)) foi de 1,5x103 NMP/100 mL e de 8,5x104 NMP/100 

mL para as restantes quatro amostragens (27 de Setembro a 20 de Dezembro de 2006 (Figura 19)). 

Mais uma vez se verifica a existência de uma diferença significativa entre estas duas séries de 

amostragens, diferindo num factor de cerca de 57 vezes. A concentração média de Enterococos 

fecais nas três primeiras e últimas duas amostragens foi de 1,9x103 NMP/100 mL e nas restantes 

quatro foi de 1,9x104 NMP/100 mL, o que representa uma variação de cerca de 10 vezes no número 

de Enterococos fecais.  
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Figura 19) Variação anual da concentração dos microrganismos (A) E. coli, EF e CS; (B) Enterovirus 

pesquisados nas águas colhidas na Baia de Cascais.  

Por fim, a concentração média para Colifagos somáticos nas três primeiras colheitas e nas duas 

últimas foi de 83 PFU/100 mL e de 2,4x104 PFU/100 mL nas restantes datas de colheita, o que se 

revelou numa razão de quase 300 entre os valores.Com estes resultados pode concluir-se que existe 

uma diferença bastante acentuada entre as amostras de água colhidas durante o Outono e as 

restantes amostras. Observando a Figura 29 e Figura 30 (Anexo H) verifica-se que este aumento 

observado não se deve à ocorrência de precipitação, no caso particular da Baia de Cascais, uma vez 

que não choveu em dias anteriores à generalidade das colheitas de águas efectuadas (apenas na 

colheita de dia 12 de Outubro poderia haver influência da precipitação no número de microrganismos 

uma vez que durante o dia 11 de Outubro choveu). Tal aumento dever-se-á aos factores temperatura 

e índices de radiação UV (60). No caso do primeiro, como discutido anteriormente, a diminuição de 

temperatura observada nesta altura do ano é favorável à maior sobrevivência dos microrganismos. A 

exposição por radiação UV é também um factor envolvido na diminuição do número de 

microrganismos.  

Durante Agosto de 2006 e Junho de 2007 foram efectuadas 6 amostragens com vista à detecção de 

Enterovirus (Figura 19 (B) e Tabela 29 do Anexo G). Das seis amostras recolhidas apenas em uma 

foram detectados Enterovirus, colheita efectuada a 28 de Agosto. Nas restantes amostras colhidas e 

analisadas em relação a este parâmetro não houve a detecção de nenhuma unidade citopatogénica 

(Figura 19 (B)). É de notar que a detecção de Enterovirus nesta praia foi observada durante o Verão 
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quando ainda estava aberta a época balnear revelando contaminação exógena por parte dos 

utilizadores da Baia de Cascais. 

Na Figura 20 encontram-se as correlações entre os valores logarítmicos da concentração dos 

microrganismos nas amostras de água colhidas na Baia de Cascais. 

 

 

 

Figura 20) Regressão linear e correlação entre (A) E. coli e Enterococos Fecais; (B) E. coli e Colifagos 

Somáticos; (C) Enterococos Fecais e Colifagos Somáticos, contabilizados nas águas colhidas na Baia de 

Cascais. 
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A correlação entre os três organismos foi novamente significativa sendo que a melhor relação ocorre 

entre os indicadores bacteriológicos utilizados em rotina, E. coli e Enterococos Fecais (Figura 20 (A)). 

De seguida, encontrava-se a correlação entre E. coli e Colifagos somáticos e por fim entre estes e os 

Enterococos Fecais (Figura 20  (B) e (C), respectivamente). Os resultados expressos na Figura 20 

parecem mostrar uma tendência, em que a melhor correlação ocorre sempre entre os indicadores 

bacteriológicos, seguida da relação entre E. coli e Colifagos somáticos (isto é, entre hospedeiro e 

parasita), e por fim, a correlação entre Colifagos somáticos e Enterococos fecais. 

A Baia de Cascais encontra-se interdita aos banhistas por não apresentar valores concordantes com 

os constantes da Directiva 2006/7/EC (Tabela 1) para as águas balneares e como pode ser avaliado 

na Figura 19 e na Tabela 29 (Anexo G), praticamente todas as análises efectuadas apresentam 

valores de E. coli e Enterococos Fecais que excedem, e bastante, os valores permitidos por Lei. 

6.6. Praia de Carcavelos 
A Figura 21 representa a variação observada nos microrganismos avaliados na Praia de Carcavelos 

durante este estudo. Como observado anteriormente, existe um aumento no número de E. coli, 

Enterococos fecais e Colifagos somáticos durante a estação do Outono tendo sido registados no dia 

31 de Janeiro os valores mais elevados. Nos dias anteriores a esta colheita ocorreu precipitação que 

ajudará a explicar a razão de valores tão díspares (Figura 30 (B) do Anexo H) (3, 9, 32, 48, 74). A 

concentração de E. coli varia entre 10 e 2100 NMP em 100 mL, a de Enterococos fecais entre 2 e 420 

NMP por 100 mL e por fim a concentração de Colifagos somáticos apresenta uma variação de 4 a 

600 PFU por 100 mL. As concentrações médias, para E. coli, são de 75 NMP/100 mL, entre 5 de 

Agosto e 27 de Setembro e entre 2 de Abril e 6 de Junho (Figura 21 (A)), e de 816 NMP/100 mL entre 

12 de Outubro e 31 de Janeiro (Figura 21 (A)). Isto representa uma variação de 11 vezes na 

concentração de E. coli entre amostras colhidas durante a Primavera/Verão e no Outono/Inverno, 

com este último período a gerar concentrações mais elevadas bactéria. Os Enterococos fecais 

apresentam uma concentração média de 13 NMP/100 mL e 189 NMP/100 mL demonstrando uma 

variação de um factor de cerca de 14 vezes. 28 PFU/100 mL e 425 PFU/100 mL são as 

concentrações médias observadas para os Colifagos somáticos, sendo que significa que existe uma 

diferença de 15 vezes. As diferenças observadas entre as colheitas efectuadas durante o 

Outono/Inverno e Primavera/Verão reflectem bastante a sazonalidade observada para os níveis dos 

diversos microrganismos (E. coli, Enterococos fecais e Colifagos somáticos) detectados. Na Figura 21 

(A) é bastante vísivel o aumento observado no número de microrganismos para o período de Outono. 

Este resultado será o reflexo das condicionantes ambientais verificadas durante o período ambiental 

em questão, já referidas, como a temperatura e os níveis de radiação solar.   
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Figura 21) Variação sazonal do número de (A) E. coli, EF e CS; (B) Enterovirus em amostragens efectuadas na 

praia de Carcavelos 

Contudo, como observado anteriormente, a maior concentração de microrganismos foi detectada a 31 

de Janeiro sendo este o resultado das chuvadas dos dias anteriores a esta colheita (Figura 30 (B) do 

anexo H). Da Figura 21 e da Tabela 29 (Anexo G) pode também ser observado que para baixos 

valores de E. coli, o número de Colifagos somáticos ultrapassa claramente o número deste parâmetro 

bacteriológico, sendo este resultado bastante significativo considerando especialmente todas as 

amostras de águas balneares contendo menos de 150 NMP E. coli por 100 mL (dias 29/08, 27/09, 

12/10 e 31/10). Foram analisadas 7 amostras de água desta praia para Enterovirus e em apenas uma 

das amostras foi detectada a sua presença, 29 de Agosto (Figura 21 (B)). Nas restantes amostras 

analisadas para este parâmetro, não foi conseguida a sua detecção. A detecção de Enterovirus 

apenas naquele dia em particular pode ser o reflexo da utilização da praia por banhistas durante esta 

época do ano (dia 29 de Agosto, Verão) uma vez que também nesta data foram detectados 

Enterovirus na Baia de Cascais. A baixa sensibilidade do método de concentração das amostras, 

composto por múltiplos passos até ao produto final, pode conduzir também a uma perda de 

sensibilidade na análise deste parâmetro.  

Na Figura 22 encontram-se as correlações entre os diferentes microrganismos. Como em todos os 

casos anteriores estudados, a relação entre E. coli e Enterococos fecais é bastante elevada, sendo a 

melhor. Contudo, ao contrário dos casos anteriores, a correlação entre Colifagos somáticos e E. coli 

ou Enterococos fecais na Praia de Carcavelos parece ser bastante mais fraca (Figura 22 (B) e (C)). 
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Figura 22) Gráficos de 1ª (-) e 2ª (--) ordem entre os microrganismos (A) E. coli e Enterococos Fecais; (B) E. coli 

e Colifagos Somáticos; (C) Enterococos Fecais e Colifagos Somáticos em amostras colhidas na Praia de 

Carcavelos. 

