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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objectivo participar na validação e aplicação de um método de determinação da 

concentração de ATP por bioluminescência em amostras de água. Inicialmente, realizaram-se rectas de calibração 

tendo sido escolhida, de entre as que se encontravam nas condições aceitáveis, a melhor recta (R=1,000). 

Construíram-se cartas de controlo com base nas leituras efectuadas para os padrões, controlos e brancos durante a 

realização das rectas de calibração.  

Esta técnica foi aplicada a amostras de água destinada ao consumo humano para determinação do carbono 

orgânico assimilável (AOC). Foi realizada a comparação com o método clássico de determinação de AOC baseado 

na contagem de colónias heterotróficas (HPC). Analisaram-se amostras provenientes de Reservatórios de Telheiras 

e S. Jerónimo, da Estação Elevatória do Reservatório dos Barbadinhos e do ponto de colheita relativo à entrega de 

água do adutor de Vila Franca de Xira-Telheiras ao sistema de distribuição da cidade de Lisboa. Verificou-se uma 

boa correlação entre os dois métodos (R=0,968) quando consideradas todas as amostras e o somatório das duas 

estirpes teste utilizadas no ensaio, Pseudomonas fluorescens P-17 e Spirillum sp. NOX.  

 

 

Palavras-chave: Adenosina trifosfato (ATP); Bioluminescência; Carbono orgânico assimilável (AOC); Contagem 

de placas heterotróficas (HPC); Pseudomonas fluorescens P-17; Spirillum sp. NOX. 
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ABSTRACT 

 

 The present work aimed at the participation in the validation and application of an ATP determination method by 

bioluminescence in water samples. Initially, calibration curves were performed and the best was chosen (R=1,000). 

Control charts were built based on measurements of standard ATP solutions of known concentrations, controls and 

blanks.  

This technique was applied to the determination of assimilable organic carbon (AOC) in drinking water samples. 

This method was compared to the conventional method for determination of AOC based on heterotrophic plate count 

(HPC). The samples analysed were derived from service reservoirs of Telheiras and S. Jerónimo, Estação Elevatória 

dos Barbadinhos and from the sampling point deliver from the pipe of Vila Franca de Xira-Telheiras to the Lisbon 

distribution system. The correlation obtained between the AOC and HPC methods was good (R=0,968) considering 

all the samples analysed and the sum of both test strains used in the assay, Pseudomonas fluorescens P-17 and 

Spirillum sp. NOX. 

 

 

Key-words: Adenosine Triphosphate (ATP); Assimilable Organic Carbon (AOC); Bioluminescence; Heterotrophic 

Plate Count (HPC); Pseudomonas fluorescens P-17; Spirillum sp. NOX. 
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I. INTRODUÇÃO 

I.1. EMPRESA PORTUGUESA DE ÁGUAS LIVRES 

A Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL), SA é uma sociedade anónima de capitais integralmente 

públicos integrada no Grupo AdP – Águas de Portugal SGPS, SA. A EPAL é responsável pelo abastecimento de 

água para consumo humano na sua área de influência mas também noutras áreas limítrofes, prestando um serviço 

de qualidade com respeito pelos aspectos essenciais de ordem social e ambiental.  

Actualmente a EPAL gere e explora um sistema de abastecimento que integra três subsistemas. Estes incluem 

o de castelo de Bode, inaugurado em 1987 e ampliado em 1996, com uma capacidade de produção diária na ordem 

dos 500 000 m3, o subsistema do Aqueduto do Tejo, inaugurado em 1940 e ampliado em 1963, com capacidade de 

produção diária de 400 000 m3 e, por fim, o subsistema do Alviela em exploração desde 1880, com capacidade de 

produção de 50 000 m3 diários. Dos três subsistemas referidos o maior e mais relevante é o de Castelo de Bode, 

representando cerca de 60% da capacidade de produção da empresa [13]. 

O sistema de abastecimento desenvolve-se desde a albufeira de Castelo de Bode até à cidade de Lisboa, numa 

extensão superior a 2 100 Km. O sistema de abastecimento é gerido por um sistema de telegestão no que diz 

respeito às operações de produção, transporte e distribuição da água. Este sistema apresenta um elevado grau de 

automatização que centraliza a operação e controlo em tempo real de mais de 170 instalações, desde estações 

elevatórias a estações de tratamento, reservatórios e válvulas. A rede de distribuição desenvolve-se ao longo de 

mais de 1 400 Km, abrangendo uma área de 83 km2 e uma população residente de 564 000 habitantes. A gestão 

desta rede é suportada por um conjunto de infra-estruturas e órgãos [13]. 

No âmbito do Sistema da Qualidade a EPAL tem os seus laboratórios acreditados pelo Instituto Português de 

Acreditação (IPAC), nomeadamente os Laboratórios de Contadores, da Asseiceira e o Laboratório Central. O 

Laboratório Central (LAB) é responsável pela execução do programa de Monitorização da Qualidade da Água, ao 

longo de todo o sistema de abastecimento até à torneira do cliente, em conformidade com as disposições legais 

constantes do Decreto de Lei nº. 243/2001 de 5 de Setembro e do Decreto de Lei nº. 236/98 de 1 de Agosto. O LAB 

está acreditado segundo a norma NP EN ISO 17 025 (2005), respeitante aos “Requisitos gerais de competência 

para laboratórios de ensaio e calibração” para a colheita, preservação e transporte das amostras de água e para a 

determinação de 87 parâmetros, correspondendo a 201 espécies analisadas em águas naturais e de consumo 

humano, por 72 métodos de ensaio. Os resultados da realização neste laboratório de 171 parâmetros/espécies para 

controlo analítico da qualidade das águas captadas, tratadas, aduzidas e distribuídas evidenciam um total 

cumprimento de todos os requisitos nacionais e comunitários, comprovando que a água fornecida pela EPAL é de 

excelente qualidade [13]. São realizadas no LAB análises que permitam avaliar a qualidade da água em 

conformidade com as normas de qualidade estabelecidas, no que se refere aos parâmetros de qualidade 

organolépticos, microbiológicos, biológicos, físicos e químicos nas várias fases do sistema, mediante a execução de 

um programa analítico adequado às condições existentes [54]. 

O LAB encontra-se organizado em três áreas analíticas: Equipa de Microbiologia, Equipa de Química Mineral e 

Equipa de Química Orgânica. Na Equipa de Microbiologia do LAB analisam-se parâmetros organolépticos (cheiro e 

sabor), físico-químicos (cor e turvação), microbiológicos (Clostrídios sulfito-redutores, Clostridium perfringens, 

Coliformes fecais, Coliformes totais, Colónias a 22 e 37 ºC, Cryptosporidium spp., Enterococos (Estreptococos 

fecais), Legionella spp., E. coli, Estafilococos, Giardia spp., Pseudomonas aeruginosa e Salmonelas) e biológicos 

(clorofila “a”, feopigmentos e plâncton), correspondendo a 17 métodos de ensaio acreditados e um não acreditado 
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a) 

(plâncton) [54]. Está neste momento a ser implementado o método biológico de microcistinas, ainda não estando 

acreditado. 

 

 

I.2. AS BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS E O CONTROLO MICROBIOLÓGICO DE ÁGUAS DE 

CONSUMO 

As bactérias presentes em águas destinadas ao consumo humano são principalmente heterotróficas e portanto 

necessitam de carbono, azoto e fósforo aproximadamente na razão de 100:10:1 [28]. As bactérias heterotróficas 

incluem as bactérias que usam nutrientes orgânicos para se desenvolverem. A contagem de bactérias heterotróficas 

(HPC) é provavelmente o método de quantificação mais comum. As bactérias plaqueadas em meio sólido são 

incubadas para formarem colónias visíveis a olho nu. A contagem depende da capacidade das bactérias para se 

desenvolverem no meio sólido utilizado e da temperatura e tempo de incubação. Quanto mais semelhantes forem as 

condições de incubação do ambiente natural das bactérias, maiores as percentagens de número total de bactérias 

detectadas como colónias. O meio R2A apresenta um vasto espectro de substratos em baixas concentrações, tendo 

sido desenvolvido especialmente para a quantificação de bactérias em ambientes oligotróficos das águas de 

consumo humano.  

        
Figura I.1. a) Colónias típicas obtidas em meio R2A a partir de água destinada ao consumo humano estável 

produzida sem tratamentos químicos ou desinfecção; b) Estirpes Pseudomonas fluorescens P-17 e Spirillum sp. 
NOX utilizadas no ensaio de AOC. As estirpes podem ser identificadas separadamente devido às diferenças nas 

suas morfologias [28]. 

Os valores de HPC normalmente representam apenas uma pequena fracção da população microbiana na água 

(em muitos casos <1% da população bacteriana total enumerada com técnicas microscópicas). A diferença entre a 

quantificação por métodos de contagem directa e totais e os valores de HPC é causada pela incapacidade da 

maioria das bactérias para originar colónias no meio sólido aplicado, à presença de bactérias quimiolitotróficas e à 

presença de células mortas. Um meio de cultura não permite detectar todas as células viáveis. A melhor abordagem 

para monitorizar a multiplicação de bactérias heterotróficas nos sistemas de distribuição é o uso de métodos de 

HPC padronizados com elevado rendimento. Adicionalmente, podem ser aplicados quando necessário métodos de 

cultura selectivos para a detecção de patogénicos oportunistas [96].  

A actividade microbiana depende da disponibilidade de fontes de energia e de carbono para a formação e 

manutenção da biomassa. A maior fonte de energia na água tratada é o carbono orgânico, mas a amónia também 

pode estar presente em certos tipos de água. A temperatura da água, a velocidade de fluxo (variações) e o tempo 

de residência também têm um impacto na actividade microbiana. A actividade biológica aumenta cerca de 100% 

quando a temperatura aumenta 10 ºC. A velocidade de fluxo (variações) afecta o fornecimento de substratos e 

desinfectante, o desprendimento de biofilmes e a acumulação de sedimentos. Os locais em que o tempo de 

b) 
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residência da água é mais longo – por exemplo, partes esféricas do sistema de distribuição e reservatórios de 

serviço – são vulneráveis ao recrescimento devido à diminuição de desinfectante residual, ao transporte de 

sedimentos e ao aumento da temperatura da água no Verão [96].  

Nos microrganismos, dadas as suas reduzidas dimensões, o crescimento é encarado a nível de populações e 

não de indivíduos, como se verifica nos seres pluricelulares. Uma população microbiana a crescer num meio de 

cultura, ao qual está perfeitamente adaptada, encontra-se no designado “estado de crescimento equilibrado”, 

caracterizado pelo aumento ordenado de todos os seus componentes químicos [80]. Assim, a duplicação da 

biomassa está associada à duplicação de todas as outras propriedades mensuráveis da população como, por 

exemplo, das proteínas, dos ácidos nucleicos, etc. Quando uma população de células microbianas é colocada em 

sistema fechado (sistema em que não há livre troca de nutrientes com o meio) num meio de cultura líquido, com 

composição química e condições físico-químicas favoráveis ao seu crescimento, nomeadamente, de arejamento, 

temperatura, pH, o crescimento da população pode ser traduzido graficamente pela designada “curva de 

crescimento” (Figura I.2). Após um período de latência, de duração variável, em que as células se estão a adaptar 

ao meio, segue-se o início da multiplicação celular. A população entra na chamada fase de aceleração, onde a taxa 

específica de crescimento aumenta de zero até ao seu valor máximo, atingindo-se a fase exponencial do 

crescimento. A duração desta fase depende fundamentalmente da concentração inicial dos nutrientes limitantes 

para o crescimento. Quando um ou mais nutrientes se tornam limitantes e/ou ocorre a acumulação no meio de 

metabolitos inibidores do crescimento, segue-se a fase de desaceleração em que a taxa específica de crescimento 

diminui do seu valor máximo até zero. Atinge-se então a fase estacionária em que a taxa específica de crescimento 

é nula, correspondente ao esgotamento de um ou mais nutrientes essenciais e, finalmente, a fase de declínio, 

devido à ocorrência de autólise celular.  

 

 

Figura I.2. Curva de crescimento microbiano em sistema fechado. 1) Fase de latência; 2) Fase de 
aceleração; 3) Fase exponencial; 4) Fase de desaceleração; 5) Fase estacionária; 6) Fase de 

declíneo [80].  

  

É necessário controlar (limitar) a actividade microbiana nos sistemas de distribuição para prevenir a deterioração 

da qualidade da água, que pode resultar em não conformidades com a regulamentação, em reclamações do 

consumidor, surtos de epidemias ou detecção de problemas de concepção do sistema, com subsequentes custos 

operacionais. A actividade microbiana nos sistemas de distribuição depende em grande parte da introdução de 

fontes de energia. Estes compostos podem ser originários da água tratada e de materiais em contacto com esta. Os 
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sedimentos acumulados podem também promover o crescimento. De modo a limitar a actividade microbiana 

podem-se adoptar várias abordagens: distribuição da água de consumo biologicamente estável num sistema com 

materiais não reactivos e biologicamente estáveis; manutenção de um teor de desinfectante residual em todo o 

sistema de distribuição; distribuição da água tratada com um baixo nível de desinfectante residual e um nível de 

estabilidade biológica relativamente elevado e; optimização do sistema de distribuição para prevenir a estagnação e 

a acumulação de sedimentos [96].  

As empresas de fornecimento de água destinada ao consumo humano fazem inúmeros esforços no sentido de 

conseguirem uma água com boa qualidade a partir de diversas fontes contendo uma variedade de contaminantes 

químicos e biológicos. São aplicados múltiplos tratamentos, incluindo processos químicos, físicos e biológicos, bem 

como combinações destes, de modo a reduzir as concentrações dos contaminantes abaixo da concentração mínima 

aceitável (MAC) definida na legislação nacional. A remoção de matéria orgânica durante a produção de água 

destinada ao consumo humano também traz diversos benefícios. Não só priva as bactérias heterotróficas dos 

nutrientes indispensáveis para a sua sobrevivência e multiplicação, como limita a sua colonização no sistema de 

distribuição da água de consumo. Por outro lado, a matéria orgânica interage com o cloro (normalmente usado 

como desinfectante), o que pode conduzir à formação de produtos secundários de desinfecção cancerígenos ou 

mutagénicos [74].  

Um dos primeiros critérios de qualidade microbiológica da água foi definido como 100 cfu/mL em 1914 como 

padrão em águas de consumo nos Estados Unidos [73]. No entanto, verificou-se que o armazenamento das amostras 

de água tratada resultarava num aumento da contagem de colónias em placa e descobriu-se que as bactérias que 

contribuem para os valores de contagem em placa de bactérias heterotróficas (HPC) eram capazes de crescer em 

águas tratadas com concentrações muito baixas de compostos orgânicos. Muitos estudos foram efectuados no final 

do século XIX para identificar as bactérias presentes na água destinada ao consumo humano e para elucidar a sua 

significância para a saúde pública. Para este propósito, inocularam-se culturas puras em animais. Os resultados 

destes estudos e a incapacidade da maioria das bactérias para se multiplicarem à temperatura corporal 

demonstraram que os valores HPC da água não tinham significância higiénica directa. 

 No início do século XX foi introduzido o conceito de analisar a água relativamente a bactérias de origem fecal 

para avaliar a segurança higiénica da água tratada. Foram desenvolvidos métodos e meios de detecção de 

bactérias que fossem indicadoras de contaminação fecal e melhorados continuamente no decorrer do século. Em 

1973 a epidemia de Milwaukee de criptosporidiose demonstrou convincentemente que a ausência de coliformes 

fecais nem sempre assegura a segurança microbiana da água. Tornaram-se mais importantes os métodos para 

detecção de patogénicos como resultado das limitações do conceito de bactérias indicadoras e dos 

desenvolvimentos no campo da microbiologia molecular, permitindo o estabelecer de métodos de detecção 

específica e rápida de uma grande variedade de bactérias, vírus e protozoários [96].  

Apesar dos desenvolvimentos na avaliação da segurança higiénica da água tratada, o método de HPC 

permaneceu como um parâmetro da qualidade da água tratada e os seus critérios estão incluídos na legislação de 

muitos países relacionada com a qualidade da água destinada ao consumo humano. Os valores de HPC fornecem 

informação acerca do nível de actividade microbiana na água e portanto podem ser usados para controlar e 

optimizar os processos de tratamento, procedimentos e boas práticas de engenharia relacionadas com o tratamento 

e distribuição da água. 

Um aumento dos valores de HPC na água tratada durante a distribuição é geralmente descrito como 

recrescimento ou pós-crescimento. Estas descrições sugerem que os microrganismos começam a multiplicar-se 
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algum tempo após deixarem a instalação de tratamento. No entanto, a multiplicação nos sistemas de distribuição 

acontece sobretudo nas superfícies das tubagens expostas à água e nos sedimentos, mesmo na presença de 

desinfectante residual. O aumento dos valores de HPC na água durante a distribuição é portanto principalmente 

devido a bactérias originárias de biofilmes e sedimentos. No entanto, estes valores de HPC não são adequados 

para a identificação de problemas na qualidade da água. O recrescimento bacteriano causa alguns problemas em 

águas de consumo: aumenta a turvação, odor, sabor e cor da água; causa proliferação indesejável de organismos 

visível a olho nu, como Asellus ou Nais; diminui o significado da contagem de bactérias heterotróficas como 

indicador de contaminação externa; promove a depleção do cloro residual e promove a corrosão dos materiais das 

condutas e possibilita a multiplicação de microrganismos patogénicos [98]. A desinfecção com cloro pode não ser 

eficiente no controlo do recrescimento microbiano devido ao desaparecimento deste ao longo do sistema de 

distribuição e ao seu efeito limitado sobre as bactérias aglomeradas [26]. O método mais eficiente para controlar o 

recrescimento bacteriano é a limitação de nutrientes necessários à sobrevivência dos microrganismos. A quantidade 

de substrato utilizada pelos microrganismos foi designada como carbono orgânico assimilável (AOC) [98].  

 

 

I.3. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE CARBONO ORGÂNICO ASSIMILÁVEL 

I.3.1. CARBONO ORGÂNICO ASSIMILÁVEL E MÉTODO CONVENCIONAL 

A matéria orgânica biodegradável (BOM) apresenta uma elevada diversidade na sua natureza química, grande 

parte não identificada, estando presente em águas naturais em concentrações muito baixas. Análises químicas não 

são, portanto, adequadas para a sua determinação. Além disso, as análises químicas não determinam que porção 

do carbono orgânico está biodisponível. As formas de matéria orgânica biodisponíveis são apenas uma pequena 

fracção da matéria orgânica total nos ecossistemas aquáticos. Existem duas abordagens principais e 

conceptualmente diferentes para a medição da BOM. Uma abordagem tem em conta o aumento da biomassa 

bacteriana (tradicionalmente as unidades formadoras de colónias, cfu) como consequência do crescimento dos 

microrganismos. Normalmente assume-se que a BOM é o nutriente limitante na resposta de crescimento das 

bactérias heterotróficas. No seu conjunto estes métodos são referidos como medições do carbono orgânico 

assimilável, ou AOC. A outra abordagem baseia-se na mineralização do carbono orgânico dissolvido (DOC) como 

resultado da actividade bacteriana, e fornece uma medição da fracção de carbono orgânico dissolvido biodegradável 

(BDOC) da amostra. BDOC é a fracção de DOC na água que pode ser mineralizada pelas bactérias heterotróficas e 

tem as mesmas unidades (mg C/L) que o DOC [26]. 

O AOC é uma fracção da concentração total de carbono orgânico (TOC) presente na água e é tipicamente a 

fracção mais facilmente degradável, que inclui compostos de pequeno peso molecular. O AOC normalmente 

contempla apenas uma pequena fracção (0,1-9%) do TOC que pode ser utilizada por estirpes específicas ou 

misturas definidas de bactérias, resultando num aumento da concentração que é quantificada [32]. O AOC representa 

a fracção BDOC/BOM mais rapidamente degradável, que é convertida em biomassa. O inóculo para o ensaio de 

AOC pode ser composto por uma mistura de estirpes bacterianas puras cultivadas em condições laboratoriais 

(Pseudomonas fluorescens P-17 e Spirillum sp. NOX) ou por uma mistura de bactérias ambientais caracterizadas 

por uma grande versatilidade nutricional. O inóculo de duas espécies provavelmente subestima a quantidade total 

de AOC, e é consistentemente mais baixo que a estimativa de BDOC, não fornecendo uma estimativa do carbono 

orgânico refractário [4]. Com um inóculo bacteriano indefinido, a enumeração pela técnica de espalhamento não é 
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aplicável; têm sido usadas variáveis de resposta alternada, como alterações no DOC, turvação, contagem por 

microscopia de epifluorescência, mortalidade microbiana, ou crescimento bacteriano [4]. Os ensaios de medição de 

AOC são morosos e requerem um grande nível de perícia. O crescimento bacteriano é monitorizado nas amostras 

de água por contagem de colónias e o crescimento médio observado durante a incubação é convertido em unidades 

de AOC como µg acetato-C/L, usando para tal o rendimento de crescimento das bactérias derivado das curvas de 

calibração obtidas usando concentrações padrão de compostos orgânicos (por exemplo, acetato ou oxalato). 

Verifica-se uma significativa correlação entre a concentração de AOC e a densidade de bactérias heterotróficas na 

distribuição das águas. van der Kooij (1992) [32] mostrou que num sistema não clorado as bactérias heterotróficas 

não aumentavam quando o conteúdo em AOC era inferior a 10 µg/L, enquanto LeChevallier et al. (1987) [56] 

sugeriram que o recrescimento de coliformes podia ser limitado por níveis de AOC inferiores a 50-100 µg/L em 

sistemas com 3-6 mg/L de cloro residual. Kaplan et al. (1993) consideram que uma água é estável quando 

apresenta valores de 10 a 50 µg de AOC/L [50]. Servais et al. (1991) associaram a estabilidade biológica com níveis 

de BDOC de 0,2 mg/L, mas Joret et al. (1994) obtiveram valores de 0,15 mg/L a 20 ºC e 0,30 mg/L a 15 ºC [25]. A 

concentração de AOC pode ser considerada como uma medida da estabilidade biológica da água para crescimento 

heterotrófico, enquanto o quociente AOC/BDOC pode ser considerado como um indicador da estabilidade biológica 

relativa dos compostos orgânicos biodegradáveis presentes em águas de consumo [32]. O BDOC pode fornecer 

informação acerca das necessidades de cloro e do potencial de formação de sub-produtos clorados (CBP) [26]. 

O BDOC quantifica o uso de carbono para a manutenção assim como para o crescimento, enquanto o AOC é 

uma medida directa do crescimento microbiano. No entanto, dado que o AOC é tipicamente quantificado por duas 

estirpes específicas de bactérias, Pseudomonas fluorescens P-17 e Spirillum sp. NOX, este ensaio pode também 

ser visto como um indicador de um grupo específico de compostos orgânicos simples (por exemplo, ácidos 

carboxílicos e dicarboxílicos), coincidindo com as capacidades metabólicas destes organismos. Outro aspecto 

importante para contrastar o AOC e BDOC é através do limite de detecção destes. O limite de detecção do método 

de BDOC é pelo menos uma ordem de grandeza superior ao AOC (por exemplo, 0,1 mg/L versus 10 µg/L) [32]. Tal 

deve-se à limitação do BDOC pela capacidade do analisador de TOC diferenciar os valores de DOC inicial e final, 

que são muito semelhantes. O AOC depende das unidades formadoras de colónias (contagem de células) que é um 

método muito mais sensível a pequenas variações nos níveis de BOM. Deste modo, o AOC e o BDOC fornecem 

informações complementares e é aconselhável, não redundante, a medição de ambos, uma vez que fornecem 

informações diferentes sobre a bioestabilidade da água. Note-se que embora o AOC e o BDOC sejam parâmetros 

fundamentalmente diferentes, o AOC correlaciona-se melhor com o BDOC do que com o DOC, o que sugere que o 

AOC e o BDOC apresentam algumas características em comum que os separam do DOC [26].   

O AOC em amostras de água é determinado convencionalmente por medição do crescimento de Pseudomonas 

fluorescens P-17 que utiliza uma variedade de composto que incluem aminoácidos e carbohidratos e não pode 

metabolizar ácidos carboxílicos e o ácido oxálico, um dos compostos frequentemente produzidos durante a 

ozonização. Por isso, a estirpe Spirillum sp. NOX, que se sabe crescer principalmente em ácidos carboxílicos e é 

capaz de utilizar oxalato, foi introduzida neste procedimento. Esta estirpe não assimila carbohidratos, álcoois ou 

ácidos aromáticos e não utiliza aminoácidos quando cresce em misturas de compostos [58]. De facto, estudos 

mostram que a maioria do AOC determinado deve-se ao crescimento da estirpe NOX [59]. A análise de AOC 

convencional é efectuada através de um ensaio que foi originalmente desenvolvido por van der Kooij e 

colaboradores (1982) [93] e posteriormente adaptado por outros. As amostras colhidas em frascos tratados são 

suplementadas com tiossulfato de sódio, para inactivar o cloro residual que possa estar presente e inibir o 
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crescimento das bactérias, e pasteurizadas. A pasteurização inactiva a microflora nativa. Após a pasteurização, as 

amostras de água são inoculadas (normalmente com 500 cfu/mL) com as estirpes teste P-17 e NOX e incubadas a 

15 ºC durante 9 dias. O crescimento microbiano é quantificado nos dias 7, 8 e 9 por plaqueamento em ágar nutritivo 

[4]. O resultado está portanto relacionado com o crescimento dos organismos teste em soluções puras de acetato (P-

17) ou oxalato (NOX) por meio de valores de rendimento determinados empiricamente e o resultado final é dado 

como equivalentes de C-acetato. O número de organismos em fase estacionária é assumido ser o número de 

organismos máximo que pode ser suportado pelos nutrientes na amostra e o rendimento em acetato é assumido ser 

igual ao rendimento em AOC natural. O pressuposto presente no ensaio do AOC é que os organismos do bioensaio 

representam as capacidades fisiológicas da microflora do sistema de distribuição. Em algumas águas (por exemplo, 

águas húmicas) os nutrientes inorgânicos regulam o crescimento bacteriano. Portanto, para garantir que o carbono 

é limitante do crescimento bacteriano, são adicionados nutrientes inorgânicos suficientes à amostra de água testada 

[70]. Elevadas concentrações de metais, especificamente alumínio e cobre, são tóxicas para a estirpe P-17, o que 

torna este procedimento inadequado para águas contaminadas com estes metais. Em águas não tratadas, 

especialmente as que apresentam elevadas concentrações de sólidos e turvação, podem conter elevada 

concentração de bactérias formadoras de esporos que podem sobreviver à pasteurização, crescer e interferir com a 

enumeração de P-17 e NOX nas placas. Estas águas normalmente têm um elevado teor de AOC. Águas que foram 

desinfectadas e que ainda apresentam um teor de desinfectante residual inibem o crescimento dos organismos 

teste, pelo que o desinfectante deve ser neutralizado. Águas superficiais tratadas com sulfato de cobre podem 

também ser inibitórias quando um agente quelante não é adicionado à amostra e as águas com elevado pH devem 

sofrer um ajuste de pH [4]. Em lagos eutróficos, a existência de algas pode afectar a análise de AOC [98].   

Para reduzir o tempo do ensaio de AOC pode-se aumentar a densidade celular do inóculo ou aumentar a 

temperatura de incubação. LeChevallier et al. (1993) [58] aumentaram a densidade do inóculo do nível mais baixo (50 

a 500 cfu/mL), recomendado por van der Kooij et al. (1982) [93] para 104 cfu/mL. Os valores obtidos para a fase 

estacionária para o inóculo de maior densidade não foram estatisticamente diferentes do inóculo de densidade 

celular mais baixa. O tempo necessário para que a cultura atingisse a fase estacionária foi reduzido em cerca de 36 

a 120 horas, dependendo da temperatura e da fonte de carbono. O aumento da temperatura de incubação pode ter 

múltiplos efeitos, aumentando a taxa de crescimento mas também a taxa de respiração endógena e diminuindo os 

rendimentos. No estudo referido, o estado estacionário foi atingido 24 horas mais depressa com crescimento a 25 e 

a 30 ºC, mas verificou-se que os valores registados foram mais baixos, sobretudo a 30 ºC. Os rendimentos de 

crescimento mais baixos foram mais aparentes na estirpe P-17 que na NOX.  