Os gráficos de segunda ordem demonstram uma mudança evidente na curva para baixos valores de 

E. coli, indicando que existe um aumento relativo no número de Colifagos somáticos (Figura 22 (B)). 

Tendência similar foi observada quando efectuada a comparação entre Colifagos somáticos e 

Enterococos fecais (Figura 22 (C)). 
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Na Figura 23 encontra-se a razão entre E. coli e Colifagos somáticos para amostras contendo menos 

de 150 NMP de E. coli por 100 mL, de forma a verificar como se comportam os valores destes dois 

microrganismos para baixos valores de E. coli.  

 

Figura 23) Relação entre E. coli e Colifagos Somáticos em diversas amostragens efectuadas na praia de 

Carcavelos com menos de 150 E. coli por 100 mL. 

Observando a Figura 23 verifica-se que apenas em duas amostras a concentração de E. coli 

ultrapassa a concentração de Colifagos somáticos. Nas restantes amostras, o número de Colifagos 

somáticos é significativamente superior ao número de E. coli sendo a concentração de bacteriófagos 

entre 1,5 a 5 vezes superior à desta bactéria. No que respeita aos Enterococos fecais, verifica-se da 

Figura 21 que apenas em duas amostragens, o número deste indicador bacteriológico ultrapassa o de 

Colifagos somáticos sendo que os níveis destes são entre 1,4 e 50 vezes superiores aos de 

Enterococos fecais. Estes resultados sugerem que os Colifagos somáticos podem fornecer 

informação diferente da obtida a partir dos indicadores bacteriológicos utilizados em rotina no que 

respeita a tempos de residência e sensibilidade a factores de inactivação. Estes dois factores são de 

extrema relevância na previsão dos níveis de patogénios nas águas. 

Na generalidade dos dias em que foram colhidas amostras na Praia de Carcavelos, esta apresentou 

níveis bastante baixos de indicadores bacteriológicos e Colifagos somáticos. Comparando com a 

nova legislação existente para as águas balneares (Tabela 1) verifica-se que esta praia apresenta 

boa qualidade em termos de E. coli e excelente qualidade no que respeita a Enterococos fecais, pelo 

que considerando apenas estes dois parâmetros esta água estaria boa para uso recreacional. 

Contudo, foram detectados Enterovirus mesmo quando os valores dos indicadores bacteriológicos 

cumpriam as regulações. Foram também analisadas amostras em que os valores de Colifagos 

somáticos foram superiores aos valores de E. coli. Estes resultados são indicativos da necessidade 

da pesquisa de novos indicadores da qualidade das águas balneares para que se possa assegurar 

que a qualidade destas é realmente boa não havendo perigo de contaminação com organismos 

patogénicos que podem ser causadores de graves doenças em humanos. 
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6.7. Praia de Algés 
Na Figura 24 encontram-se os valores logarítmicos do número de indicadores bacteriológicos, 

Colifagos somáticos e Enterovirus detectados na Praia de Algés durante o período de amostragem 

(Agosto de 2006 a Junho de 2007). Da observação do gráfico da Figura 24 (A) verifica-se que o 

microrganismo presente em concentrações mais elevadas é E. coli, seguida dos Colifagos somáticos, 

Enterococos fecais e por fim Enterovirus. Contudo, ao contrário das restantes praias, o número dos 

microrganismos referidos atrás não sofreu grandes variações ao longo do ano denotando-se 

crescimento progressivo a partir do dia 22 de Novembro até 31 de Janeiro (Figura 24 (A)), dia em que 

se obteve um pico nos valores dos microrganismos. Este resultado é concordante com o observado 

na Praia de Carcavelos neste dia em particular, em que devido ao aumento de pluviosidade nos dias 

anteriores às colheitas obteve-se um aumento significativo no número de microrganismos (Figura 24 

(A) e Figura 30 do Anexo H). 

A concentração de E. coli, ao longo do estudo efectuado, varia entre 223 e 387300 NMP/100 mL 

sendo que as concentrações médias são de 1,2x103 NMP/100 mL, de 5 de Agosto a 27 de Setembro 

e 6 de Junho, e de 7,9x104 NMP/100 mL desde 12 de Outubro a 31 de Janeiro. O número de 

Enterococos fecais varia entre 246 e 2,9x104 NMP/100 mL e o de Colifagos somáticos entre 120 e 

8,8x104 PFU/100 mL. 393 e 6,1x103 NMP/100 mL são as concentrações médias obtidas para os 

Enterococos fecais, com uma diferença de cerca de 16 vezes entre elas. 

 

Figura 24) Variação anual do número de microrganismos (A) E. coli, EF e CS; (B) Enterovirus em amostras de 

água colhidas na praia de Algés. 
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As concentrações médias de bacteriófagos são de 413 e 1,9x104 PFU/100 mL, para os mesmos 

intervalos de tempo considerados, existindo uma diferença significativa entre as duas séries de 

amostras consideradas, que diferem num factor em cerca de 47 vezes. 

 

 

 

Figura 25) Regressões lineares e correlações na praia de Algés entre (A) E. coli e Enterococos Fecais; (B) E. 

coli e Colifagos Somáticos; (C) Enterococos Fecais e Colifagos Somáticos. 

Pode concluir-se também nesta praia que existe um aumento no nível de contaminação fecal durante 

o Outono (embora esta tendência não seja tão acentuada como nos restantes casos), demonstrando 

  48

 



 

novamente uma sazonalidade, que como referido anteriormente se deve principalmente a diferença 

na temperatura (Figura 29 do Anexo H) e nos índices de radiação solar. Foram efectuadas 7 

amostragens para Enterovirus das quais apenas testou positiva (colheita efectuada a 5 de Agosto 

(Figura 24 (B))). O número de Enterovirus contabilizados nesta data superou as concentrações dos 

restantes microrganismos estudados, valor que poderá ter sido resultante da ocorrência de descargas 

em dias anteriores à colheita.  

Na Figura 25 encontram-se as rectas de calibração e respectivas correlações entre E. coli, 

Enterococos fecais e Colifagos somáticos. A maior correlação ocorre entre indicadores 

bacteriológicos, como nas restantes praias analisadas. De seguida, a correlação entre E. coli e 

bacteriófagos e por fim, entre estes e os Enterococos fecais demonstrando novamente a tendência 

focada anteriormente (Figura 25). Desta figura pode verificar-se que os níveis de relação entre os 

diferentes microrganismos (E. coli, Enterococos fecais e Colifagos somáticos) são elevados. 

6.8. Influência de Chuvadas no nível dos microrganismos 
Estudos efectuados anteriormente demonstraram a existência de um aumento da contaminação fecal 

nas águas balneares após a ocorrência de precipitação (3, 9, 32, 48, 74). No decorrer deste estudo 

deu-se a ocorrência de precipitação numa altura em que a temperatura ainda era elevada e as praias 

eram utilizadas pelos banhistas. Foram efectuadas amostragens em duas alturas diferentes, após 

ocorrência de precipitação, com o objectivo de verificar se as chuvas influenciariam de algum modo o 

número de microrganismos nas águas principalmente no caso de Enterovirus. 

Na noite de 20 para 21 de Setembro e no dia próprio dia 21 de Setembro, choveu na zona de Lisboa 

(Figura 30 (A) do Anexo H). Durante os meses em que a época balnear está aberta existe uma 

separação física entre a Ribeira das Marianas e a praia de Carcavelos que é removida nos meses em 

que a praia já não é utilizada por banhistas. Para impedir que as águas da ribeira contaminem as 

águas da praia de Carcavelos foi construído um pontão que deveria direccionar as águas 

provenientes da ribeira para alto-mar. Contudo, devido às marés, a água é novamente re-

direccionada para a praia, contaminando-a. Nos dias em que ocorreram chuvadas, os níveis de 

precipitação foram de tal maneira elevados que a ribeira extravasou escorrendo livremente para a 

praia sendo portanto importante avaliar até que ponto as águas tanto provenientes da lixiviação das 

areias da praia como as águas provenientes das ribeira alterariam a qualidade microbiológica da praia 

de Carcavelos. Na Figura 26 encontram-se os valores obtidos, para este estudo, dos respectivos 

microrganismos no dia 21 de Setembro para a praia de Carcavelos (Figura 26  (A) e (B)) e para a 

Ribeira das Marianas (Figura 26 (C) e (D)). 
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Figura 26) Variação, antes, durante e após as chuvadas de dia 20 de Setembro de 2006, do número de 

microrganismos (A) E. coli, EF e CS; (B) Enterovirus na Praia de Carcavelos e (C) E. coli, EF e CS; (C) 

Enterovirus na Ribeira das Marianas. 