O teste bacteriano para a determinação das concentrações de AOC presume que o crescimento microbiano no 

teste é limitado pela disponibilidade de carbono orgânico. No entanto, por exemplo, nas latitudes mais a Norte, como 

na Finlândia, as águas superficiais contêm um elevado teor de substâncias húmicas, derivado das florestas e terras 

pantanosas típicas destas latitudes. Nestas, os nutrientes inorgânicos, particularmente o fósforo, podem limitar o 

crescimento microbiano em águas de consumo. Estudos mostram que a adição de uma mistura de nutrientes 

(azoto, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e magnésio) a águas de consumo com baixa dureza e ricas em húmus 

aumenta o rendimento em AOC na maioria das águas testadas [69]. Constatou-se no mesmo estudo que as estirpes 

bacterianas utilizadas no método padrão, P-17 e NOX, podem também ser aplicadas em águas de consumo ricas 

em húmus e que o elevado conteúdo de carbono orgânico presente nas águas brutas se mantém elevado nas 

águas de consumo tratadas.  
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Vários estudos relacionam o AOC directamente com o recrescimento microbiano e com a formação de biofilmes 

nos sistemas de distribuição da água de consumo. A tendência dos tratamentos da água de consumo é no sentido 

da combinação de tratamentos que removam completamente os nutrientes que suportam o crescimento microbiano, 

nomeadamente carbono, azoto e fósforo. Os tratamentos a que a água é sujeita afectam a composição de 

compostos orgânicos presentes na água e, deste modo, a concentração de AOC presente nesta. Verifica-se que a 

nanofiltração (NF) remove mais de 90% do BDOC mas permite a passagem da maioria do AOC [32]. De um modo 

geral, os compostos quantificados como AOC são substâncias da fracção de BDOC mais pequenas e altamente 

carregadas, tais como os ácidos carboxílicos. A maioria destes compostos orgânicos é pequena o suficiente para 

passar através da membrana de NF, pelo que a sua rejeição é provavelmente governada por difusão e repulsão de 

cargas. No mesmo estudo, verificou-se que a concentração de AOC da água bruta para o efluente após a 

introdução de ozonização como processo de tratamento foi significativamente mais elevada que antes da 

ozonização. O efluente médio de AOC da instalação estudada foi superior em 112% após a introdução da 

ozonização. Este aumento provavelmente deve-se à quebra significativa de substâncias orgânicas complexas em 

pequenas moléculas orgânicas (AOC), como resultado da oxidação. O aumento na contagem de placas 

heterotróficas (HPC) observado após a ozonização parece estar correlacionado com o aumento no AOC. Servais et 

al. (1989) [83] registaram que a concentração de matéria orgânica biológica, expressa em termos de AOC ou BDOC, 

normalmente depende linearmente da dose de ozono aplicada. Verificou-se que o AOC aumenta dentro da mesma 

gama de doses de ozono, dependendo do conteúdo de TOC da água exposta a ozonização. Quanto mais elevada a 

concentração de TOC antes da aplicação da ozonização, mais AOC se forma devido ao processo. Apesar do 

impacto do ozono na matéria orgânica ser indesejável, considerando o conteúdo de nutrientes disponível para as 

bactérias, pode também actuar indirectamente ajudando a reduzir o conteúdo de AOC na água. A filtração com 

carvão activado (GAC) é ideal para remover compostos orgânicos devido à sua elevada área específica [77]. O 

ozono, aplicado exactamente antes da filtração GAC, devido à sua capacidade de degradação da matéria orgânica, 

melhora a eficiência do filtro, aumentando a actividade bacteriana, multiplicação de microrganismos e 

desenvolvimento dentro do filtro, resultando consequentemente na redução do AOC. A filtração GAC aplicada após 

ozonização resulta numa diminuição de 45-78% de AOC e remove desde 63 a 222 µg/L de AOC [74]. Hem et al. 

(2001) [42] estudaram o efeito da filtração em linha no AOC após a pré-ozonização e verificaram que esta filtração 

geralmente não era suficiente para reduzir o AOC abaixo do nível original. A coagulação, floculação e sedimentação 

podem induzir reduções no AOC com doses elevadas de coagulante (120 mg de FeCl3/L) [42]. A cloração também 

aumenta o potencial de formação de biofilmes, mas o seu efeito é menor que o da ozonização. O cloro reage com 

os compostos orgânicos por oxidação e substituição electrofílica e pode produzir BOM a partir de DOC refractária 

[26]. De acordo com van der Kooij (1990) a cloração não produz apenas compostos de baixo peso molecular mas 

também favorece a utilização de matéria de elevado peso molecular pelas bactérias [74]. O cloro, nas doses 

normalmente aplicadas de 0,2-0,3 ppm, resultou, num estudo com águas na Bélgica, num aumento ligeiro a 

moderado de AOC. Em média, a concentração de AOC aumentou em 80%, resultando na formação adicional de 31 

µg/L de AOC [74]. O potencial de crescimento bacteriano foi medido numa instalação piloto de água ultra-pura pelo 

método modificado de AOC e carbono oxidável com UV [37]. A radiação UV diminuiu o carbono oxidável com UV e 

aumentou o AOC. Na maioria dos testes efectuados por Lund e Ormerod (1995) [64] e Shaw et al. (2000), a 

irradiação não alterou a quantidade de AOC [74]. No entanto, sob certas condições (elevada dosagem de UV, 

grandes quantidades de matéria orgânica altamente reactiva) ocorreu um aumento de AOC. Pelo contrário, Lethola 

et al. (2003) [62] reportaram que em todas as amostras de água estudadas, baixas doses de UV254 diminuíam o AOC 
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em média 29%. Com doses de UV mais elevadas não ocorreu um maior declínio mas de facto as amostras que 

apresentavam grandes fracções de matéria orgânica revelaram um aumento no AOC. Todas as condições 

confirmam que o efeito da desinfecção UV varia entre diferentes matrizes de água, pelo que deve ser estudado este 

processo separadamente para cada tipo de matriz de água de modo a avaliar o impacto real. Quando as condições 

o permitirem, a desinfecção com UV é preferível à desinfecção química (cloração, ozonização) no que respeita à 

produção de águas de consumo com baixo teor de AOC [26].  

Um método modificado de análise de AOC [26] revelou que o PVC utilizado na distribuição da água de consumo 

libertava AOC ao longo de um grande período de tempo e podia, portanto, contribuir para o recrescimento 

microbiano e formação de biofilmes.  

 

I.3.2. MÉTODO DE QUANTIFICAÇÃO DE ATP POR BIOLUMINESCÊNCIA 

I.3.2.1. Bioluminescência 

A bioluminescência, do grego bios para “vivo” e do latim lumen “luz”, é a luz produzida por uma reacção química 

que ocorre num organismo, uma forma de luminescência ou emissão de “luz fria”, sem perdas de calor. Este tipo de 

emissão luminosa tem uma taxa de eficiência de 96%, o que é bastante impressionante quando comparada com a 

eficiência de 10% da luz incandescente [84]. 

É difícil apontar com precisão quando foi realizado o primeiro estudo de bioluminescência “moderna”. No 

entanto, uma das primeiras descrições científicas do fenómeno foi feita por Robert Boyle, que ajudou a estabelecer 

algumas das mais básicas propriedades dos sistemas de bioluminescência. Foi Boyle quem descobriu que a 

luminescência é gerada virtualmente sem calor e que a intensidade da luz depende da quantidade de ar (oxigénio) 

presente. J. Woodland Hastings (1982) acreditava que que o termo “bioluminescência” se generalizou em finais do 

século XIX [36]. De acordo com E. Newton Harvey (1900), o primeiro a usar o termo luminescência foi Eilhard 

Weidemann em 1888, nove anos antes de J. J. Thompson descobrir o electrão. Actualmente sabe-se que todos os 

tipos de luminescência requerem a excitação de um electrão [24]. Em 1947 Bill McElroy da Universidade de Johns 

Hopkins nos Estados Unidos mostrou que o ATP era necessário para a reacção de quimioluminescência na libélula 

e em todos os outros escaravelhos. Na verdade, McElroy obteve a resposta certa pela razão errada. A hidrólise de 

ATP gera menos de 10 kcal/mol, quando são necessários 50-100 kcal/mol para produzir um fotão visível. Portanto o 

ATP não era a fonte directa de energia para a bioluminescência, permitindo apenas que a reacção ocorresse 

rapidamente o suficiente para produzir oxiluciferina no estado excitado.  

A bioluminescência na Natureza é mais vulgar nos oceanos, a todas as profundidades mas sobretudo na 

superfície, sendo a bioluminescência terrestre pouco difundida. A bioluminescência é a única fonte de luz a grandes 

profundidades onde o sol não penetra e cerca de 90% dos organismos que vivem no oceano são capazes de 

produzir bioluminescência. No entanto, apesar de centenas de tipos de animais marinhos serem capazes de 

produzir luz, existem surpreendentemente poucas luciferinas básicas encontradas em muitas espécies. Em alguns 

casos esta conservação pode ser explicada pela aquisição da luciferina através da cadeia alimentar, mas noutros 

casos os organismos mostraram a capacidade de sintetizar o mesmo químico. Contudo, apesar de, na maioria dos 

casos, se basear no mesmo processo químico entre a luciferina e a luciferase, nem todos os animais são capazes 

de emitir a mesma intensidade de luz. Entre os que apresentam esta curiosa capacidade encontram-se os 

coleópteros, dípteros, hemípteros e os colêmbolos, sendo os primeiros lugares desta classificação de organismos 

mais luminescentes ocupados pelos representantes do grupo dos coleópteros.  
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Luciferase da libélula 

O pirilampo americano, Photinus pyralis (Figura I.3), apresenta um corpo com pouco mais de 2 cm de 

comprimento e uma coloração castanho-amarelo, sendo um escaravelho pertencente à família dos pirilampos. É 

responsável pelo maravilhoso espectáculo que ocorre nas zonas florestais próximas dos rios em que habita, durante 

a época de reprodução, quando as fêmeas procuram atrair os machos por meio de cintilações rítmicas dos fotóforos 

localizados na extremidade do seu abdómen. É também um organismo muito estudado para ensaios de 

quantificação de ATP por bioluminescência.  

 

Figura I.3. Pirilampo Photinus pyralis da América do Norte [55]. 

Especula-se que a bioluminescência seja usada pelos organismos para quatro propósitos. Primeiro para 

escapar aos predadores. Pode ser usada como contra-iluminação, direccionando o seu brilho descendente no 

ângulo, comprimento de onda e intensidade correctos de modo a que as suas sombras desapareçam. Os 

organismos podem ainda utilizar o seu brilho apenas em partes específicas do seu corpo para se misturarem com a 

luz filtrada através da água. A bioluminescência pode ser também usada para atrair a presa ou, por fim, para a corte 

ou comunicação [17]. 

A reacção de emissão de luz pela luciferase da libélula (Equação I.1) [51] tem sido estudada extensivamente 

desde o trabalho pioneiro de McElroy em 1947.  

 

  ATP+Luciferina reduzida+O2                                        AMP+Pirofosfato inorgânico+CO2+Produto+Luz (Equação I.1) 

Na sua reacção de produção de luz, a luciferase (Luc) liga-se ao ATP e à luciferina reduzida (LH2), dando 

origem ao intermediário luciferil-adenilato (LH2-AMP) que, oxidado pelo oxigénio molecular, conduz à formação de 

oxiluciferina e dióxido de carbono (Figura I.4). Esta é produzida no estado excitado e no seu processo de 

relaxamento emite luz. Numa reacção de oxidação que ocorre paralelamente o LH2-AMP forma desidroluciferil-

adenilato (L-AMP); o oxidante é também o oxigénio molecular mas o produto da redução do oxigénio é, neste caso, 

o H2O2. O resíduo AMP do L-AMP pode ser transferido para o pirofosfato (PPi) e para nucleótidos trifosfatos (NTP) 

conduzindo, respectivamente, à regeneração de ATP e à formação de dinucleótidos tetrafosfatos (Ap4N). Na 

ausência de outros nucleótidos trifosfato, o ATP funciona como aceitador de adenosina monofosfato (AMP) e o 

dinucleótido polifosfato formado é o Ap4A (adenosina (5´) tetrafosfato (5´) adenosina). Na presença da Coenzima A 

(CoA) ocorre uma reacção tiolítica: em consequência da transferência do resíduo de desidroluciferina do L-AMP 

para a CoA, forma-se desidroluciferil-CoA (L-CoA). Pelo menos em condições anaeróbias o LH2-AMP também pode 

funcionar como dador de LH2 ao CoA, formando-se, neste caso, LH2-CoA [2].  
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Figura I.4. Reacções catalisadas pela luciferase do pirilampo [2]. 

           

 

Figura I.5. Estruturas químicas dos compostos envolvidos nas reacções catalisadas pela luciferase da libélula. a) D-
luciferina da libélula (LH2); b) D-Luciferil-O-AMP (LH2-AMP); c) oxiluciferina; d) Desidroluciferina (L); e) Pirofosfato 

inorgânico (PPi) [21]. 
 

A luciferase da libélula (EC: 1.13.12.7) é uma enzima monomérica de 61 kDa que catalisa a oxidação em dois 

passos da luciferina, que emite luz a 560 nm [41]. Trata-se de um composto orgânico, C13H12N2O3S2, com um 

complexo sistema anelar [35]. Todas as reacções bioluminescentes ocorrem na presença de oxigénio. A luciferase 

(de lúcifer- que traz luz) catalisa a oxidação da luciferina, de que resulta oxiluciferina inactiva, com produção de luz. 

Na maioria dos organismos é necessário introduzir luciferina no sistema, quer através da sua dieta ou por síntese 

interna para cada reacção. Por vezes a luciferina e a luciferase, assim como alguns co-factores como o oxigénio, 

encontram-se ligadas num unidade única designada fotoproteína. Esta é activada quando um ião particular é 

adicionado ao sistema, normalmente cálcio. A luciferase da libélula é usada no sistema luciferina-luciferase que 

requer ATP como co-factor, pelo que pode ser utilizada como indicador da presença de energia ou “vida”.  

A luz emitida apresenta características muito precisas em termos de cor, intensidade e polarização. O 

comprimento de onda a que o fotão de luz é emitido é responsável pela cor que é observada. O ambiente criado 

pela luciferase quando se liga à luciferina durante o processo de bioluminescência também afecta a cor da luz 

emitida. De facto, a luciferase cria uma bolsa de solvente em torno da luciferina, permitindo que um, e apenas um, 

átomo de oxigénio entre e evitando a entrada de água. A área do espectro visível é dos 400-700 nm (Figura I.6).   

a) b) 

c) d) e) 
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Figura I.6. O produto final da bioluminescência é a emissão de luz visível. A 
zona visível do espectro é de 400-700 nm e a emissão máxima da maioria 

dos organismos marinhos encontra-se na gama de 450-490 nm [9]. 

 

I.3.2.2. A adenosina trifosfato 

A adenosina trifosfato (ATP) é uma molécula composta por uma base azotada de adenina, um açúcar, que 

neste caso é a ribose, e uma cadeia de três fosfatos (Figura I.7). Os fosfatos são a chave para a actividade do ATP.  

 

Figura I.7. Estrutura da molécula de ATP. O ATP consiste de uma base de 
adenina (vermelho), um açúcar ribose (verde) e uma cadeia de fosfatos (azul) [41]. 

 

O nível de energia que o ATP transporta é a quantidade certa para a maioria das reacções biológicas. Os 

nutrientes contêm energia em ligações covalentes de baixa energia, não sendo muito útil para a maioria dos 

trabalhos celulares. É, portanto, necessário converter estas ligações de baixa energia em ligações de elevada 

energia através do ATP. De facto, o papel do ATP é tão crítico que um veneno que ataque quaisquer proteínas 

envolvidas na sua produção mata o organismo em minutos. Geralmente o ATP está associado a uma reacção, um 

processo designado acoplamento, que significa que duas reacções ocorrem no mesmo local, normalmente 

utilizando o mesmo complexo enzimático. A reacção de libertação de um grupo fosfato do ATP é uma reacção 

exotérmica, sendo a reacção acoplada a esta endotérmica. O grupo fosfato terminal do ATP é assim transferido 

para outro composto por hidrólise da ligação covalente (fosforilação), produzindo-se adenosina difosfato (ADP), 

fosfato, que acaba como ortofosfato (HPO4) ou ligado a outra molécula (por exemplo, um álcool), e energia 

(Equação I.2) [67]. As ligações de elevada energia do ATP são ligações instáveis e por isso a energia é rapidamente 

libertada quando o ATP é hidrolisado nas reacções celulares. O ATP é formado apenas à medida que é necessário, 

principalmente por processos oxidativos na mitocôndria. O oxigénio só é consumido quando ADP e uma molécula 

de fosfato estiverem disponíveis, e estes não estão disponíveis até o ATP ser hidrolisado por processos que 

necessitem de energia. Deste modo, o metabolismo energético é auto-regulado. O ATP não é excessivamente 
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instável mas é o suficiente para que a sua hidrólise seja lenta na ausência de um catalisador, garantindo assim que 

a energia armazenada seja libertada apenas na presença da enzima apropriada.  

ATP + H2O → ADP + HPO4                                                             (Equação I.2) 

O ATP é utilizado em diversas funções celulares, como sejam o trabalho de transporte ou mecânico, fornecendo 

a energia necessária para a contracção muscular, o movimento de substâncias através das membranas celulares e 

ainda como interruptor on-off no controlo das reacções químicas. Deste modo, o ATP desempenha um papel 

importante na troca energética em sistemas biológicos, servindo como dador imediato de energia, e estando 

presente em todas as células metabolicamente activas. Assim, o ATP tem sido usado como indicador da integridade 

funcional das células vivas dado que todas as células requerem ATP para se manterem vivas e desempenharem a 

sua função especializada. Danos celulares ou privação de oxigénio ou substrato resultam num decréscimo rápido do 

ATP citoplasmático.  

 

I.3.2.3. Método de quantificação de ATP por bioluminescência 

I.3.2.3.1. Generalidades 

A técnica em que se utiliza a enzima e substrato da libélula (luciferase e luciferina) para detectar e quantificar o 

ATP, medindo a saída de luz, foi descrita pela primeira vez em 1947. Desde então têm sido estudados os seus 

mecanismos detalhados e foram descritas diversas aplicações. Embora a essência do ensaio de quantificação de 

ATP por bioluminescência tenha permanecido inalterada desde a sua primeira descrição, foram descritas diversas 

pequenas modificações para aplicações específicas. O ensaio é efectuado num luminómetro sensível à luz, 

obtendo-se o resultado em apenas alguns segundos. O resultado, normalmente expresso em unidades relativas de 

luz (RLU), é apresentado na forma de relação linear entre a luz emitida e a concentração de ATP. Quanto maior a 

concentração de ATP nas amostras maior a intensidade da luz libertada [29].  

Em 1996, Holm-Hansen e Booth propuseram o uso de medições de ATP como meio de estimar o carbono total 

da biomassa. Estão inerentes a este método quatro pressupostos: Todos os organismos vivos contêm ATP; o ATP é 

facilmente extraído e pode ser medido com precisão; o ATP não está associado a células mortas nem adsorvido a 

materiais e; existe uma razão de carbono total das células para ATP (C/ATP) razoavelmente constante para todos 

os grupos taxonómicos microbianos, independentemente da actividade metabólica ou das condições ambientais [51]. 

Destes pressupostos, apenas o primeiro é aceite inequivocamente, o segundo é válido sob certas condições 

experimentais e os dois últimos serão discutidos de seguida. Vários estudos refutaram a associação obrigatória do 

ATP com organismos vivos. Chapelle et al. (1977, 1978) reportaram que a contagem de células viáveis diminuía 

rapidamente em culturas de células de E. coli que entraram em fase de morte, enquanto o ATP total diminuía 

apenas gradualmente [51]. Concluíram que uma porção do ATP total deveria ser originária de células “mortas” (isto é, 

não viáveis ou debilitadas). Sugeriram ainda que a contribuição do ATP das células não vivas presentes em 

amostras ambientais depende da causa específica de morte ou do dano da célula, assim como da natureza química 

e física do ambiente fluído. Vários autores verificaram ainda a presença de ATP dissolvido (D-ATP) em ambientes 

marinhos, podendo este constituir até 75% do ATP “total” em lagos de água doce e cerca de 90% em certos 

ecossistemas marinhos [51]. Por outro lado, se o ATP é adsorvido a, ou concentrado por materiais orgânicos 

particulados não vivos, então as concentrações de ATP que se presumem associadas com células microbianas 

vivas serão grosseiramente sobrestimadas. O pressuposto mais crítico do ensaio ATP-biomassa é a validade da 



 

  14 

aplicação da razão C/ATP única para o propósito da extrapolação de medições de ATP para estimar o carbono 

orgânico total da biomassa microbiana. As razões C/ATP em células microbianas variam consideravelmente, e de 

certo modo previsivelmente, entre os grupos taxonómicos individuais e até dentro de certas espécies, como função 

das condições da cultura e da sua taxa de crescimento. É, portanto, lógico examinar inicialmente o coeficiente de 

variação da razão C/ATP de dadas espécies ou grupos de organismos sob uma gama definida de condições 

ambientais e fisiológicas [51].   

Os procedimentos necessários para o ensaio de luminescência variam ligeiramente dependendo do luminómetro 

utilizado. Embora estejam disponíveis comercialmente muitos luminómetros, o modo de funcionamento é 

basicamente o mesmo. No entanto, o volume de amostra, os limites de leitura, o tempo requerido e os reagentes 

necessários variam consoante o fabricante. O procedimento é comum e consiste na colheita da amostra, extracção 

do ATP desta, adição e mistura de reagentes e medição rápida da saída de luz no luminómetro. A amostra, se não 

se encontrar no estado líquido, deve ser suspendida em meio apropriado ou em solução tampão. A extracção do 

ATP da amostra é feita usando para tal um reagente, normalmente fornecido pelo fabricante, de modo a libertar na 

solução o ATP das células. Os reagentes (extractos de luciferina e luciferase) também são fornecidos pelo 

fabricante, estando o volume e sequência de adição destes dependente das especificações do fabricante [23].  

A New Horizon Diagnostics (NHD, Colômbia, Maryland) desenvolveu uma técnica de bioluminescência baseada 

na filtração que é capaz de separar fontes bacterianas das não-bacterianas, usando um microluminómetro (manual), 

que pode ser usado para monitorização da carga microbiana quase em tempo real. Aplicando esta técnica, os 

resíduos interferentes podem ser removidos ou pelo menos reduzidos, através de filtração, a um nível que não 

causa inibição significativa dos sinais de bioluminescência. Esta técnica é aplicada na avaliação do estado de 

higiene de superfícies [87].   

 

I.3.2.3.2. Vantagens e Desvantagens  

Entre as principais vantagens do método de quantificação de ATP por bioluminescência encontram-se a sua 

rapidez de análise (poucos minutos), o baixo nível de detecção, inclusão de todos os tipos de (micro)organismos 

activos, fácil interpretação de resultados, automatização e análise no local, usando equipamentos portáteis [96].  

No entanto, apesar da rapidez e simplicidade do ensaio de quantificação de ATP o tornarem num método de 

grande interesse, existem também inconvenientes associados a este procedimento. A principal preocupação 

prende-se com os resultados apresentados pelo equipamento, em RLU. Estas unidades não são comparáveis com 

os valores de contagem de colónias em placas. Deste modo, para se poder implementar este método é necessário 

completar anteriormente um processo de validação do método para as amostras que se pretende analisar. Para tal, 

efectuam-se ensaios no luminómetro acompanhados de contagens em placas para correlacionar os dados. Este 

processo é moroso e eventualmente dispendioso mas, uma vez estabelecida a correlação, só é necessário efectuar 

o ensaio no luminómetro.  

A ocorrência omnipresente de ATP em todos os organismos vivos torna-o um parâmetro universal para a 

detecção de vida mas, ironicamente, esta omnipresença coloca uma limitação séria no ensaio do ATP. Para certas 

aplicações, as bactérias podem ser consideradas como o único, ou pelo menos dominante, microrganismo presente. 

No entanto, as comunidades microbianas que mais naturalmente ocorrem são compostas por uma comunidade 

complexa de numerosos grupos taxonómicos [51]. Por outro lado, a medição de ATP em solução tem particular 

tendência para problemas associados a contaminação. De modo a evitar o ATP exógeno é importante que seja 
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empregue uma técnica tão asséptica quanto possível. Assim, a interferência de ATP não-microbiano e também a 

presença de químicos ou metais na amostra, podem conduzir à limitação da sensibilidade do método e à ocorrência 

de falsos positivos ou negativos. Avanços feitos ao nível da instrumentação, reagentes e a inclusão de métodos de 

filtração com membranas resolveram muitos destes problemas [87]. 

Deve ser também tida em conta a possível interferência de substâncias químicas que provoquem alterações 

significativas do pH da solução reagente, desviando-se do pH óptimo (7,75), e reduzindo assim a resposta do ATP 

[78]. Em estudos de validação do método de ensaio baseado na determinação do ATP para monitorização da higiene 

de superfícies [78] verificou-se a necessidade de treino dos operadores para efectuar os ensaios, de modo a garantir 

a confiança dos resultados obtidos. 

O custo é outro ponto a ser considerado. A compra do luminómetro é dispendiosa mas é um investimento inicial 

facilmente justificado pela rapidez e facilidade de uso do equipamento. No entanto, os kits de análise e consumíveis 

de laboratório necessários têm que ser comprados com regularidade. Embora não sejam excessivamente 

dispendiosos na maioria dos casos, são contudo mais caros que as caixas de Petri e meios de cultura usados na 

contagem de placas heterotróficas. Os laboratórios podem, no entanto, não ser capazes de justificar os custos com 

a rapidez e conveniência deste método [23].  

 

I.3.2.3.3. Aplicações  

Levin et al. (1964) foram os primeiros a descrever o uso do método de quantificação de ATP por 

bioluminescência da libélula para detectar a presença de microrganismos viáveis. Posteriormente, Levin e Hein 

(1965) e McLoed et al. (1969) propuseram o uso de medições de ATP para detectar vida extraterrestre [51].  

A bioluminescência é normalmente usada em investigação biotecnológica, testes ambientais e aplicações 

industriais. Pode ser utilizada em ensaios com genes repórter. Nestes, o gene repórter é introduzido na célula, 

associando um evento molecular específico a uma propriedade mensurável. Neste caso, o evento molecular envolve 

a função do gene e a propriedade mensurável é a luminescência [6].  

As medições de ATP também têm sido úteis para detectar bactérias e outros microrganismos em soluções 

farmacêuticas, domésticas e industriais e para a monitorização de rotina e controlo de qualidade de produtos 

presumivelmente estéreis. Picciolo et al. (1977) descreveram um sistema em linha semi-automático para detecção 

de ATP em efluentes de águas residuais e fornecimento de água potável [51]. O procedimento do método de 

quantificação de ATP tem sido adoptado pela indústria de processamento de alimentos para avaliar a efectividade 

de várias técnicas de preservação e condições de armazenamento, além da monitorização de rotina da 

contaminação do produto. É também avaliado o estado higiénico das superfícies de contacto com alimentos [29]. 

A detecção clínica de contaminação bacteriana de sangue, urina e outros fluidos fisiológicos e os métodos 

quantitativos para avaliar a susceptibilidade dos microrganismos a antibióticos seleccionados foram ambos 

avançados através do uso de medições de ATP. Além das elevadas sensibilidade e reprodutibilidade do método de 

quantificação de ATP, as suas aplicações evitam a necessidade de técnicas de cultura morosas, fornecendo meios 

para um diagnóstico e tratamento rápidos. As medições de ATP têm também sido utilizadas para detectar a 

presença de bactérias coliformes debilitadas, mas viáveis. A incapacidade das células stressadas ou debilitadas 

para crescer em meios de cultura de diagnóstico enfatiza a importância e a necessidade de métodos alternativos 

para detecção da presença de células bacterianas viáveis e potencialmente infecciosas em investigações clínicas e 

ecológicas aplicadas [51].  
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A detecção e quantificação de ATP por bioluminescência é usada na monitorização rápida da higiene de 

superfícies e águas, fornecendo dados em tempo real e, consequentemente, a possibilidade de tomada imediata de 

acções correctivas quando são detectados níveis de contaminação perigosos. Este método tem sido também 

aplicado em estudos de monitorização do estado de higiene de águas de piscinas de natação e spa´s, assim como 

de superfícies relacionadas. Este tipo de métodos é essencial para implementação do Programa de Análise de 

Perigos e Pontos de Controlo Críticos (HACCP) em qualquer instalação com alimentos ou bebidas [87]. Para a 

implementação de planos HACCP é necessário dispor de métodos de ensaio capazes de fornecer uma resposta 

rápida, quer nas actividades de monitorização quer nas de verificação. Os métodos baseados na detecção de ATP 

têm sido propostos em alternativa aos métodos microbiológicos clássicos pela sua rapidez, fiabilidade e facilidade 

de utilização, com custos aceitáveis relativamente a outros métodos [78]. 

Além da medição directa do ATP, o ensaio de bioluminescência da luciferina-luciferase da libélula pode também 

ser utilizado para quantificar nucleótidos celulares adicionais que podem ser acoplados enzimaticamente à produção 

ou hidrólise de ATP [51], quantificação de células somáticas em cultura [41] e até na quantificação dos níveis de ATP 

em tecido do cérebro [41, 53]. Outras aplicações incluem analisar a água para tropas militares quando estas são 

destacadas para uma área em que a potabilidade e disponibilidade da água são questionáveis. O método pode 

também ser usado para analisar água ultrapura usada em indústrias farmacêutica, biotecnológica e electrónica e, 

devido ao pequeno tamanho de alguns luminómetros portáteis disponíveis actualmente no mercado e à elevada 

sensibilidade do método, pode também ser utilizado para monitorizar as condições biológicas da água numa nave 

espacial [60].  

 

I.3.3. MÉTODO TRADICIONAL VERSUS MÉTODO DE QUANTIFICAÇÃO DE ATP POR 

BIOLUMINESCÊNCIA 

O método de contagem de colónias em placas heterotróficas (HPC) é um procedimento para estimar o número 

de bactérias heterotróficas na água e para medir as alterações durante o tratamento e distribuição da água ou em 

piscinas [4]. As colónias podem aparecer nas placas como pares, cadeias, agregados ou células isoladas, todas 

incluídas no termo “unidades formadoras de colónias” (cfu). Este método está sujeito a numerosas fontes de 

possíveis erros (preparação das diluições, marcação de placas, contagem, entre outras) e requer, além de um longo 

tempo de ensaio, um trabalho intensivo de plaqueamento em meio de crescimento e contagem, fornecendo uma 

informação limitada pelo uso de culturas puras seleccionadas para medir uma estrutura complexa de compostos de 

carbono biodisponíveis. A ligação das células a partículas em suspensão (elevada turvação) pode resultar numa 

subestimativa dos níveis bacterianos neste método. Por sua vez, é necessário algum cuidado na quantificação do 

ATP. A cor intensa da água testada, por exemplo, pode interferir com o ensaio. No entanto, o uso de um ATP 

padrão interno pode compensar este efeito. Outro aspecto do método de quantificação de ATP prende-se com o 

facto de diferentes estirpes bacterianas conterem diferentes concentrações de ATP/célula. A estirpe P-17 contém 

em média 8,7 vezes mais ATP/célula que a estirpe NOX [58]. Numa população mista, as determinações de ATP 

tendem a reflectir os resultados da estirpe P-17 em vez da NOX. O recálculo do teste de AOC com base no carbono 

celular em vez de ser com base na densidade celular poderia permitir o uso de inóculos mistos, desde que a razão 

entre ATP e carbono na célula fosse constante. A concentração das células ajuda a aumentar a sensibilidade do 

método e reduz os níveis residuais de ATP não associado a células. Em algumas amostras, particularmente de 
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águas brutas, o nível de ATP não celular associado pode ser elevado o suficiente para comprometer os resultados 

do AOC [58]. 