Nos gráficos da Figura 26 estão também representados os valores para os indicadores 

bacteriológicos e vírus (Colifagos somáticos e Enterovirus) das colheitas efectuadas antes e depois 

da precipitação (29 de Agosto e 27 de Setembro (Figura 26 (A) e (B)), respectivamente, para a praia 

de Carcavelos e dia 27 de Setembro (Figura 26  (C) e (D)) para a Ribeira das Marianas). Da 

observação da Figura 26  (A) conclui-se que há um aumento significativo no número de 

microrganismos, na Praia de Carcavelos. O dia 22 de Setembro apresenta o nível mais elevado nos 

parâmetros estudados, sendo o resultado de duas condicionantes: elevada precipitação durante o dia 

21 de Setembro (Figura 30 (A) do Anexo H) e contaminação pela Ribeira das Marianas. As águas 

provenientes das chuvas procederam à lixiviação, isto é, ao arrastamento dos microrganismos que se 

encontravam nas areias para as águas da praia. A ribeira, que ao extravasar e correr livremente para 

as águas da praia, levou não só a sua própria contaminação como também arrastou contaminação 

que ainda estivesse no areal. Foram detectados, no dia 22 de Setembro, Enterovirus na praia de 

Carcavelos que podem ter sido o resultado das duas condicionantes referidas anteriormente. No que 

respeita à Ribeira das Marianas verifica-se um pequeno aumento no número de microrganismos 

durante as chuvas face ao observado para o dia de colheita após estas (Figura 26 (C) e (D)). A não 

detecção de Enterovirus, na Ribeira das Marianas, durante os dias de precipitação poderá dever-se 

ao factor de eluição referido anteriormente, uma vez que devido à ocorrência de precipitação as 

águas provenientes de descargas ilegais que são despejadas nas ribeiras são diluídas como 

resultado das chuvas não permitindo a detecção de Enterovirus.  
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A Figura 27 representa os níveis de microrganismos nas chuvadas de dia 16 de Outubro (Figura 30 

(A) pertencente ao Anexo H). Na Figura 27  (A) e (B) encontra-se a representação de E. coli, 

Enterococos fecais, Colifagos somáticos e Enterovirus na praia de Carcavelos nas colheitas anterior, 

durante e posterior às chuvas (12 de Outubro, 17 de Outubro e 22 de Novembro, respectivamente, 

nas Figura 27  (A) e (B)). Da observação desta figura conclui-se que para a colheita das chuvadas 

ocorreu um aumento bastante significativo no número de E. coli, sendo que o número de Enterococos 

fecais registado foi também superior para este dia. Contudo, verifica-se que o número de Colifagos 

somáticos detectados no dia 17 de Outubro é bastante inferior ao detectado quer para a colheita 

efectuada antes quer para a efectuada após as chuvas. Nesses dias pode verificar-se que a 

concentração de E. coli é baixa (Tabela 29 do Anexo G) e como referido no ponto 6.6 dos Resultados 

e Discussão quando os valores desta bactéria são baixos geralmente o número detectado de 

Colifagos somáticos é superior. Na colheita efectuada dia 17 de Outubro não foram detectados 

Enterovirus na amostra de água colhida na praia de Carcavelos, mas tendo em conta os baixos 

valores de contaminação fecal observados neste dia e as dificuldades no processamento das 

amostras para Enterovirus foi um resultado espectável. 

Na Figura 27  (C) e (D) encontra-se a variação dos microrganismos na Ribeira das Marianas na 

colheita anterior (27 de Setembro), durante (17 de Outubro) e após (31 de Outubro) as chuvadas. 

Pode observar-se que no dia 17 de Outubro os valores de E. coli e Enterococos fecais foram 

inferiores aos obtidos para as outras colheitas também representadas no gráfico. 

 

Figura 27) Variação, antes, durante e após as chuvadas de 16 de Outubro de 2006, do número de 

microrganismos (A) E. coli, EF e CS; (B) Enterovirus na Praia de Carcavelos e (C) E. coli, EF e CS; (C) 

Enterovirus na Ribeira das Marianas. 

  51

 



 

A concentração de Colifagos somáticos neste dia foi inferior à detectada para o dia 29 de Setembro e 

superior ao dia 31 de Outubro. Tanto este resultado como o observado para os indicadores 

bacteriológicos são o reflexo do factor eluição já referido. Nesta colheita foram detectados Enterovirus 

na Ribeira das Marianas, demonstrando em conjunto com os resultados obtidos nas chuvadas de 20 

e 21 de Setembro, a existência de um incremento no número de Enterovirus em dias de ocorrência de 

precipitação.  

Deste estudo pode concluir-se que existe uma variação significativa no número de microrganismos 

aquando da ocorrência de precipitação. Os números de indicadores bacteriológicos apresentam um 

aumento bastante pronunciado, especialmente quando os níveis de precipitação são elevados. O 

mesmo é observado para Colifagos somáticos. Foram detectados Enterovirus em duas das seis 

amostras colhidas para este estudo, que corresponde a uma percentagem de 33% de positividade. 

Como tal, o facto de chover faz aumentar o número de microrganismos nas águas devido ao 

arrastamento destes das areias e terras próximos das fontes de água (48). No caso particular da 

Praia de Carcavelos existe também o facto de as águas provenientes da Ribeira das Marianas, 

bastante contaminadas em termos bacteriológicos, entrarem em contacto com as águas da praia 

contaminando-a e contribuindo para o aumento no número de microrganismos. 

6.9. Variação, no número de indicadores bacteriológicos, 
Colifagos somáticos e Enterovirus, do mar para o Rio Tejo 

Foi efectuado um outro estudo para verificar como variava o número de indicadores bacteriológicos, 

bacteriófagos e Enterovirus à medida que havia um afastamento do mar (praias da Costa do Estoril) 

na direcção do Rio Tejo. A primeira amostra de água colhida foi na Baia de Cascais, a mais afastada 

do Rio Tejo. De seguida foram colhidas as praias de Carcavelos, Santo Amaro de Oeiras, Caxias e 

Algés. Esta praia tem um pequeno pontão e a amostra de água colhida e representada por Algés na 

Figura 28 foi obtida do lado esquerdo o pontão enquanto que a amostra da praia foi colhida do lado 

direito. A amostra referente a Alcântara foi recolhida próximo do tabuleiro da Ponte 25 de Abril e a 

amostra referente ao Parque das Nações junto ao tabuleiro da Ponte Vasco da Gama. Da Figura 28 
(A) verifica-se que a Baia de Cascais apresenta o número mais elevado de microrganismos quando 

comparada com as restantes praias como resultado da ribeira subterrânea que desagua nesta praia 

sendo a Praia de Carcavelos a que apresenta, mais uma vez, os níveis mais baixos de contaminação 

fecal. As restantes praias apresentavam semelhança no número de microrganismos. Em Algés foram 

detectadas as concentrações mais elevadas de indicadores bacteriológicos e de Colifagos somáticos 

logo seguida por Alcântara.  

O Parque das Nações apresenta níveis mais baixos de microrganismos, mesmo em relação ao nível 

das praias. Contudo, a amostra apresentava bastante turbidez, materiais em suspensão e lodo aos 

quais os microrganismos poderão ficaram adsorvidos diminuindo a sua disponibilidade nas águas. 

Foram detectados Enterovirus em duas das amostras analisadas, Alcântara e Parque das Nações, 

ambas as amostras de água recolhidas já em pleno Rio Tejo (Figura 28). 
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Figura 28) Variação do número de microrganismos (A) E. coli, EF e CS; (B) Enterovirus, e de poluição fecal 

quando há um afastamento das águas do mar e entrada no Rio Tejo no dia 22 de Novembro de 2006. 

Da análise dos resultados obtidos conclui-se que apesar das tentativas de tratamento, o Rio Tejo 

encontra-se ainda bastante contaminado, não sendo como tal aconselhável a pesca de peixe e 

captura de marisco como é feito por diversos pescadores, uma vez que estes animais facilmente são 

contaminados por bactérias e mais grave ainda por vírus que possam existir nas águas, podendo 

potenciar infecções após o seu consumo (8, 28, 45, 58, 72, 73, 93), o mesmo acontecendo com a 

utilização destas águas para rega de hortas. 

 



 

7. DISCUSSÃO FINAL E CONCLUSÕES 
Durante este estudo foram analisadas amostras de águas colhidas em diferentes locais ao longo da 

Costa do Estoril, para a monitorização dos níveis de contaminação fecal. Sendo as praias desta costa 

bastante utilizadas durante a época balnear, é importante avaliar da sua qualidade em termos de 

microrganismos. A actual norma exige a pesquisa de indicadores bacteriológicos (E. coli e 

Enterococos fecais) para aferir os níveis de contaminação fecal (82). Contudo, diversos estudos 

demonstraram que os níveis destas bactérias nem sempre reflectiam os níveis de patogénicos, 

especialmente de vírus entéricos (30, 31, 38, 42, 47, 52, 53). Tais resultados revelaram a 

necessidade de pesquisar novos bioindicadores com capacidade para prever vírus entéricos e outros 

patogénicos. Foram propostas duas novas abordagens: uma recorrendo a um tipo específico de 

bacteriófagos (Colifagos somáticos) e outra recorrendo a uma família de vírus pertencente ao grupo 

dos vírus entéricos (Enterovirus) (1, 42, 51, 56, 59, 91). Estas duas abordagens foram o objecto deste 

estudo. 