O método convencional de contagem em placas de ágar é um processo moroso e que requer um elevado nível 

de perícia para preparar as amostras e ler os resultados. Dado o tempo necessário para que o método esteja 

completo, pode ocorrer que os produtos testados já tenham chegado ao consumidor antes de se puderem tomar 

acções correctivas caso seja necessário. Como teste de limpeza em indústrias como a alimentar, a contagem de 

placas é um método limitado nas suas capacidades dado que não pode detectar a presença de resíduos orgânicos 

que não podem ser removidos num programa de limpeza eficaz, pode detectar apenas uma gama limitada de 

microrganismos e não detecta o potencial de contaminação, horas depois, devido a resíduos alimentares orgânicos 

nas superfícies de produção [7].  

As limitações significativas dos métodos tradicionais, a preocupação com a segurança alimentar e a 

necessidade de melhores e mais rápidos testes de higienização conduziram à utilização crescente de sistemas de 

quantificação do ATP por bioluminescência nos últimos anos. Embora a tecnologia esteja disponível desde 1970´s, 

apenas recentemente se conseguiram avanços na instrumentação portátil e na estabilidade química dos reagentes. 

A medição do ATP permite medições em tempo real do resíduo biológico total, tanto microbiano como resíduo 

alimentar, nas superfícies de produção para determinar o potencial de contaminação microbiana de superfícies que 

não foram devidamente limpas.  

Um factor que pode afectar a relação linear entre o ATP e a contagem de bactérias heterotróficas é a presença 

de bactérias debilitadas, incapazes de crescer em meio sólido de cultura. Em águas de consumo tratadas, as 

bactérias são expostas a desinfectantes tornando-as debilitadas. Também se podem encontrar bactérias debilitadas 

em águas salinas, águas naturais poluídas, e em superfícies relativamente limpas. Um elevado número de bactérias 

debilitadas pode estar associado a uma desinfecção parcial ou inadequada ou à presença de iões metálicos ou 

outras substâncias tóxicas. Outros factores que podem causar stress ou danos nas bactérias incluem temperaturas 

e pH extremos e radiação solar [4]. Estas bactérias continuam viáveis mas não são capazes de formar colónias nas 

placas de ágar, conduzindo a subestimativas significativas do número de bactérias viáveis. No entanto, a presença 

de ATP intracelular não é afectada [60]. 

 

I.3.4. MÉTODOS ALTERNATIVOS  

A quantificação de ATP por bioluminescência pode ser aplicada na detecção de bactérias presentes em 

biofilmes. Um biofilme é uma acumulação à superfície de microrganismos, frequentemente caracterizado por 

grandes quantidades de polímeros orgânicos de origem microbiana que ligam as células e outros materiais 

orgânicos e inorgânicos entre si e ao substrato. O biofilme é constituído por várias camadas, pelo que a sua 

remoção para análise representa algumas dificuldades. Foi descrita uma técnica com recurso a tratamento 

ultrassónico para recuperação microbiana na indústria alimentar [72], recorrendo ao uso de um equipamento que 

pode não só minimizar o risco microbiano como melhorar a consistência e qualidade do produto. Esta aplicação 

oferece resultados imediatos e dados que tendem a satisfazer os requisitos HACCP. Acredita-se que o 

desenvolvimento de um equipamento único conjugando os ultrassons com a determinação on line de ATP por 

bioluminescência (remoção e quantificação do biofilme) é um passo significativo para o controlo e automatização 

completa dos processos de limpeza industriais.  
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No método clássico de determinação do AOC, a contagem das células pode ser feita, alternativamente, por 

citometria de fluxo com bandas fluorescentes [39]. Este método é simples, rápido e estatisticamente fiável. No 

período crucial da fase estacionária do ensaio, os dados da citometria de fluxo apresentam maior estabilidade que 

os de plaqueamento, possivelmente devido a este último método ser mais propenso a erro humano ou alterações 

fisiológicas das bactérias (por exemplo, perda de actividade). Kaplan et al. (1993) [50] demonstraram que apenas 60 

a 80% das células em ensaios de AOC com culturas puras são cultiváveis, podendo assim afectar o valor de AOC 

determinado quando são utilizados rendimentos empíricos pré-determinados. Comparada com a quantificação de 

ATP, a citometria de fluxo é mais sensível e menos propensa a interferências de fundo e analisa especificamente o 

crescimento numérico de uma cultura, que é o princípio fundamental do conceito do AOC, em vez do parâmetro 

associado às células (ATP). Este aspecto é de particular importância se tivermos em consideração que diferentes 

bactérias podem apresentar concentrações de ATP intracelulares muito diferentes durante os vários estágios de 

crescimento. Por outro lado, a análise de ATP requer duas conversões separadas para obter resultados de AOC: a 

primeira conversão de ATP total para número de células totais e a segunda de número de células totais para AOC.  

Outra questão a ter em atenção é a utilização de culturas puras no método convencional de AOC. De facto, 

embora a estirpe P-17 fosse inicialmente reconhecida e usada como uma estirpe típica heterotrófica representativa 

das bactérias da água de consumo, posteriormente foi adicionada a estirpe Spirillum sp. NOX para o método de 

determinação de AOC quando se descobriu que a estirpe P-17 não detectava adequadamente produtos de 

ozonização. Também se sugeriu adicionar Flavobacterium sp. estirpe 12 para águas específicas (tendo como alvo 

açúcares em particular), enquanto vários outros isolados naturais também foram testados. Contudo, dado que o 

AOC cobre uma vasta gama de substratos assimiláveis, desde ácidos orgânicos, açúcares, álcoois e aminoácidos a 

oligopéptidos de vários tamanhos moleculares, uma cultura pura provavelmente nunca será suficiente para detectar 

todos estes compostos. O uso de combinações destas culturas puras como um inóculo misto tem sido estudado 

mas apresenta problemas experimentais em termos de quantificação e interpretação de resultados. Uma 

abordagem alternativa às culturas puras é a utilização de uma comunidade microbiana natural. Tal comunidade 

possui uma gama diversa e mais vasta de substratos que uma cultura pura isolada e portanto deve ser 

inerentemente capaz de fornecer uma interpretação mais realista do conteúdo real de AOC quando os ensaios 

decorrem com substratos naturais. No entanto, a utilização de uma comunidade microbiana coloca a questão de 

como o crescimento microbiano deve ser melhor relacionado com os equivalentes de carbono, dado que a 

padronização do rendimento de uma comunidade natural em AOC implica um argumento algo complicado. Os 

valores de rendimento empíricos para culturas puras que crescem em acetato, usados no método de AOC 

convencional, encontram-se dependentes da temperatura (15 ºC) e requerem recálculo caso a temperatura de 

incubação seja alterada. Além disso, estes factores de rendimento diferem significativamente para estirpes 

bacterianas diferentes em condições de outro modo semelhantes e para diferentes fontes de carbono puras.  

O método de citometria de fluxo proposto [39] pode ser facilmente automatizado. No entanto, mesmo sem 

automatização, a simplicidade do método permite a medição de um grande número de amostras. Esta abordagem 

tem benefícios adicionais consideráveis sobre apenas as medições finais do método convencional, dado fornecer 

uma interpretação mais completa e realista do crescimento microbiano e do AOC.  

Para a determinação da actividade microbiana estão também disponíveis métodos enzimáticos e métodos 

baseados na incorporação de compostos radioactivos na biomassa, como o uso de métodos moleculares baseados 

na reacção em cadeia da polimerase (PCR) ou métodos de hibridação fluorescente in situ (FISH). Estas técnicas 
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são especialmente úteis na determinação de concentrações de bactérias específicas que são difíceis de cultivar, 

como por exemplo, bactérias nitrificantes ou sulfato-redutoras [96].  

O ensaio de bioluminescência também pode ser realizado recorrendo a estirpes geneticamente modificadas. 

Haddix et al. (2004) [38] modificaram as estirpes P-17 e NOX utilizadas no método convencional e obtiveram 

resultados em 2 ou 3 dias após a inoculação, enquanto seriam necessários 5 dias para o método de quantificação 

de ATP por bioluminescência e 8 dias para o ensaio de AOC convencional por contagem em placa. Não se verificou 

uma diferença significativa entre os resultados obtidos pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência 

modificado e o método de quantificação de ATP com as estirpes não mutadas. 

Kemmy et al. (1989) sugeriram a utilização de uma mistura de fontes de carbono como material de referência 

em vez do acetato. A amostra pasteurizada é inoculada com uma mistura de Pseudomonas fluorescens, 

Curtobacterium sp., Corynebacterium sp. e um corineforme não identificado, e incubadas a 20 ºC durante seis dias 

[28]. A quantificação por HPC é convertida em valores de AOC por um factor de rendimento para a mistura de 

inoculação, estabelecido para uma mistura padrão de compostos orgânicos baseada em peptonas e leveduras 

suplementada com acetato e glucose.  

Um método semelhante ao método de quantificação de ATP por bioluminescência (Baclite® RapiTECT GNTM [5]; 

AKuScreen [65]) utiliza a cinase do adenilato (AK) como marcador altamente sensível para detectar as bactérias. O 

ensaio é baseado na lise de bactérias Gram negativas e mediado por bioluminescência. As bactérias na amostra 

são lisadas não selectivamente, libertando a AK das bactérias para a matriz da amostra. É adicionado um excesso 

de ADP purificado à amostra e a AK catalisa a conversão do ADP em ATP. São adicionadas luciferase e luciferina 

de libélula, ocorrendo a produção de luz na presença de ATP e de co-factores da reacção. A emissão de fotões é 

quantificada usando um luminómetro. Esta metodologia associa a simplicidade e universalidade do método de 

quantificação de ATP por bioluminescência com a aceleração da tecnologia da cinase do adenilato. A técnica de 

ATP, embora rápida e sensível, é limitada pela detecção de um metabolito. A AK é também um elemento vital para 

todos os organismos na manutenção das vias energéticas e metabólicas. Ao contrário do ATP, a AK encontra-se 

presente nas bactérias em níveis constantes (trata-se de uma enzima, não sendo consumida ou alterada pelas 

reacções que catalisa), independentemente do estado metabólico do organismo e pode ser usada para detectar as 

bactérias em níveis muito inferiores devido ao processo de amplificação do ATP (Equação I.3) [65].  

2 ADP → AMP + ATP                                                             (Equação I.3) 

Uma vez que não ocorre um decaimento da AK, é possível utilizar a AK microbiana para gerar quantidades não 

limitadas dos seus produtos. Como o ATP é um dos seus produtos, quanto maior o tempo permitido para que a 

reacção ocorra, mais ATP é gerado e maior o sinal de bioluminescência (Figura I.8). De facto, a tecnologia de AK é 

baseada na amplificação do ATP. O ensaio rápido de quantificação do ATP por amplificação deste pela AK é até 

cerca de cem vezes mais sensível que o ensaio padrão de determinação de ATP por bioluminescência e até um 

milhão de vezes mais sensível que as medições ópticas (colorimetria, turbidimetria) [5].  

Estudos mostraram que existe uma significativa razão sinal/ruído (S/R) na tecnologia de ATP acelerada, 

comparativamente ao método padrão de ATP por bioluminescência [65]. A razão S/N é um indicador da capacidade 

de um kit para distinguir entre o nível de fundo regular (ruído) gerado pelo produto de uma amostra e amostras 

contaminadas (sinal) e, portanto, é uma medida da sensibilidade do ensaio. Qualquer valor S/R significativamente 

acima da base de controlo indica contaminação. No ensaio típico de ATP por bioluminescência é gerada uma certa 
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quantidade de ruído de fundo de fontes não microbianas de ATP na amostra ou do efeito da matriz do ensaio. Para 

alguns produtos estes níveis de fundo são elevados, reduzindo a sensibilidade do método e por vezes sendo 

necessário modificar a preparação da amostra ou o protocolo do método de modo a inibir este efeito. Como a AK 

gera ATP continuamente, o ruído de fundo da amostra é proporcionalmente mais pequeno, resultando numa razão 

S/R superior comparada com o método de quantificação de ATP padrão.  

 

 

 

Figura I.8. Esquema representativo do método de quantificação de ATP por a) bioluminescência 
e b) amplificação através da cinase do adenilato (AK); c) Comparação da bioluminescência 

obtida pelos dois métodos [5, 65].  
 

 

I.4. OBJECTIVO DO PRESENTE TRABALHO  

A primeira fase deste trabalho consistiu na adaptação ao trabalho de rotina na Equipa de Microbiologia do LAB 

da EPAL, através do acompanhamento dos métodos de análise de água implementados relativamente aos 

parâmetros microbiológicos, biológicos e organolépticos. Está incluída nesta fase a aquisição de conhecimentos 

relativos ao controlo de qualidade e acreditação de métodos de ensaios efectuados no laboratório. 

A segunda fase do trabalho teve como objectivo participar na validação e aplicação do método de determinação 

da concentração de ATP por bioluminescência em amostras de água reais do sistema de abastecimento da EPAL. 

Após um período de adaptação à técnica, esta foi aplicada à determinação do carbono orgânico assimilável (AOC) 

em estudos sobre o potencial das águas para sustentarem o crescimento microbiano. Pretendeu-se assim comparar 

o método convencional de determinação do AOC por contagem de colónias heterotróficas (HPC) com o método de 

determinação da concentração de ATP por bioluminescência e concluir sobre a aplicabilidade do método 

implementado. Estes estudos visam tornar o método de determinação de AOC mais simples e rápido através do uso 

apenas do método de quantificação de ATP por bioluminescência.  

a) b) 

c) 
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II. MATERIAIS E MÉTODOS 

II.1. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ATP POR BIOLUMINESCÊNCIA  

O procedimento para o método de determinação da concentração de ATP por Bioluminescência (vide 

procedimento no Anexo VI.1.2) tem como base o procedimento interno da Instituição de investigação e certificação 

holandesa Kiwa Water Research [96] e as indicações inclusas no catálogo referente ao kit HS II [79] utilizado na 

implementação deste método.  

O método baseia-se na medição da intensidade de luz resultante da reacção enzimática luciferina-luciferase. A 

intensidade da luz é medida num luminómetro e expressa em unidades RLU. A conversão de unidades RLU em 

concentração de ATP é efectuada através de uma recta de calibração, previamente obtida a partir da medição de 

soluções padrão de ATP de concentração conhecida, nas mesmas condições de ensaio. 

 

II.1.1. REALIZAÇÃO DAS RECTAS DE CALIBRAÇÃO 

Foram realizadas 35 rectas de calibração, tendo-se preparado para a obtenção de cada recta, soluções padrão 

de ATP de concentração entre 77,5 e 1,2x106 pg/mL (1,28x10-10 M a 2x10-6 M), através de diluições sucessivas da 

solução-mãe de ATP, em tampão de diluição (vide diagrama de padrões apresentado nas Figuras VI.2 e VI.3, Anexo 

VI.1.2). A solução-mãe de ATP foi preparada por adição de tampão de diluição ao ATP padrão liofilizado, ambos 

incluídos no kit.  

A cada uma das soluções padrão foi adicionado igual volume de reagente de lise celular, seguindo-se um 

período de 5 minutos de repouso a uma temperatura entre 15 e 25 °C (temperatura ambiente). Após este período, 

transferiu-se 50 µL de cada padrão para uma cuvete da microplaca do tipo White Cliniplate FB 

(ThermoLabsystems), efectuando este procedimento em triplicado. Para controlar o estado dos reagentes, efectuou-

se em cada sessão, a medição de 50 µL de dois brancos de água milli-Q esterilizada, de um branco do reagente de 

lise celular e de um branco do reagente luciferase, estando os dois últimos incluídos no kit. A cada uma das 

soluções padrão e brancos transferidos para as cuvetes das microplacas, adicionou-se 50 µL de reagente luciferase 

de Photinus pyralis incluído no kit, que consiste numa mistura de substrato luciferina e enzima luciferase, e mediu-se 

a intensidade da luz emitida (λmáx= 562 nm) durante a reacção luciferina-luciferase no luminómetro Luminoskan 

Ascent (Thermo Electron Corporation). Os reagentes encontravam-se a uma temperatura entre 18 e 23 °C, intervalo 

de temperatura óptimo para a ocorrência da reacção enzimática. 

As técnicas de preparação e transferência de soluções e reagentes foram efectuadas utilizando pontas para 

micropipetas livres de ATP (Eppendorf Biopur).  

O processamento dos resultados foi efectuado recorrendo ao programa Ascent software Thermo Electron 

Corporation, versão 2.6, compatível com o luminómetro. O programa gerou rectas de calibração, estabelecendo 

uma relação linear entre a concentração de ATP teórica de cada padrão e o valor da intensidade da luz medida no 

luminómetro, em unidades RLU, numa escala logarítmica. O programa tem uma funcionalidade que permite a 

obtenção das rectas de calibração, assim como as respectivas equações e coeficientes de correlação.  
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II.1.2. ANÁLISE DE AMOSTRAS REAIS 

II.1.2.1. Amostras analisadas reais 

Foram analisadas 13 amostras reais pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência, três das quais 

analisadas em duplicado, nomeadamente as obtidas da Captação dos Olhos de Água (CAPOA) e as amostras de 

torneiras do consumidor (TC_D_1056 e TC_S_ 1252). As restantes amostras analisadas eram provenientes de 

abastecimentos a entidades gestoras de percurso, como Castanheira (SADO01) e Alenquer (SADO02); 

Reservatórios de Telheiras (RST1) e Lousa (SM_03); Estação Elevatória do Reservatório dos Barbadinhos 

(EALVB); do ponto de colheita relativo à entrega de água do adutor de Vila Franca de Xira-Telheiras (ERL01_3) ao 

sistema de distribuição da cidade de Lisboa e; adutor do Aqueduto do Alviela (ADALVSAC). Destas amostras, 

apenas a correspondente à Captação de Olhos de Água não se trata de água tratada. A Tabela VI.11 (Anexo VI.4) 

lista as amostra pela designação que lhes foi atribuída consoante a data de recolha e análise. 

 

II.1.2.2. Colheita das amostras reais 

As amostras reais designadas para a determinação da concentração em ATP foram retiradas dos frascos de 

colheita de amostras destinados à análise microbiológica clássica (cultural). Destes frascos, foram retirados para 

tubos esterilizados do tipo Costar, em condições de esterilidade, 20 mL de amostra para determinação da respectiva 

concentração em ATP. A análise das amostras ocorreu logo após a sua recolha. Quando tal não foi possível, a 

análise teve lugar num período máximo de 24 horas, durante o qual foi mantida a uma temperatura entre 0 e 4 °C.  

 

II.1.2.3. Concentração das amostras reais 

As amostras foram submetidas a um processo de centrifugação de duas fases de modo a que a concentração 

de ATP presente na amostra se encontrasse no intervalo de concentrações definido pelos limites da recta de 

calibração. Centrifugou-se 20 mL de cada amostra em tubos esterilizados do tipo Costar durante 15 minutos a 4000 

rpm numa centrífuga (Centrifuge 5810 R da Eppendorf), descartando-se o sobrenadante. Transferiu-se o 

concentrado (cerca de 1 ml) para um tubo tipo Eppendorf, sendo sujeito a uma nova centrifugação durante 10 

minutos a 8000xg, como recomendado pelo fabricante do kit. O sobrenadante foi descartado e o concentrado foi 

ressuspenso em 100 µL de tampão de diluição incluído no kit. 

 

II.1.2.4. Preparação e medição das amostras/brancos/controlos 

Aos concentrados das amostras ressuspensos em 100 µL de tampão de diluição, foram adicionados os 

mesmos reagentes e foi efectuado o mesmo procedimento referido para os padrões de calibração (vide Anexo 

VI.1.2.6.3). 

Para controlar o estado dos reagentes e para validar os ensaios, efectuou-se em cada sessão, a medição de 50 

µL do branco de água esterilizada milli-Q (em duplicado), do branco do reagente de lise celular, do branco do 

reagente luciferase, dos dois padrões de concentração mais baixa, I e J (em duplicado), do padrão de concentração 

mais elevada, D (em duplicado), de um dos padrões de concentração intermédia, F (em duplicado), do controlo 

negativo e do controlo positivo. Entre a medição de 10 amostras de água consecutivas, efectuou-se a leitura do 

branco e do padrão F. O controlo positivo é uma solução de ATP preparada a partir de ATP (Roche, nº de catálogo 

10127523001) em água milli-Q esterilizada, independente do kit e com uma concentração próxima da concentração 
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do padrão F (5x104 pg/mL), sendo o controlo negativo água milli-Q esterilizada. As leituras das amostras foram 

efectuadas em triplicado. 

 

II.1.2.5. Processamento de resultados 

Estimou-se a concentração de ATP em amostras reais, a partir do respectivo valor médio das três leituras 

efectuadas para cada amostra/controlo/branco, usando a recta de calibração 28 realizada na primeira fase de 

validação do método. Para cada amostra/controlo/branco, o programa determinou o coeficiente de variação (CV) e o 

desvio padrão (S) associados às leituras efectuadas em RLU. 

Na comparação directa dos resultados obtidos por este método com os de outros métodos, pode ser útil estimar 

a quantidade de células presente em cada amostra. Esta estimativa é efectuada a partir dos valores das 

concentrações de ATP, sabendo que o conteúdo médio de ATP em bactérias é aproximadamente 1,0x10-16 g 

ATP/célula [94] e considerando o peso molecular do ATP (605,2 mol ATP/célula) [79], indicado no catálogo do kit de 

ensaio ATP. Obtém-se assim o valor de 1,65x10-19 mol de ATP/célula, através do qual a concentração da amostra é 

convertida em Nº. células/mL. 

 

II.2. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DE CARBONO ORGÂNICO ASSIMILÁVEL 

 O procedimento relativo ao método de ensaio de determinação da concentração de AOC tem como base o 

método normalizado descrito na literatura [4], adaptado às condições do presente trabalho (vide procedimento no 

Anexo VI.1.1). A aplicação da técnica foi acompanhada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).  

O método baseia-se na quantificação da concentração celular máxima observada em amostras de água após 

um período de incubação da amostra e controlos contendo as estirpes de bactérias Pseudomonas fluorescens P-17 

e Spirillum sp. NOX. A enumeração das bactérias é efectuada pelo método de contagem em placa (inoculação por 

espalhamento) e a densidade de células viáveis é convertida em concentração de AOC através de factores de 

conversão empíricos, usando como padrões o crescimento de Pseudomonas fluorescens P-17 e Spirillum sp. NOX 

em acetato.  

 

II.2.1. PREPARAÇÃO DOS FRASCOS PARA INCUBAÇÃO 

Os frascos Schott de 50 e 100 mL a usar foram previamente lavados com detergente, sendo seguidamente 

enxaguados com água quente e passados duas vezes por HCl 0,1N e 3 vezes por água milli-Q. Depois de secos, 

retiraram-se os anéis de plástico dos frascos que, juntamente com os septos das tampas, foram imersos em solução 

de persulfato de sódio 10% (p/v) (Merck) a 60 °C durante 1 hora, ao fim da qual foram enxaguados três vezes com 

água milli-Q. Os frascos foram tapados com alumínio e colocados na muffla a 550 °C durante 6 horas, tendo sido 

daí retirados após a temperatura ambiente ser atingida. Para o restante material de vidro utilizado (provetas de 100 

mL e frascos Schott de 1 L para recolha das amostras) foi efectuado o mesmo procedimento (Anexo VI.1.1.6.1). 

 

II.2.2. PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 

Foram preparadas soluções de acetato de sódio tri-hidratado (Merck), tiossulfato de sódio (Merck), Ringer 1:4 

(Merck), persulfato de sódio 10% (p/v) (Sigma Aldrich) e sais minerais, em água milli-Q esterilizada, de acordo com 

o procedimento descrito para determinação da concentração de AOC no Anexo IV.1.1.5. A solução de sais minerais 
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consiste numa mistura de hidrogenofosfato de di-potássio (Merck), cloreto de amónia (Fluka) e nitrato de potássio 

(Merck). As soluções de acetato de sódio, tiossulfato de sódio e de sais minerais foram transferidas para frascos de 

100 mL e autoclavadas. Efectuou-se uma diluição de 1:10 das soluções de sais minerais e acetato de sódio em 

água milli-Q esterilizada. 

  

II.2.3. PREPARAÇÃO DOS INÓCULOS (STOCK) 

Neste procedimento usaram-se as estirpes das bactérias Pseudomonas fluorescens P-17 (ATCC 49642-CCMI 

979) e Spirillum sp. NOX (ATCC 49643- CCMI 980), cedidas pelo LNEC. 

Prepararam-se suspensões individuais de cada uma das culturas de acordo com o descrito no Anexo VI.1.1.6.2. 

Testou-se as estirpes para contaminação e efectuou-se a verificação do estado estacionário através de contagens 

em três dias consecutivos do número de colónias de cada estirpe. Assumiu-se que o número de microrganismos em 

fase estacionária corresponde ao número máximo de células que pode ser suportado pela fonte de carbono 

presente na amostra, considerando-se que foi atingido o estado estacionário quando as contagens das placas 

heterotróficas não apresentam uma variação superior a 20%.  

 

II.2.4. AMOSTRAS ANALISADAS PARA DETERMINAÇÃO DE AOC 

Para a determinação do carbono orgânico assimilável (AOC), foram analisadas amostras provenientes da Rede 

de Distribuição da EPAL. Analisaram-se amostras de água de reservatórios da Rede de Distribuição da cidade de 

Lisboa, de S. Jerónimo (RSSJ) e de Telheiras (RST2), da Estação Elevatória do Reservatório dos Barbadinhos 

(EALVB) e do ponto de colheita relativo à entrega de água do adutor de Vila Franca de Xira-Telheiras ao sistema de 

distribuição da cidade de Lisboa (ERL01_3) (vide Anexo VI.5.1, Tabela VI.12).  

 

II.2.5. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS E CONTROLOS 

As amostras de água em estudo foram recolhidas em frascos Schott de 1 L, devidamente tratados de acordo 

com o procedimento descrito em II.2.1. Uma vez que as amostras analisadas são águas tratadas, o desinfectante 

residual existente nas mesmas foi neutralizado pela adição de 1 mL de solução de tiossulfato de sódio para um 

frasco de 1 L de amostra. Distribuiu-se cada amostra por 11 frascos Schott de 50 mL (ou 100 mL) tratados, 

transferindo-se para cada frasco 50 mL de amostra. Destes 11 frascos, 9 foram usados como amostras e 2 como 

controlos do crescimento. Aos controlos do crescimento adicionou-se 125 µL de solução mineral 1:10 e 125 µL de 

solução de acetato de sódio 1:10.  

Transferiu-se 50 mL de água milli-Q esterilizada para 4 frascos Schott de 50 mL tratados, sendo 2 usados como 

brancos e os restantes dois como controlos do rendimento. Os brancos foram suplementados com 125 µL da 

solução mineral 1:10 e 50 µL de solução de tiossulfato de sódio. A água milli-Q contida nos frascos correspondentes 

aos controlos do rendimento foi suplementada com 50 µL de solução de tiossulfato de sódio, 125 µL de solução 

mineral 1:10 e 125 µL de solução de acetato de sódio 1:10. Todos os frascos foram hermeticamente fechados e 

pasteurizados num banho de água a 70 °C durante 1 hora. 
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II.2.6. INOCULAÇÃO E INCUBAÇÃO 

Após o arrefecimento dos frascos pasteurizados, efectuou-se a inoculação das amostras e controlos por adição 

de um volume de inóculo equivalente a 500 cfu/mL de P-17 e NOX. O volume de inóculo adicionado foi calculado 

com base na determinação de cfu/mL dos inóculos (Anexo VI.1.1.6.4), através da Equação VI.1. Os frascos foram 

incubados a 15 °C durante 7, 8 e 9 dias.  

 

II.2.7. CONTAGEM DE COLÓNIAS 

Retiraram-se da estufa 3 frascos de cada amostra ao fim de 7, 8 e 9 dias de incubação e procedeu-se à 

contagem das colónias, para avaliar se a densidade celular máxima tinha sido atingida. Para tal, agitou-se 

vigorosamente os frascos durante 1 minuto, retirou-se 1 mL com uma pipeta estéril e preparou-se uma série de 

diluições decimais em solução de Ringer 1:4. Espalhou-se em meio R2A, 100 µL de três diluições das amostras   

(10-2, 10-3 e 10-4), em duplicado. As placas foram incubadas a 25 °C durante 3 a 5 dias, período ao fim do qual, foi 

contado o número de colónias de cada estirpe. Após os 9 dias de incubação retiraram-se também da estufa os 

frascos correspondentes aos controlos e efectuou-se o mesmo procedimento descrito para as amostras, espalhando 

em meio R2A as diluições 10-3 e 10-4 dos controlos de crescimento e de rendimento, e as diluições 10-2 e 10-3 dos 

brancos.  

Após os 7, 8 e 9 dias de incubação, efectuou-se, para as amostras e controlos (somente após o 9º dia) a 

determinação da concentração de ATP. Para tal realizou-se o procedimento descrito nos Anexos VI.1.2.6.3 e 

VI.1.2.6.4, procedendo-se à concentração das amostras por centrifugação.  

A contagem de colónias correspondentes aos 7, 8 e 9 dias de incubação e as respectivas leituras efectuadas no 

luminómetro, permitiram avaliar se as culturas se encontravam em fase estacionária de crescimento durante os três 

dias.  

 

II.3. EQUIPAMENTO 

A determinação da concentração de ATP foi efectuada no Luminómetro Luminoskan Ascent (Thermo Electron 

Corporation), um dos luminómetros mais sofisticados e flexíveis do mercado. O luminómetro apresenta uma 

sensibilidade de cerca 1x10-15 mol de ATP e permite medições a comprimentos de onda entre 270 e 670 nm. É 

equipado com agitador e incubador, sendo possível integrar dispensadores automáticos de reagentes [14].  