Durante este estudo, o microrganismo que aparece em maiores concentrações praticamente em 

todas as amostras, é E. coli. Na generalidade das amostras, a concentração de Colifagos somáticos é 

superior ao de Enterococos fecais enquanto que os microrganismos que apresentam menores 

concentrações são os Enterovirus. 

Colifagos somáticos foram detectados em todas as amostras analisadas mesmo quando estas 

apresentavam baixos níveis de indicadores bacteriológicos. O procedimento utilizado na sua 

detecção revela-se eficaz e eficiente, permitindo a quantificação destes microrganismos em todas as 

amostras de água analisadas. O procedimento usado para a concentração de Colifagos somáticos, a 

partir de amostras de água com baixa concentração de E. coli, permitiu que fosse conseguida a sua 

detecção em todas as amostras. 

Os Enterovirus foram detectados em 37 % das amostras colhidas para a análise deste parâmetro (17 

amostras positivas em 46 analisadas). Das amostras positivas, 8 eram de água residual, 2 eram 

amostras de água colhidas no Rio Tejo (Alcântara e Parque das Nações), 3 eram águas doces 

(Ribeira das Marianas e Ribeira da Laje) e 4 eram águas balneares (Baia de Cascais, Praia de 

Carcavelos e Praia de Algés). A partir destes resultados é possível concluir que o procedimento para 

a concentração de amostras de água para a detecção de Enterovirus apresenta uma vasta gama de 

aplicabilidade uma vez que permitiu a sua concentração a partir de diferentes tipos de águas (água 

do mar, águas doces e do rio) tendo sempre a ressalva de que se trata de um método com algumas 

limitações. Duas das amostras positivas para Enterovirus cumprem, em termos de parâmetros 

bacteriológicos, a norma actualmente vigente para águas balneares (82). A detecção de Enterovirus 

por cultura celular, em águas doces e do mar que respeitavam as regulações baseadas em 

indicadores bacteriológicos, já havia sido reportado anteriormente (20, 51, 62, 71). A baixa 

percentagem de positividade de Enterovirus em águas balneares (15 %) poderá ser o reflexo da baixa 

eficiência do processo de concentração, constituído por diversos passos, e dos baixos valores em 

que os Enterovirus são encontrados nos compartimentos aquáticos ambientais. Um outro motivo que 
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poderá ajudar a explicar a baixa percentagem de detecção é a possibilidade da existência de 

Enterovirus infecciosos que não crescem ou apresentam fraco crescimento em células BGM, tal como 

vírus coxsackie grupo A e algumas espécies de echovirus. 

De uma forma geral, as correlações entre Colifagos somáticos e indicadores bacteriológicos são 

elevadas (R2=0,857 e R2=0,860 para a relação entre Colifagos somáticos e E. coli e entre Colifagos 

somáticos e Enterococos fecais, respectivamente) (Figura 12(B) e (C)). Contudo estas correlações 

são inferiores à obtida para a regressão linear envolvendo E. coli e Enterococos fecais (R2=0,920) 

(Figura 12(C)) o que poderá indicar que os Colifagos somáticos fornecem informação diferente da 

retirada a partir dos parâmetros bacteriológicos utilizados na análise rotineira de águas no que 

respeita a tempos de residência e sensibilidade a factores de inactivação. Estes dois factores são de 

extrema relevância para a previsão do número de patogénios nas águas. Dos resultados obtidos até 

ao momento não parece existir relação entre o número de Enterovirus e de indicadores 

bacteriológicos (R2=0,283 para a correlação entre Enterovirus e E. coli e R2=0,342 para Enterovirus e 

Enterococos fecais) (Figura 13(A) e (B)), enquanto que relação entre os dois vírus estudados 

(R2=0,402) é mais significativa (Figura 13(C)). Semelhante tendência é observada quando analisados 

os resultados referentes às águas residuais com a melhor correlação a ser obtida entre Colifagos 

somáticos e Enterovirus, embora neste caso, os coeficientes de correlação sejam inferiores. Estes 

resultados implicam que os Colifagos somáticos poderão constituir melhor abordagem, face aos 

indicadores bacteriológicos, na previsão do número de vírus presentes nas águas. É de referir, no 

entanto, que o número de amostras utilizadas para estas correlações é ainda baixo. 

Dos resultados pode observar-se a existência de um padrão de sazonalidade nas amostras de água 

recolhidas nas praias da Costa do Estoril com o número de microrganismos a aumentar durante o 

Outono (Figuras 14, 15, 16, 17, 19, 21e 24). A partir dos resultados relativos às análises de águas 

residuais colhida na ETAR pode concluir-se que os Enterovirus são detectados em maior 

concentração durante o Outono com diminuição a partir do Inverno. Estudos anteriores demonstraram 

semelhante tendência de sazonalidade no que respeita a Enterovirus em águas residuais (6, 32). As 

principais diferenças da água nesta altura em relação a outras alturas do ano são, a temperatura, o 

pH, os índices de radiação solar e a maior pluviosidade. Durante o Outono, as temperaturas são 

geralmente amenas e a radiação solar é mais baixa do que durante o Verão. Como pode ser 

observado da Figura 29 do Anexo H, verifica-se que durante os meses em que dura o Outono, existe 

uma diminuição na temperatura. Esta diminuição influencia os níveis dos diversos microrganismos 

estudados levando a um aumento da sua concentração no ambiente uma vez que tanto bactérias 

como vírus são inactivados por exposição a temperaturas elevadas ou extremamente baixas (49). 

Também os níveis de radiação solar são mais baixos durante esta época do ano face ao observado 

para o Verão não permitindo uma tão rápida inactivação dos microrganismos (59). No Inverno, os 

índices de radiação UV são mais baixos que os exibidos durante o Verão, mas a diminuição no 

número de indicadores bacteriológicos, Colifagos somáticos e Enterovirus durante esta estação são o 

reflexo das baixas temperaturas apresentadas durante o Inverno. Nas praias e ribeiras, a detecção de 

Enterovirus ocorreu durante o Verão, período em que existe um aumento da utilização das praias 

pela população, conclusões já expressas em outros estudos publicados (95, 97). Pode concluir-se 
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destes resultados que tanto a temperatura como os níveis de radiação solar apresentam uma elevada 

influência no número de microrganismos nas águas, uma vez que estes têm baixa resistência a 

valores elevados ou baixos de ambos os parâmetros, especialmente no que respeita aos indicadores 

bacteriológicos que como se sabe são pouco resistentes a stresses ambientais e têm baixas taxas de 

sobrevivência fora do hospedeiro. No caso da Ribeira da Laje, a maior quantidade de microrganismos 

foi obtida durante o Verão. Tal resultado dever-se-á a um factor de concentração que existe durante 

esta época do ano. No Inverno, devido a precipitação há uma diluição destas águas na ribeira 

havendo um menor número de microrganismos detectados. Esta conclusão está também envolvida 

na detecção de Enterovirus nesta ribeira apenas durante esta estação do ano, sendo como tal o 

efeito contrário ao que ocorre nas praias. 

As praias de maior interesse (Baia de Cascais, Praia de Carcavelos e de Algés) apresentam 

significativas correlações entre os dois indicadores bacteriológicos e entre estes e Colifagos 

somáticos. Contudo, a análise da Praia de Carcavelos revelou a existência de desvios nesta última 

relação para baixos valores de E. coli (especialmente quando estes são inferiores a 150 NMP por 100 

mL) diminuindo os valores das correlações (R2=0,292 para E. coli e R2=0,224 para Enterococos 

fecais). Estes resultados indicando um aumento do número de Colifagos somáticos nestas amostras 

face aos indicadores bacteriológicos (Figura 22 e 23). Observações semelhantes já foram reportadas 

anteriormente (14, 76). As variações observadas podem ser o resultado de diversos factores como a 

replicação dos fagos, introdução de contaminação fecal que não apenas a derivada de esgotos 

urbanos, e, possivelmente, como factor predominante a debilidade das bactérias de origem fecal a 

factores de stresse ambiental. Já foi descrito em estudos anteriores (92, 98) que os Colifagos 

somáticos têm a capacidade de replicar no ambiente. O facto de a inversão ocorrer apenas em águas 

com baixos níveis de contaminantes bacteriológicos e não se verificar o mesmo em amostras de água 

com elevados níveis de contaminação fecal (que teriam densidades bacteriológicas mais adequadas 

à replicação) minimiza a importância do factor replicação na inversão observada, embora seja de ter 

em conta que as baixas concentrações de E. coli podem também estar influenciadas pela infecção 

por Colifagos somáticos. A presença de Colifagos somáticos foi descrita em fezes de animais e 

esgotos de matadouros. Contudo, em todos estes casos, o número de E. coli era claramente superior 

ao número de Colifagos somáticos (10, 33, 37, 69, 78, 85). Os resultados obtidos neste estudo não 

deverão ser então devido a contaminação fecal que não a proveniente de esgotos humanos. A 

terceira explicação possível é a elevada resistência dos bacteriófagos aos tratamentos realizados nas 

estações de tratamento e, mais importante ainda, à inactivação por factores naturais, o que é 

suportado por estudos realizados anteriormente (40, 70). Como os organismos patogénicos, incluindo 

vírus entéricos, exibem taxas de sobrevivência superiores aos indicadores bacteriológicos, quer em 

águas doces quer em águas do mar, a utilização destes últimos para a monitorização da qualidade 

das águas é questionável, como pode ser concluído a partir deste estudo. 

Na sua quase totalidade, as amostras de água recolhidas na Baia de Cascais apresentam 

concentrações de indicadores bacteriológicos que excedem os permitidos pela actual norma em vigor 

(82). A Baia de Cascais encontra-se actualmente interdita ao uso por banhistas e segundo os 

resultados obtidos conclui-se que assim deverá permanecer. A elevada contaminação verificada 

  56

 



 

nesta praia deve-se ao facto de existir uma ribeira subterrânea bastante contaminada e que poluí as 

águas da Baia de Cascais. Por outro lado, os níveis de indicadores bacteriológicos (E. coli e 

Enterococos fecais) na Praia de Carcavelos são geralmente inferiores aos regulamentados e esta 

praia é sem dúvida a praia com melhor qualidade de água em termos bacteriológicos, das 

amostragens efectuadas neste estudo. È, contudo, necessário tem em atenção que foi detectada a 

presença de Enterovirus na Praia de Carcavelos, sendo que a sua detecção ocorre no mesmo dia em 

que também são detectados Enterovirus na Baia de Cascais, reflectindo um padrão em termos de 

contaminação com estes vírus no que respeitou à colheita efectuada no dia 29 de Agosto. Este 

resultado poderá ter como explicação a elevada utilização destas praias pela população durante esta 

época do ano, havendo como tal contaminação exógena. 

Estudos efectuados anteriormente demonstraram a existência de um aumento da contaminação fecal 

nas águas balneares após a ocorrência de precipitação (3, 9, 32, 48, 74). Para avaliar dos possíveis 

efeitos da pluviosidade nos níveis de contaminação fecal em águas balneares, durante o presente 

estudo, foram colhidas amostras de água. Os resultados demonstram claramente a existência de um 

aumento acentuado no número de indicadores bacteriológicos e de Colifagos somáticos quando se 

deu a ocorrência de chuvas (Figura 26 e 27). Nas colheitas efectuadas para a quantificação de 

Enterovirus nesta situação, verifica-se que estes foram detectados em 33% das amostras 

(correspondendo a 2 amostras positivas em 6 analisadas) o que se traduz num aumento de amostras 

positivas face ao obtido para as águas no seu conjunto (17%). Pode então ser concluído que a 

precipitação parece influenciar negativamente o nível de indicadores bacteriológicos, de Colifagos e 

de Enterovirus nas águas, dando-se um aumento significativo na concentração destes, sendo este 

fenómeno possivelmente o resultado de lixiviação de areias e terras pelas águas da chuva que 

arrastam consigo os microrganismos existentes nelas (48). Como resultado destas conclusões e 

também das conclusões obtidas no estudo da sazonalidade dos microrganismos, verifica-se que a 

temperatura, níveis de radiação solar e a pluviosidade são factores importantes para a determinação 

da qualidade de águas. 

Foi efectuado um outro estudo durante o período de monitorização (Agosto de 2006 a Junho de 2007) 

de forma a verificar como variam os microrganismos quando se dá o afastamento das águas do mar 

(águas balneares) em direcção ao Rio Tejo. Conclui-se que existem níveis elevados de indicadores 

bacteriológicos e de Colifagos somáticos em amostras de água recolhidas no Rio Tejo, sendo estes 

superiores em relação às amostras de água recolhidas na mesma altura para as águas balneares 

(Figura 28) (excepção feita ao que se verifica na Baia de Cascais). A concentração de indicadores 

bacteriológicos na amostra recolhida no Parque das Nações é baixa, sendo possivelmente o 

resultado da acumulação destes microrganismos nos sedimentos e lamas que a amostra exibia 

levando a que o valor obtido esteja subvalorizado. Um dado bastante importante foi a detecção de 

Enterovirus nas águas do Rio Tejo (Alcântara e Parque das Nações), não havendo detecção destes 

microrganismos em nenhuma das restantes amostras. Estes resultados mostram que, apesar dos 

esforços desenvolvidos para aumentar a qualidade das águas do Rio Tejo, ainda não existe um 

verdadeiro controlo sobre descargas ilegais de águas residuais domésticas e/ou de outros efluentes 

gerados pelas mais diversas industrias e/ou particulares nas linhas de água, sem que se consiga 
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detectar facilmente a sua origem e de descargas de estações de tratamento que fazem apenas a 

remoção de detritos sólidos sem que exista um tratamento verdadeiro às águas de forma a eliminar 

estes contaminantes. O Rio Trancão é um local problemático, pois ainda são feitas descargas ilegais 

de natureza urbana, em zonas de grande explosão demográfica (64). Este afluente desagua no Rio 

Tejo, sendo como tal uma possível fonte de contaminação fecal, ajudando a explicar a existência de 

Enterovirus e de outros microrganismos em elevadas concentrações. A utilização destas águas para 

a pesca e apanha de bivalves por parte de alguns pescadores é um factor de grande preocupação, 

pois estes organismos actuam como “filtros vivos”, acumulando substâncias tóxicas e microrganismos 

patogénicos. Alguns estudos detectaram Enterovirus nestes organismos e devido ao factor de 

bioconcentração estes patogénios podem conduzir a infecções em pessoas que os consumam (8, 28, 
45, 58, 72, 73, 93). Devido à utilização destas águas para rega, estudos complementares deverão ser 

efectuados para a determinação de possíveis efeitos nocivos desta prática na saúde humana.  

A detecção de Enterovirus em amostras de água que se encontram de acordo com os parâmetros 

bacteriológicos utilizados em rotina reforça a necessidade da pesquisa de novos indicadores para a 

monitorização e previsão da qualidade microbiológica das águas balneares. A utilização de Colifagos 

somáticos para a análise da qualidade microbiológica das águas aparece como uma abordagem 

interessante devido a factores como: 

i) existência de uma elevada correlação entre Colifagos somáticos e indicadores bacteriológicos; 

ii) existência de correlação significativa entre as concentrações de bacteriófagos e a de 

Enterovirus, o mesmo não acontecendo entre estes e as bactérias utilizadas em rotina. Este 

resultado encontra-se de acordo com um outro estudo realizado anteriormente (5); 

iii) apresentação de elevada resistência à inactivação quer por tratamentos efectuados em 

estações de tratamento quer por inactivação natural, superior à demonstrada por bactérias e se 

encontra, pelo menos, na mesma ordem de grandeza que a dos vírus entéricos (49, 50, 63); 

iv) podem ser encontrados em todas as amostras de água no ambiente (águas do mar, doces, 

residuais); 

v) o método para a sua detecção e quantificação é rápido, fácil, barato e eficiente. 