A luz emitida durante a reacção nas cuvetes da microplaca é reflectida num espelho e dirigida para um filtro de 

emissão de luz. Este filtro permite que apenas a radiação com comprimento de onda característico da reacção 

chegue até ao detector, que mede a intensidade da luz e a converte em RLU [14]. 

                                                     

Figura II.1. (a) Luminómetro Luminoskan Ascent; (b) Mecanismo de detecção da luz 
emitida na reacção luciferina-luciferase [14]. 

(a) (b) 
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III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

III.1. VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ATP 

III.1.1. RECTAS DE CALIBRAÇÃO 

Na validação do método foi necessário inicialmente efectuar rectas de calibração no luminómetro. Tipicamente 

aceitam-se 10 rectas nas condições pretendidas. De entre as 10 rectas, seleccionou-se a recta que melhor 

satisfazia os requisitos do método, tendo sido esta aplicada na conversão das leituras em RLU do equipamento para 

concentrações de ATP. Na análise das amostras de água, a recta seleccionada foi utilizada pelo software associado 

ao luminómetro para efectuar automaticamente esta conversão. A aceitação das rectas de calibração foi feita 

primariamente através do coeficiente de correlação (R), considerando-se aceites as rectas que apresentavam um 

coeficiente de correlação de, pelo menos, 0,99.  

As rectas de calibração foram efectuadas com base em soluções padrão de ATP. Estas foram realizadas de 

acordo com o diagrama apresentado na Figura VI.2 [81] (Anexo VI.1.2) e tendo em conta que o catálogo incluso no kit 

de ATP recomendava a preparação de padrões com concentrações entre 1 e 106 pg/mL. Os reagentes utilizados 

foram os fornecidos pelo kit. As soluções foram preparadas com tampão de diluição e reagente de lise celular, 

sendo a luciferase adicionada apenas aquando da leitura no luminómetro. Deste modo, foram evitadas as 

interferências inerentes à presença de compostos inorgânicos, responsáveis pela inibição da emissão da luz 

resultante da reacção enzimática [96]. Durante a leitura no equipamento das soluções padrão, efectuou-se também a 

leitura do branco (água milli-Q), do reagente de lise celular e da luciferase, como controlos de qualidade.  

Foram realizadas 35 rectas de calibração (Tabelas VI.2 e VI.3, Anexo VI.2.1), uma vez que as rectas iniciais 

não se encontravam dentro dos parâmetros desejados. Das primeiras 24 rectas de calibração realizadas apenas as 

rectas 1, 4, 5, 22 e 23 apresentavam coeficientes de correlação dentro do esperado, pelo que se prosseguiu com a 

realização das rectas de calibração. Foram adicionados além dos controlos de reagentes mencionados 

anteriormente, controlos negativo e positivo a partir da recta 22. O controlo negativo consistia de água milli-Q e o 

controlo positivo de uma solução de ATP preparada a partir de ATP liofilizado (Anexo VI.1.2.6.1). No entanto, 

pensando-se que poderia estar a ocorrer interferência de um dos reagentes na leitura das rectas, foi adicionado 

como controlo de branco o tampão utilizado para preparar as soluções padrão de ATP nas rectas 22 e 23, 

verificando-se que este interferia de facto nas leituras. Assim, foi utilizado um novo kit de ATP, tendo as rectas 25 a 

35 registado muito boas correlações. Além destas rectas foram ainda consideradas como válidas as rectas 1, 4, 5, 

22 e 23 dado apresentarem R nas condições pretendidas (Tabela III.1). Deste modo, as rectas de calibração 

consideradas permitem ter confiança no método e no luminómetro usado para efectuar as leituras das amostras de 

água analisadas.  

Analisando os declives das rectas (b), verifica-se que estes se encontram, de um modo geral, perto da unidade. 

Esta concordância entre os valores (coeficiente de variação de 7,6%) é indicativa de uma boa relação entre a leitura 

do equipamento em RLU e a concentração dos padrões de ATP, verificando-se repetibilidade dos resultados. Os 

valores correspondentes à ordenada na origem das rectas de calibração (a) também apresentam um coeficiente de 

variação baixo (-13,1%), e aproximam-se de zero na escala não logarítmica. Este resultado está de acordo com o 

esperado, uma vez que para uma concentração nula de ATP o valor expectável da leitura do equipamento é 

também nulo.  
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Tabela III.1. Valores dos parâmetros associados às rectas de calibração. a – ordenada na origem;  
b – declive da  recta; R – coeficiente de correlação. 

 

Recta de calibração a b R 

1 -3,435 0,960 0,997 
4 -4,287 1,140 0,996 
5 -2,776 0,840 0,992 

22 -4,095 1,107 0,993 
23 -4,184 1,122 0,999 
25 -3,365 0,977 0,999 
26 -3,137 0,945 0,999 
27 -3,220 0,985 0,999 
28 -3,223 0,989 1,000 
29 -3,324 1,000 1,000 
30 -3,120 0,989 0,999 
31 -3,181 0,988 0,999 
32 -3,285 0,980 1,000 
33 -2,984 0,935 0,995 
34 -3,096 0,953 0,992 
35 -3,052 0,959 0,998 

 
Das 16 rectas aceites, foi necessário seleccionar uma para ser utilizada na conversão para concentrações de 

ATP nas amostras analisadas. As rectas com melhor coeficiente de correlação são a 28, 29 e 32 (R = 1,000). O 

cálculo do desvio padrão residual, Sy/x (Equação III.1), para estas rectas resulta em 6,04x105, 5,64x105 e 6,39x105, 

respectivamente, tendo em conta além da ordenada na origem (a) e o declive (b) das rectas, os valores das leituras 

dos padrões de ATP em RLU (yi) e as correspondentes concentrações em pg/mL (xi). N corresponde ao número de 

padrões considerados. 
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xy                                                       (Equação III.1) 

Verifica-se que os desvios padrão residuais associados às rectas são da mesma ordem de grandeza e são 

elevados uma vez que as concentrações dos padrões também o são nas unidades de trabalho (pg/mL). Na Equação 

III.1, quando se subtrai a yi o termo (a + bxi), o primeiro termo prevalece uma vez que corresponde a um valor 

elevado. O resultado desta subtracção sendo por isso só um valor elevado, quando elevado ao quadrado resulta 

num desvio padrão residual elevado. Desta análise, conclui-se que a recta 29 apresenta um menor desvio padrão 

residual, embora a diferença não seja muito significativa. Os coeficientes de variação associados às medições dos 

padrões de ATP em cada uma destas rectas de calibração, era em todos os casos inferior a 20%, sendo a recta 32 

a que, de um modo geral, apresentava maiores valores e a recta 28 a que apresentava menor variação (< 5% em 

todos os casos) (vide Tabela VI.4, Anexo VI.2.2.1). Colocando os valores médios dos padrões de ATP nas cartas de 

controlo definidas com base em valores determinados num trabalho desenvolvido num trabalho anterior [81], 

verificou-se que a recta 29 não passa no controlo do padrão D e no controlo positivo, a recta 32 não passa no 

controlo do padrão J, passando a recta 28 em todas as cartas de controlo (Tabela VI.5 e Figura VI.5, Anexo VI.3). 

Deste modo, seleccionou-se a recta 28 para efectuar as leituras no luminómetro.  

Utilizando a funcionalidade “Análise de dados” do programa Excel, efectuou-se a análise dos erros associados 

à recta 28 (Anexo VI.2.2.2). Determinou-se os erros associados ao decllive e à ordenada na origem, multiplicando 
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os respectivos valores de erro-padrão pelo valor de t-Student, determinado para um nível de confiança de 95% e 

para um número de padrões N-2 (T(0,05;5)). Assim, a recta 28 é definida pela Equação III.2.  

 

Log (Leitura em RLU) = (-3,223±0,325) + (0,989±7,11x10-7) Log (Concentração ATP em pg/mL)  (Equação III.2) 

 

Os erros associados à recta escolhida são baixos, em especial o erro associado a b, o que associado a um 

coeficiente de correlação de 1,000 permite ter confiança nos resultados obtidos na análise das amostras de água 

analisadas. 

A recta 28 permite efectuar leituras de amostras entre 91,8 e 1,18x106 pg/mL, valores obtidos para os padrões 

D e J. Para calcular a concentração de ATP em amostras cuja leitura se encontra fora do intervalo definido, pode-se 

recorrer à função extrapolação do programa, que à partida permite a obtenção de resultados fiáveis dado a recta 

apresentar uma boa correlação.  

 
III.1.2. CARTAS DE CONTROLO 

O controlo estatístico de um processo aplica-se a um conjunto vasto de ensaios efectuados em laboratório, 

onde os resultados são apresentados em termos quantitativos, podendo assim ser tomados como valores de uma 

variável estatística cujo comportamento se assume seguir uma lei de distribuição normal. Num processo sob 

controlo estatístico, quando a única fonte de variação são as causas aleatórias, pretende-se detectar e eliminar as 

causas sistemáticas de variação, para que o comportamento do processo seja previsível. As cartas de controlo de 

qualidade são ferramentas utilizadas para detectar estas causas, permitindo validar os resultados de um ensaio.  

As cartas de controlo devem ser construídas para os padrões de ATP, brancos, reagentes e controlos positivo e 

negativo. Os padrões incluídos nas cartas de controlo devem corresponder a uma concentração elevada, baixa e 

intermédia, de modo a assegurar a validação dos resultados em todas as situações. Deste modo, construíram-se 

cartas de controlo para os padrões D, F, I e J. A escolha do padrão F como controlo de concentrações intermédias 

baseou-se na maior proximidade entre os resultados experimentais obtidos e o valor teórico deste em relação aos 

outros padrões de concentrações intermédias. O padrão I foi incluído juntamente com o padrão J como controlo de 

baixas concentrações dado que o limite de detecção do método determinado por Sanches (2006) [81], 98,2 pg/mL, se 

encontrava acima dos limites inferiores de aviso e controlo da carta de controlo do padrão J. Deste modo, é 

reforçado o controlo das amostras com baixa concentração. 

No controlo de qualidade na fase de realização das rectas de calibração, foram utilizadas as cartas de controlo 

definidas em trabalhos anteriores [81], de modo a se assegurar que os valores obtidos estariam dentro do esperado. 

Estas cartas foram definidas a partir de valores obtidos na realização de rectas de calibração, seleccionando-se 

destes os que se encontravam dentro de ± 20% do valor teórico do padrão. Determinou-se a média e o desvio 

padrão dos valores considerados. O desvio padrão (S) é uma medida de dispersão dos resultados de ensaios 

independentes [45]. É um indicador de variabilidade bastante estável, baseando-se nos desvios em torno da média 

aritmética e sendo definido pela Equação III.3 [44]. xi representa o conjunto de valores de concentração de ATP 

obtidos através das leituras em RLU, x é a média das concentrações (pg/mL) e N o número de valores 

considerados no cálculo.    
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A partir dos valores obtidos para a média e desvio padrão das rectas de calibração aceites segundo os critérios 

de selecção, foram definidos os limites de aviso e controlo. Os limites de aviso correspondem à média ± 2S, 

enquanto os limites de controlo superior e inferior são dados pela média ± 3S (Tabela VI.5, Anexo VI.3). As cartas 

de controlo obtidas deste modo encontram-se no Anexo VI.3 (Figura VI.5), com os respectivos valores das rectas de 

calibração seleccionadas (rectas 1, 4, 5, 22, 23, 25-35). Para estas cartas de controlo foi ainda feita a análise do 

coeficiente de variação (CV) e da variância (Sg). O coeficiente de variação de repetibilidade é uma medida da 

precisão obtida pelo mesmo analista de laboratório, utilizando o mesmo equipamento e os mesmos reagentes, num 

curto intervalo de tempo. A repetibilidade de um método pode ser avaliada através do desvio padrão de uma série 

de pelo menos 10 resultados obtidos em condições semelhantes, sobre amostras idênticas, podendo ser expressa 

como percentagem do valor médio. O coeficiente de variação para cada nível de concentração é dado pela Equação 

III.4 [48], onde x é a média dos valores considerados. 

100x
x

S
(%)CV =                                                      (Equação III.4) 

A variância associada aos valores de concentração dos padrões foi determinada de acordo com a Equação III.5 

[48]. Verificou-se que os valores de CV determinados para o conjunto de valores usados para construir as cartas de 

controlo dos padrões eram inferiores a 20% [81], pelo que existe repetibilidade dos resultados [4]. 

2SSg =                                                             (Equação III.5) 

O objectivo da medição dos brancos (água milli-Q esterilizada e reagentes de lise celular e luciferase) é 

controlar o estado dos reagentes e verificar se não ocorreu contaminação das leituras. Deste modo, e uma vez que 

não se pretende calcular a concentração de ATP, as cartas de controlo para estes foram efectuadas em leituras 

RLU, contrariamente ao que acontecia com os padrões de ATP. Para o controlo negativo o procedimento foi o 

mesmo. Para a construção das cartas de controlo dos brancos utilizaram-se valores determinados aquando da 

realização das rectas de calibração, não se considerando aqueles em que se verificou concentrações de ATP 

significativas, provavelmente relacionadas com contaminação [81]. Calculou-se a média e o desvio padrão, assim 

como os limites de aviso e controlo (Equações III.3-5), considerando nestes cálculos os valores de leituras 

negativos. No caso do branco de água, a obtenção de valores negativos resulta da subtracção a si próprio do valor 

de interferência de fundo, efectuada automaticamente pelo luminómetro. Para os reagentes, os valores negativos 

obtidos são consequência da subtracção da leitura do branco de água às respectivas leituras.  

Para o controlo negativo o procedimento foi o mesmo que para os brancos. Para o controlo positivo foi definida 

uma concentração próxima do padrão F, por este ser um padrão de concentração intermédia, com leituras aceites 

nas condições definidas. Foi definido, à semelhança do realizado para os padrões, uma gama de ± 20% para 

aceitação dos valores a utilizar na definição da carta de controlo. No entanto, verificou-se que a maioria dos valores 

obtidos se encontravam acima do valor máximo aceitável. De facto, o controlo positivo consiste numa solução 

preparada a partir de ATP liofilizado com uma concentração muito reduzida (5x104 pg/mL). A preparação desta 

solução implica a medição em balança analítica de uma quantidade de ATP extremamente pequena (1x10-4 g), 



 

  30 

estando portanto sujeito a maior variabilidade dos resultados em relação ao valor teórico estabelecido. Sanches 

(2006) definiu que se aceitariam concentrações entre 5x104 e 1x105 pg/mL.  

Nas cartas de controlo dos brancos e controlos positivo e negativo verificou-se ainda que os coeficientes de 

variação determinados para os brancos e controlo negativo eram bastante significativos (> 20%), justificado pela 

gama de baixas concentrações utilizada e pelo uso de valores de leituras positivos e negativos. Os limites 

superiores de controlo dos brancos e controlo negativo encontravam-se abaixo do limite de quantificação (150,5 

pg/ml ou 0,031 RLU [81]), o que está de acordo com o esperado.  

Para o controlo de qualidade realizado aquando da análise das amostras, no presente estudo, foram definidas 

novas cartas de controlo com base nos valores obtidos nas rectas de calibração realizadas e dentro dos critérios 

aceitáveis (rectas 1, 4, 5, 22, 23, 25-35). Optou-se por não se considerar os valores obtidos por Sanches (2006) [81] 

para tentar minimizar os efeitos de variação de resultados inerentes ao operador e aos reagentes utilizados. No 

entanto, o procedimento de construção das cartas de controlo seguido foi semelhante.  