Dos resultados preliminares apresentados pode concluir-se que a utilização de indicadores 

bacteriológicos (E. coli e Enterococos fecais) em conjunto com Colifagos somáticos apresenta-se 

como uma abordagem importante e bastante interessante para a monitorização da qualidade das 

águas balneares. Contudo, será necessário recolher mais amostras para se conseguir verificar a 

veracidade das conclusões retiradas a partir destes resultados preliminares. No futuro será 

interessante efectuar a técnica de RT-PCR em tempo real integrado com a técnica de cultura celular 

para a detecção de Enterovirus. Desta forma, conjuga-se a sensibilidade da técnica de RT- PCR em 

tempo real com a detecção de Enterovirus infecciosos em cultura de células, uma vez que a primeira 

metodologia não permite a distinção entre Enterovirus infecciosos e não infecciosos. Ao longo deste 

trabalho, foram efectuadas reacções de RT-PCR em tempo real, contudo esta técnica necessita ainda 

de ser optimizada de forma a permitir a detecção e quantificação eficaz destes microrganismos. 
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9. ANEXOS 
Anexo A – Preparação de meios de cultura e soluções para 
pesquisa de Enterovirus 
 

A.1 – Tampão PBS 1X 

Tabela 4) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de tampão PBS 1X 

Reagentes Quantidade 

NaCl 8 g 

KCl 0,2 g 

KH2PO4 0,2 g 

Na2HPO4.7H2O 1,15 g 

Água millipore 1000 mL 

 

Num schott exclusivo para cultura celular (CC) foram dissolvidos, com agitador magnético, os 

reagentes acima indicados (Tabela 4). O pH ajustou-se com HCl 37 % a pH 7,1-7,2. Todo o volume 

constante do schott foi distribuído em schotts de 100 mL, que foram de seguida esterilizados durante 

20 a 121 ºC numa autoclave. Todos os schotts foram cobertos com papel de alumínio antes de serem 

esterilizados.  

 

A.2 – Tripsina-EDTA 

Tabela 5) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação da solução Tripsina-EDTA 

Reagentes Quantidade 

Tripsina 2,5 g 

EDTA 0,2 g 

PBS 1X pH 7,1-7,2 estéril (A.1) 1000 mL 

Penicilina/Estreptomicina 10 mL 

 

 A tripsina e o EDTA foram pesados e adicionados ao PBS estéril dentro da câmara de fluxo laminar. 

Foi adicionado também o volume de Penicilina/Estreptomicina com uma pipeta serológica e com a 

mesma pipeta foram dissolvidos a tripsina e o EDTA. A solução foi vertida num copo de 2000 mL e 

filtrada com um filtro de baixa adsorção proteíca Sterivex GP com poro 0,22 µm. A solução foi filtrada 

para schotts de 100 mL de capacidade e conservou-se durante 6 meses a -20 ºC.  

 

  66

 



 

A.3 – Solução HANK’S BALANCED (HBSS) 

Tabela 6) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de HBSS 

Reagentes Quantidade 

HBSS em pó 4,9 g 

Água millipore 500 mL 

 

Após adição dos reagentes e solubilização do HBSS, a tampa do schott foi coberta com papel de 

alumínio para que se procedesse à sua esterilização a 121 ºC durante 20 min. 

 

A.4 – IDU 500 µg.mL-1  

Tabela 7) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação da solução de IDU 

Reagentes Quantidades 

IDU (5-Iodo-2’-desoxiuridina) 250 mg 

HBSS estéril (A.3) 500 mL 

 

Na câmara de fluxo laminar, o IDU foi adicionado à solução de HBSS estéril e dissolvido por agitação. 

O volume de solução foi repartido por tubos de 50 mL (pelo facto de ser difícil dissolver bem o IDU é 

de extrema importância agitar a solução de cada vez que se enche um novo tubo de 50 mL). A 

solução mantinha-se estável a -20 ºC por 6 meses. 

 

A.5 – Solução de MgCl2 2%  

Tabela 8) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de MgCl2 2% 

Reagentes Quantidades 

MgCl2.6H2O 2 g 

Água millipore 100 mL 

 

O cloreto de magnésio foi dissolvido por agitação e esterilizado, cobrindo a tampa do schott com 

papel de alumínio, a 121 ºC durante 20 min. A solução mantinha-se estável durante 6 meses a 4 ºC. 
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A.6 – Meio de Manutenção – MEM 1% SBF 

Tabela 9) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de meio de manutenção 

Reagentes Quantidades 

Minimum Essential Medium Eagle modified 

auto-pow (MEM) 
9,39 g 

Água millipore 940 mL 

O MEM foi dissolvido por agitação e esterilizado, cobrindo as tampas dos schotts com papel de 

aluminio, durante 20 min a 121 ºC. O meio assim preparado tinha uma duração máxima de 30 dias a 

4 ºC. 

Na câmara de fluxo laminar foram adicionados: 

• 20 mL de NaHCO3 a 7,5% - concentração final 26,8 mM; 

• 10 mL de tampão HEPES – concentração final 10 mM; 

• 10 mL de L-glutamina – concentração final 2 mM; 

• 10 mL de Penicilina/Estreptomicina – concentração final 100 U.mL-1 de penicilina G e 100 µg.mL-1 

de estreptomicina; 

• 10 mL de Soro Bovino Fetal (SBF) 

O meio completamente preparado foi guardado numa incubadora a 37 ºC para detectar possíveis 

contaminações e tem uma duração máxima de 15 dias. 

 

A.7 – Meio de Crescimento – MEM 5% SBF 

Tabela 10) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de MEM 5% SBF 

Reagentes Quantidades 

Minimum Essential Medium Eagle modified 

auto-pow (MEM) 
9,39 g 

Água millipore 940 mL 

 

O MEM foi dissolvido por agitação e esterilizado cobrindo as tampas dos schotts com papel de 

aluminio durante 20 min a 121 ºC. O meio assim preparado tinha uma duração máxima de 30 dias a 4 

ºC. 

Na câmara de fluxo laminar foram adicionados: 

• 20 mL de NaHCO3 a 7,5% - concentração final 26,8 mM; 

• 10 mL de tampão HEPES – concentração final 10 mM; 

• 10 mL de L-glutamina – concentração final 2 mM; 

• 10 mL de Penicilina/Estreptomicina – concentração final 100 U.mL-1 de penicilina G e 100 µg.mL-1 

de estreptomicina; 

• 50 mL de Soro Bovino Fetal (SBF) 
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O meio completamente preparado foi guardado numa incubadora a 37 ºC para detectar possíveis 

contaminações e tem uma duração máxima de 15 dias. 

 

A.8 – Meio para a preparação da suspensão celular 

Tabela 11) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de meio para suspensão celular 

Reagentes Quantidades 

Minimum Essential Medium Eagle modified 

auto-pow (MEM) 
9,39 g 

Água millipore 940 mL 

 

O MEM foi dissolvido por agitação e esterilizado cobrindo as tampas dos schotts com papel de 

aluminio durante 20 min a 121 ºC. O meio assim preparado tinha uma duração máxima de 30 dias a 4 

ºC. 

Na câmara de fluxo laminar foram adicionados: 

• 20 mL de NaHCO3 a 7,5% - concentração final 26,8 mM; 

• 10 mL de tampão HEPES – concentração final 10 mM; 

• 10 mL de L-glutamina – concentração final 2 mM; 

• 10 mL de Penicilina/Estreptomicina – concentração final 100 U.mL-1 de penicilina G e 100 µg.mL-1 

de estreptomicina; 

• 10 mL de Soro Bovino Fetal (SBF); 

• 5 mL de solução de MgCl2 (A.5) – concentração final 0,01%; 

• 5 mL de Nistatina – concentração final 50 U.mL-1; 

• 5 mL de Gentamicina – concentração final 50 µg.mL-1; 

• 2 mL de Ceftazidime – concentração final 20 µg.mL-1. 

O meio completamente preparado foi guardado a 4 ºC e tinha a duração máxima de 15 dias. 

 

A.9 – Meio de pós-infecção – MEM 2X com antibióticos 

Tabela 12) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de MEM 2X 

Reagentes Quantidades 

Minimum Essential Medium Eagle modified 

auto-pow (MEM) 
1,88 g 

Água millipore 80 mL 
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O MEM foi dissolvido por agitação e esterilizado cobrindo as tampas dos schotts com papel de 

aluminio durante 20 min a 121 ºC. O meio assim preparado tinha uma duração máxima de 30 dias a 4 

ºC. 

Na câmara de fluxo laminar foram adicionados: 

• 4 mL de NaHCO3 a 7,5% - concentração final 26,8 mM; 

• 2 mL de tampão HEPES – concentração final 10 mM; 

• 2 mL de L-glutamina – concentração final 2 mM; 

• 2 mL de Penicilina/Estreptomicina – concentração final 100 U.mL-1 de penicilina G e 100 µg.mL-1 

de estreptomicina; 

• 6 mL de Soro Bovino Fetal (SBF); 

• 1 mL de solução de MgCl2 (A.5) – concentração final 0,01%; 

• 1 mL de Nistatina – concentração final 50 U.mL-1; 

• 1 mL de Gentamicina – concentração final 50 µg.mL-1; 

• 400 µL de Ceftazidime – concentração final 20 µg.mL-1. 

O meio completamente preparado foi guardado a 4 ºC e tinha a duração máxima de 15 dias. 

 

A.10 – Agar 2% 

Tabela 13) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de agar 

Reagentes Quantidades 

Agar purificado 2 g 

Água millipore 100 mL 

 

O agar foi dissolvido por agitação e esterilizado a 121 ºC durante 20 min cobrindo as tampas dos 

schotts com papel de alumínio. Podia ser guardado, solidificado, por 15 dias à temperatura ambiente. 

Não se podia utilizar o agar após duas liquefações no microondas sendo aconselhada a utilização 

dos frascos de schott exclusivamente para agar uma vez que poderiam ficar restos deste que 

contaminariam o PBS ou a tripsina. 

 

A.11 – Solução fixadora de Violeta de Cristal-Formaldeído 

Tabela 14) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação da solução de violeta de cristal-formaldeído 

Reagentes Quantidades 

Violeta de cristal 1,3 g 

CH3CHOHCH3 50 mL 

CHO 37-38% 300 mL 

Água da torneira 700 mL 
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O violeta de cristal foi dissolvido em 2-propanol (CH3CHOHCH3) e misturado com 300 mL de 

formaldeído (CHO). Adicionou-se água até perfazer o volume final de 1000 mL. A solução mantinha-

se estável à temperatura ambiente por 1 ano. 

 

A.12 – Tampão Glicina 0,25 M, pH 9,5* 

Tabela 15) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de tampão Glicina 

Reagentes Quantidades 

Glicina 16,9 g 

NaOH em pastilhas 4,5 g 

Água millipore 900 mL 

 

A glicina e o NaOH foram dissolvidos no volume de água e o pH foi ajustado utilizando HCl 37 %. A 

solução foi esterilizada a 121 ºC durante 20 min e mantinha-se estável à temperatura ambiente por 

meses. 

*Também era possível preparar tampão glicina a pH 10,5. Neste caso, a massa de NaOH a pesar era 

6,5 g. 

 

A.13 – MgCl2 4,14 M 

Tabela 16) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de MgCl2 4,14 M 

Reagentes Quantidades 

MgCl2.6H2O 5 Kg 

Água millipore 2,5 L 

 

O MgCl2.6H2O foi dissolvido em 2 L de água agitando pouco a pouco (utilizar luvas). O restante 

volume de água foi então adicionado e a solução filtrada através de um pré-filtro de fibra de vidro 

AP25 com ajuda de uma bomba peristáltica. O volume foi repartido por schotts de 1000 mL e 

esterilizado durante 20 min a 121 ºC. A solução mantinha-se estável a 4 ºC durante meses. 

 

A.14 - MgCl2 0,05 M 

Tabela 17) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação da solução MgCl2 0,05 M 

Reagentes Quantidades 

Solução MgCl2 (A.13) 15 mL 

Água destilada estéril 1000 mL 
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A solução de MgCl2 4,14 M estéril e a água foram misturadas e agitadas. A solução mantinha-se 

estável a 4 ºC durante 6 meses. 

 

Anexo B – Manutenção da linha celular BGM 
Informação geral 

Preparar a câmara de fluxo vertical: 

• limpar a superfície de trabalho com álcool; 

• colocar todo o material necessário na câmara; 

• ligar a luz UV e deixar actuar durante um período mínimo de 10 min. 

Material necessário na câmara para efectuar as passagens da linha celular: 

• contentor de resíduos; 

• pipetas serológicas; 

• pipetador automático; 

• PBS 1X pH 7,1-7,2 (A.1); 

• Tripsina-EDTA (A.2); 

• MEM 5% SBF (A.7) quando o objectivo foi ter os frascos em crescimento ou MEM 1% (SBF) (A.8) 

quando se queria os frascos em manutenção; 

• álcool; 

• papel higiénico. 

 

Antes de começar o trabalho: 

• os frascos que iam ser utilizados foram retirados da estufa de 37 ºC. Com o microscópio invertido, 

as células foram observadas para verificar se se encontravam em bom estado, controlando a sua 

morfologia típica e se a monocamada era confluente; 

• os frascos foram de seguida rotulados na parte lateral com o número da passagem, o dia em que 

esta se realizava e a concentração de SBF que o meio continha; 

• os UV foram desligados e a câmara de fluxo laminar foi ligada deixando o fluxo estabilizar; 

• desinfectar as mãos com álcool. 

 

B.1 – Procedimento para crescer as células nos frascos de 175 cm2 

Na câmara de fluxo laminar: 

1) o meio que se encontrava nos frascos foi decantado para o contentor de resíduos (o meio foi 

vertido pela face onde não se encontrava a monocama); 
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2) foram realizadas duas lavagens da monocamada celular através da adição de 5 mL de PBS (A.1) 

em cada lavagem (as lavagens consistiam na agitação lenta dos frascos na face que continha a 

monocamada celular aderida); 

 



 

3) o PBS foi decantado e foram adicionados 5 mL de tripsina (A.2). A tripsina foi repartida pela face 

com a monocamada celular e o frasco foi deitado sobre esta face permitindo que a tripsina 

repousasse nas células e actuasse; 

4) ao fim de 5 min. a tripsina já tinha retirado todas as células da superfície do frasco; 

5) foram então adicionados, com uma pipeta serológica, 10 mL de MEM 5 % SBF (A.7) e a 

suspensão foi homogeneizada com a pipeta; 

6) com a mesma pipeta, foram retirados 10 mL de suspensão celular e que foram descartados no 

contentor de resíduos (como restavam 5 mL de suspensão no frasco foi feita uma diluição de 1:3); 

7) foram adicionados 100 mL de meio MEM 5% SBF no frasco; 

8) os frascos foram bem fechados e incubados a 37 ºC. 

 

B.2 – Procedimento para manter as células nos frascos de 175 cm2 

Na câmara de fluxo laminar: 

1) o meio que se encontrava nos frascos foi decantado para o contentor de resíduos; 

2) foram adicionados 100 mL de meio MEM 1% SBF (A.6); 

3) os frascos foram bem fechados e incubados a 37 ºC. 

 

B.3 – Procedimento para gerar ou multiplicar frascos de 175 cm2 

Na câmara de fluxo laminar: 

1) o procedimento foi igual a B.1 até ao ponto 4); 

2) de seguida foi adicionado um volume de 300 mL (ou 400 mL) de meio MEM 5% SBF; 

3) os frascos novos foram rotulados com o número da passagem do frasco a partir do qual foram 

originados os novos frascos; 

4) 100 mL do frasco antigo foram distribuídos em cada um dos frascos novos. De cada frasco velho 

ficava-se no final com 3 frascos (ou 4 frascos onde se incluíam o velho e os novos frascos 

gerados). Tinha então sido feito uma diluição de 1:3 (ou 1:4); 

5) os frascos foram bem fechados e incubados a 37 ºC. 

 

B.4 – Procedimento para gerar placas a partir de frascos de 175 cm2 

Na câmara de fluxo laminar: 

1) o procedimento foi igual ao ponto B.3 do Anexo B até ao ponto 2), inclusive; 

2) 100 mL foram mantidos no frasco e os restantes 200 mL (ou 300 mL) foram vertidos num frasco 

de schott de 1000 mL de uso exclusivo para cultura celular estéril. De cada frasco, ou seja, a partir 

de 200 ou 300 mL geravam-se: 
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Tabela 18) Diluições efectuadas para gerar placas com monocamada celular 

Diluição por frasco de 175 cm2 Número de placas 

1:3 
10 placas de 90 mm de diâmetro 

25 placas de 47 mm de diâmetro 

1:4 
15 placas de 90 mm de diâmetro 

37 placas de 47 mm de diâmetro 

  

3) os frascos foram bem fechados e incubados a 37 ºC; 

4) as placas foram colocadas na câmara e o meio que continha a suspensão celular foi plaqueado 

como se de agar se tratasse; 

5) as placas foram rotuladas com o dia no qual foram geradas e o nome da linha celular; 

6) as placas forma guardadas na estufa de 37 ºC, com 5% de CO2 e 80% de humidade relativa. 

As placas foram preparadas 3 dias antes de serem utilizadas para a infecção com as amostras. 

 

B.5 – Aplicação de IDU nas placas geradas 

Passadas 24 h após a formação das placas foi adicionado, na câmara de fluxo laminar, o volume de 

solução de IDU (A.4) indicado na Tabela 19: 

Tabela 19) Volume de IDU a adicionar de acordo com o tipo de placas utilizadas 

Placas Volume de IDU (mL/placa) 

90 mm de diâmetro 2 

47 mm de diâmetro 1 

 

As placas foram agitadas suavemente e guardadas novamente na estufa de 37 ºC, com 5% CO2 e 

80% de humidade relativa. 

 

B.6 – Procedimento para gerar frascos de 80 cm2, 25 cm2 e multiplacas de 24 poços 

Na câmara de fluxo laminar: 

1) o procedimento efectuado foi igual a B.3 até ao ponto 2, incluído; 

2) com a ajuda de uma pipeta serológica e directamente do frasco foi distribuído por cada recipiente 

o volume que se encontra na Tabela 20: 
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Tabela 20) Quantidade de suspensão celular a utilizar de acordo com o recipiente pretendido 

Recipiente a preparar Volume de suspensão celular (mL) 

Frasco de 80 cm2 30 

Frasco de 25 cm2 10 

Multiplaca de 24 poços 0,8 – 1 

 

3) no caso de não se terem gasto os 200 mL (ou 300 mL) de suspensão celular, o excesso de 

volume foi retirado de forma a que restassem apenas 100 mL de suspensão celular e MEM 5% 

SBF. Os frascos foram bem fechados e incubados a 37 ºC; 

4) a multiplaca e os frascos foram guardados na estufa a 37 ºC, com CO2 a 5% e humidade relativa 

de 80% (sendo que estas últimas duas condições não eram necessárias para os frascos). 

 

Anexo C – Soluções para concentrar Colifagos somáticos a partir 
de amostras de água ambientais 
 
C.1 – Solução de MgCl2.6H2O  

Tabela 21) Reagentes necessários para a preparação de uma solução 4,14 M de MgCl2.6H2O 

Reagentes Quantidades 

MgCl2.6H2O 800 g 

Água destilada 400 mL 

1) misturaram-se os dois reagentes e dissolveram-se por agitação; 

2) a solução foi esterilizada, na autoclave, durante 15 min a 121 ºC; 

3) a solução tinha uma duração máxima de 6 meses quando guardada no escuro. 

 
C.2 – Eluente 

Tabela 22) Compostos e quantidades necessárias para a preparação do eluente utilizado na concentração de 

Colifagos somáticos 

Reagentes Quantidades 

Tween 80 6 mL 

Extracto de carne 2 g 

NaCl 5,844 g 

Água destilada 200 mL 

1) todos os reagentes foram adicionados num frasco de schott de 250 mL; 

2) o frasco foi aquecido a temperaturas entre 50 e 55 ºC; 
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3) agitava-se durante 3 min. com a ajuda de um agitador magnético; 

4) a solução repousava durante cerca de 2 min., até que fosse observada a solubização de todos 

os componentes; 

5) o pH foi medido, devendo encontrar-se a 6,5 ± 0,1; 

6) o pH, foi ajustado a 9,0 ± 0,1, utilizando para isso NaOH 1M; 

7) a solução foi esterilizada na autoclave, a 121 ºC durante 15 min.; 

8) após a esterilização, a solução foi agitada de forma a comprovar que havia turbidez; 

9) a solução ficou a agitar enquanto a temperatura diminuía. Quando esta fosse de 75 ºC, 

observava-se um aclaramento do meio; 

10) verificava-se, de seguida, se o Tween 80 estava dissolvido; 

11) a solução arrefecia à temperatura ambiente; 

12) o pH foi medido, devendo encontrar-se a 9,0 ± 0,1. Caso fosse necessário, o pH era reajustado; 

13) no caso de haver precipitação de Tween, bastava aquecer a solução a 55 ºC e de seguida 

colocá-la em agitação. 

 

Anexo D – Meios de Cultura e Reagentes  
 

D.1 – Modified Scholten’s Broth (MSB) 

Tabela 23) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de MSB 

Reagente Quantidade 

Peptona 10 g 

Extracto de Levedura 3 g 

Extracto de Carne 12 g 

NaCl 3 g 

Solução de Na2CO3 (150 g/L) 5 mL 

Solução de MgCl2 (100 g de MgCl2.6H2O em 50 mL de água) 0,3 mL 

Água destilada 1000 mL 

 

1) os reagentes foram dissolvidos em água destilada (Tabela 23); 

2) o meio foi então distribuído por schotts de 100 mL previamente esterilizados a 121 ºC durante 15 

min., numa autoclave; 

3) o meio foi guardado a (5 ± 3) ºC por um período de tempo inferior a seis meses. 

Antes da sua utilização, o pH do meio MSB era ajustado a 7,2 ± 0,5. 
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D.2 – Modified Scholten’s Agar (MSA) 

D.2.1 – Meio basal 

Tabela 24) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de MSA basal 

Reagente Quantidade 

Peptona 10 g 

Extracto de Levedura 3 g 

Extracto de Carne 12 g 

NaCl 3 g 

Solução de Na2CO3 (150 g/L) 5 mL 

Agar 20 g 

Solução de MgCl2 (100 g de MgCl2.6H2O em 50 mL de água) 0,3 mL 

Água destilada 1000 mL 

  

1) todos os reagentes foram dissolvidos em água destilada (Tabela 24); 

2) o meio foi esterilizado a 121 ºC por 15 min; 

3) o pH foi ajustado a 7,2 ± 0,5. 

 

D.2.2 – Solução de cloreto de cálcio (M = 1 mol/L) 

Tabela 25) Reagentes e quantidades utilizadas na preparação de CaCl2 

Reagente Quantidade 

CaCl2.2H2O 14,6 g 

Água destilada 100 mL 

 

1) o cloreto de cálcio foi dissolvido em água através de um pequeno aquecimento da mistura; 

2) de seguida foi arrefecido à temperatura ambiente e esterilizado com um filtro com poro de 0,2 µm 

de tamanho; 

3) a solução foi guardada no escuro a (5 ± 3) ºC por não mais de seis meses. 

 

D.2.3 – Meio completo 

Tabela 26) Preparação do meio MSA completo 

Reagente Quantidade 

Meio basal 1000 mL 

Solução de CaCl2 6 mL 
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1) após esterilização do meio MSA basal foi adicionado, em condições assépticas, a solução de 

CaCl2; 

2) a mistura foi agitada e colocada em placas de Petri; 

3) após solidificação do meio nas placas de Petri, estas foram guardadas no escuro a (5 ± 3) ºC por 

um período de tempo inferior a 6 meses. 

 

D.3 – Modified Scholten’s Agar semi-sólido (MSAss) 

1) foi preparado meio basal de acordo com E.2 mas utilizando metade da quantidade de agar (10 g); 

2) o meio foi distribuído em schotts de 100 mL, em condições assépticas, após esterilização. 

 

Anexo E – Preparação do inoculo para a detecção e quantificação 
de Colifagos somáticos 
1) o vial com a cultura de trabalho (E. coli) foi retirado do congelador a -80 ºC e colocado à 

temperatura ambiente para que descongelasse (15 a 30 ºC); 

2) foram colocados (50 ± 5) mL de meio MSB num erlenmeyer. O meio foi pré-aquecido a 37 ºC pois 

a esta temperatura há um maior crescimento da cultura de trabalho (E. coli); 

3) de seguida, foi inoculado 1 mL da cultura de trabalho no meio MSB (Tabela 23). O erlenmeyer foi 

coberto com algodão para que não existissem contaminações e foi incubado a 37 ºC num 

incubador com agitação suave. 

Quando a cultura apresentasse um crescimento elevado foi retirada do incubador e colocada de 

imediato no frigorífico a 4 ºC até ser utilizada para detecção de Colifagos somáticos. A cultura tinha 

que ser utilizada no mesmo dia em que era preparada. 

 

Anexo F – Quantificação de microrganismos indicadores 
 

F.1 – Interpretação de resultados 

Nas Tabela 27 e 28 encontra-se a forma pela qual se deve proceder à leitura dos resultados obtidos 

na detecção e quantificação de Coliformes Totais, E. coli e Enterococos Fecais 

Tabela 27) Interpretação dos resultados obtidos a partir de Colilert-18 

Aspecto Resultado 

Menos amarelo que o comparador Negativo para CT e E. coli 

Tão amarelo ou mais que o comparador Positivo para CT 

Tão amarelo e fluorescente ou mais que o 

comparador 

Positivo para E. coli 
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Tabela 28) Interpretação dos resultados obtidos para Enterolert 

Aspecto Resultado 

Falta de Fluorescência Negativo para Enterococos Fecais 

Fluorescência Azul Positivo para Enterococos Fecais 

 



 

Anexo G – Tabela de Resultados 

Tabela 29) Dados obtidos para o período de amostragens, que decorreu entre 5 de Agosto de 2006 e 6 de Junho de 

2007, em praias, ribeiras e ETAR ao longo da Costa do Estoril. 
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Anexo H – Dados de Temperatura e de Pluviosidade no período de 
monitorização 

 

(A) 
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(B) 

Figura 29) Valores diários da temperatura mínima e máxima, em Lisboa, para os meses de colheita de (A) Agosto a 

Novembro de 2006; (B) Dezembro de 2006 a Junho 2007 (adaptado de f)   
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(A) 
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Figura 30) Valores diários de pluviosidade, em Lisboa, para os meses de colheita de (A) Agosto a Novembro de 2006; 

(B) Dezembro de 2006 a Junho de 2007 (adaptado de f) 

(B) 
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