Na construção das cartas de controlo dos padrões de ATP foram considerados os valores obtidos nas rectas de 

calibração aceites dentro de uma variação de ± 20% em relação ao valor teórico. Para o padrão D, apenas o valor 

da recta de calibração 5 não se encontrava dentro da variação pretendida, pelo que este valor foi desprezado. 

Assim, a carta para o padrão D contou com 15 valores. Para o padrão F não foram aceites dois valores (rectas 5 e 

23), sendo a carta construída com 14 valores de leituras. No caso do padrão I e J, as leituras correspondentes às 

rectas 22 e 23 não são consideradas. Nestas rectas o branco de água milli-Q foi substituído por tampão de diluição 

para avaliar a sua possível interferência nos resultados. Dado que se verificou uma leitura significativa para o 

tampão, uma vez que estava definido como branco, o seu valor foi descontado da leitura dos padrões. Deste modo, 

os padrões H, I e J, por serem os de mais baixas concentrações, apresentaram leituras negativas. Para a 

construção da carta de controlo do padrão I não foram também considerados os valores das rectas 34 e 35 por não 

se encontrarem dentro da gama de ± 20% do valor teórico deste padrão. Considerou-se assim 12 valores. Para o 

padrão J apenas passaram 8 valores de leituras, correspondentes às rectas de calibração 5 e 26-32. Uma vez que o 

número de leituras é inferior a 10, considerou-se, apenas neste caso, os valores das leituras de Sanches (2006) 

para o padrão J [81]. Dos valores obtidos por Sanches (2006) para as rectas de calibração aceites, apenas dois se 

encontram dentro da gama de aceitação (rectas 5 e 6). Obtêm-se 10 valores para o padrão J. 

Para os brancos de água milli-Q esterilizada, dos reagentes de lise celular e luciferase e controlo negativo as 

cartas foram construídas em RLU considerando valores positivos e negativos. Verificou-se que, à semelhança do 

que acontecia com os resultados obtidos por Sanches (2006), os coeficientes de variação eram bastante elevados. 

No entanto, para estes controlos os valores encontravam-se abaixo do menor valor médio determinado para os 

padrões na sessão (<mínimo), excepto no caso  da recta 1 e da recta 27, em que as leituras do reagente de lise e 

luciferase são superiores. Na recta de calibração 1, o valor da leitura do reagente de lise celular é significativa, pelo 

que não foi considerada. Do mesmo modo, a leitura do reagente de lise da recta 27 também foi desprezada. Assim, 

a carta de controlo do reagente de lise celular foi construída com 14 valores. O valor obtido para a luciferase na 

recta 27, apesar de não ser considerado <mínimo pela leitura do equipamento, é inferior à concentração 

determinada para o padrão J, pelo que é aceite para efeitos de construção da carta de controlo. Foram deste modo 

considerados 16 valores de leitura do reagente luciferase. Todos os valores de leitura de branco de água foram 

considerados (16 valores), uma vez que são todos nulos, como seria expectável. O controlo negativo, por ter sido 

incluído nas leituras das rectas de calibração apenas a partir da recta 22, conta apenas com 13 valores para 
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construção da respectiva carta de controlo. Verifica-se, contudo, que todos os valores obtidos são inferiores ao 

menor valor médio determinado para os padrões na sessão.  

 Para o controlo positivo, pelas razões já mencionadas, verificou-se uma grande variação nos resultados 

obtidos, entre si e em relação ao valor teórico estipulado. Dado que os valores obtidos nas rectas de calibração 23 e 

25-35 se encontram entre 3x104 e 1,4x105, aceitaram-se todos os valores para a definição da carta de controlo (12 

valores). Esta gama de valores é superior à definida por Sanches (2006) mas justificável pela concentração e 

método de preparação da solução, sendo possível que a concentração efectiva desta não corresponda à 

concentração pretendida (teórica).  

As cartas de controlo dos padrões, brancos e controlos negativo e positivo encontram-se no Anexo VI.3, Figura 

VI.6. Os limites de aviso e controlo apresentam-se no mesmo anexo, Tabela VI.6. Nas cartas de controlo 

encontram-se representados os valores obtidos para as amostras reais e para as amostras para determinação de 

AOC. Estes valores são discriminados nas Tabelas VI.7-10. 

 

III.1.3. ACEITAÇÃO DE PADRÕES, BRANCOS E CONTROLOS 

Após a construção das cartas de controlo para os padrões, brancos e controlos positivo e negativo, a validação 

do método de determinação da concentração de ATP por bioluminescência foi efectuada através da leitura no 

equipamento e colocação nas cartas de controlo dos valores médios obtidos aquando da medição das amostras 

analisadas. Os padrões, brancos e controlos foram lidos antes da leitura das amostras mas na mesma microplaca. 

Após a medição de 10 leituras de amostras consecutivas, foi novamente medido o branco e o padrão F, assim como 

no final de todas as leituras. Deste modo é possível avaliar se no decorrer do ensaio ocorreu alguma contaminação. 

Todos os padrões foram medidos em duplicado, assim como o branco de água milli-Q. Para os controlos positivo e 

negativo e para os reagentes efectuou-se apenas uma leitura.  

Para que os resultados obtidos para as amostras analisadas possam ser validados, os controlos de qualidade 

devem estar dentro dos limites das cartas de controlo. Para tal, a leitura dos controlos deve ser realizada antes da 

leitura das amostras. Se os valores obtidos não estiverem dentro dos limites de aceitação, devem ser preparadas 

novas soluções e/ou substituídos os reagentes e realizadas novas leituras até que se possam aceitar os resultados. 

No presente estudo, a leitura dos controlos ocorreu simultaneamente com a leitura das amostras, sendo 

posteriormente avaliada a validade dos resultados. Deste modo foi possível realizar um maior número de ensaios e 

ter uma percepção da gama de concentrações de ATP de cada amostra, sendo possível estabelecer correlações 

entre o método de quantificação de ATP por bioluminescência e o método convencional de AOC.  

Consideraram-se válidas as leituras das amostras cujos elementos de controlo sejam aceites, quer seja na sua 

totalidade ou, quando tal não se verifica, quando os padrões aceites se encontram na gama de concentrações das 

amostras. São aceites ainda os resultados em que o padrão J não é aceite mas em que o I se encontra nos limites 

de aceitação, uma vez que o padrão J é inferior ao limite de detecção do método [81].  

A variação nas leituras em duplicado dos padrões (no caso do branco de água milli-Q e do padrão F foram 

efectuadas várias leituras por ensaio, dependendo do número de amostras analisadas), brancos e controlos quando 

a solução e o procedimento são os mesmos pode dever-se a vários factores. Estes factores podem resultar de uma 

deficiente homogeneidade das soluções, erros associados à transferência das soluções e reagentes para a 

microplaca, devido ao uso de pequenos volumes de trabalho (25-50 µL), a uma mistura deficiente do reagente 

luciferase com as soluções nas cuvetes da microplaca, à formação de bolhas na colocação das soluções na 
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microplaca ou na adição da luciferase (efeitos mais significativos no caso do reagente de lise celular dado o seu 

carácter tensioactivo), a leituras do luminómetro efectuadas não imediatamente após a adição da luciferase, 

resultando num decaimento do sinal obtido ou ainda inerentes ao próprio equipamento. Uma vez que estes factores 

podem interferir na reacção e constituir uma fonte de variabilidade dos resultados, foram aceites os controlos em 

que a média de todas as leituras não se encontrava dentro dos limites de aceitação, mas em que a média de 

apenas algumas leituras, ou só de uma, seria aceite. Deste modo, para as amostras reais e para as amostras de 

determinação de AOC, foram colocados nas cartas de controlo os valores dos padrões, brancos e controlos positivo 

e negativo, que melhor reflectiam a aceitação do ensaio. Constatou-se que apenas no caso dos padrões de ATP 

alguns valores não se encontravam dentro dos limites de controlo definidos, sendo posteriormente discutidos.  

Em todos os ensaios, o branco correspondeu a uma leitura nula. Para os reagentes de lise celular e luciferase e 

para o controlo negativo, os valores obtidos nos ensaios encontravam-se inferiores ao menor valor médio medido na 

sessão (<mínimo), excepto em alguns casos pontuais. O controlo positivo encontrava-se em todos os ensaios 

dentro dos limites de aceitação definidos nas cartas de controlo de acordo com o estabelecido (Capítulo III.1.2). Os 

resultados obtidos para os brancos de água milli-Q e de reagentes indicam a não ocorrência de contaminações. A 

leitura nula do branco de água é também indicativa de que as microplacas utilizadas são adequadas para efectuar 

este tipo de leituras, não sendo necessário utilizar microplacas esterilizadas, disponíveis no mercado.  

De acordo com a norma base usada na construção das cartas de controlo [47], o método é controlado quando 

não são verificadas as situações seguintes: 1 valor de controlo situado fora dos limites de controlo, 3S (limites 

superior e inferior de controlo); 8 valores de controlo consecutivos com tendência a aumentar ou a diminuir; 10 

valores de controlo consecutivos num dos dois lados da linha central; 4 em 5 valores consecutivos de controlo fora 

dos limites de aviso, 2S (limites superior e inferior de aviso); 15 valores de controlo consecutivos na zona próxima 

da linha central ou 14 valores de controlo consecutivos alternando para cima e para baixo. As leituras dos brancos 

de água foram sempre nulas. Os brancos de reagentes e o controlo negativo também se encontravam nos ensaios 

perto da leitura nula e próximos do valor médio. Este resultado está de acordo com o expectável, dado que os 

reagentes não devem interferir com a reacção, não emitindo luz. No caso do controlo positivo, todos os valores se 

encontram abaixo do valor médio determinado nas cartas de controlo e em alguns casos fora dos limites de aviso, 

embora dentro dos limites de controlo (vide cartas de controlo I1 e I2, Anexo VI.3). Este resultado pode derivar de se 

terem considerado valores acima da gama de ± 20% do valor teórico para definir as cartas para este controlo. No 

caso dos padrões de controlo existem vários valores acima dos limites 3S. Nas amostras reais verifica-se a mesma 

tendência dos resultados para os vários padrões, ou seja, aumentando ou diminuindo ao longo das amostras. Tal 

deve-se ao facto das amostras serem preparadas a partir de uma solução mãe de ATP, estando deste modo os 

resultados dependentes da preparação correcta desta e da medição correcta dos volumes de trabalho, que são 

muito baixos. Nas amostras para determinação de AOC, é notória uma divisão bastante acentuada entre os valores 

das amostras I a III e nas restantes amostras. Tal é explicado pela utilização de um novo kit de ATP, que poderia ter 

uma concentração de ATP superior, embora a preparação deste reagente fosse semelhante. A utilização de um 

novo kit implicou também a utilização de novos reagentes de lise celular e tampão de diluição. Poderia estar a 

ocorrer interferência do tampão de diluição que, tendo sofrido contaminação, estaria a influenciar os padrões de 

concentrações mais baixas (I e J). Embora esta situação não tenha sido esclarecida, explicaria os elevados valores 

obtidos para estes padrões nas últimas análises relativas às amostras reais e nas primeiras amostras para 

determinação de AOC. Quando se mudou de reagentes os valores obtidos para os padrões I e J diminuíram 

drasticamente. Apesar da ocorrência destas situações, não se pode dizer que o método não está controlado, 
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embora possa ser melhorado com a continuidade da sua aplicação e experiência do operador. De facto, nas últimas 

amostras analisadas os resultados obtidos aproximam-se mais da aceitação. Note-se ainda que a norma ISO 8258, 

na qual se baseou a construção das cartas de controlo, foi concebida para o controlo de métodos físico-químicos, 

que são mais lineares e menos complexos que os métodos microbiológicos, pelo que os critérios definidos não 

podem ser interpretados de um modo rígido.  

 
 

III.2. ANÁLISE DE AMOSTRAS REAIS 

O método de determinação da concentração de ATP por bioluminescência foi aplicado a diversas amostras que 

integram diariamente o Plano de Monitorização da Qualidade da Água (PMQA) do LAB. Nesta fase do estudo, a 

análise de amostras reais teve apenas como objectivo a adaptação ao método de ensaio, sendo as amostras 

escolhidas aleatoriamente.  

As amostras sofreram centrifugações prévias antes da sua leitura (Anexo VI.1.2.6.3), como recomendado por 

Sanches (2006) [81]. Esta concentração das células permitiu obter resultados, na maioria dos casos, dentro da 

amplitude de concentrações definida pela recta de calibração seleccionada (recta 28). Para as amostras cujas 

leituras eram inferiores ao menor valor médio determinado para os padrões na sessão (neste caso na recta 28), 

considerou-se que não apresentavam concentração de ATP apreciável, sendo definida como <mínimo. Para as 

amostras reais que apresentaram leituras superiores ao limite de quantificação (0,031 RLU [81]), considerou-se que 

os resultados apresentavam a reprodutibilidade e exactidão estabelecidas pelo método. 

Sanches (2006) [81] aplicou o método de adição de padrão a amostras reais e verificou que este não seria 

adequado à determinação da concentração de ATP, pelo que também não foi adoptado este método no presente 

estudo. 

A concentração de ATP das amostras reais é calculada pelo luminómetro através da média das leituras 

efectuadas e com base na equação da recta de calibração 28. A leitura das amostras reais é feita em triplicado, 

permitindo assim não considerar valores que não são concordantes e aumentar a repetibilidade dos resultados. É 

efectuado o desconto do branco e calculado o desvio padrão e o coeficiente de variação. Apenas a amostra ii 

apresenta um coeficiente de variação de 20,35%. Nas restantes amostras o CV é sempre inferior a 5%.  

A partir das concentrações calculadas pelo luminómetro em pg/mL, determinou-se a concentração em pg/L de 

amostra analisada tendo em conta as centrifugações e diluições efectuadas ao longo do processo de tratamento das 

amostras reais. Através de conversões, e tendo em conta o peso molecular do ATP e o seu conteúdo em termos de 

número de células (vide Anexo VI.1.2.6.5), obteve-se o número de células/mL das amostras reais analisadas 

(Tabela III.2).  

Da análise dos resultados obtidos nota-se que no caso das amostras i e ii, provenientes da Captação de Olhos 

de Água (água não tratada), as concentrações obtidas são inferiores às concentrações das amostras de água 

tratada. Tal pode dever-se ao facto da análise destas amostras não ter ocorrido no dia da sua recolha. No entanto, 

os resultados obtidos foram aceites uma vez que com esta análise não se pretendia comparar os resultados com os 

obtidos por outros métodos nem quantificar a amostra em termos de células. Os resultados podem ainda reflectir um 

período de adaptação à técnica. As amostras i e ii, embora tratadas como amostras diferentes, correspondem à 

mesma amostra, sendo a variação entre os resultados (CV de 25%) explicada pelos motivos já mencionados. As 

amostras iii a vi apresentam leituras muito baixas, pelo que a sua concentração é considerada <mínimo. A amostra v 
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corresponde a um duplicado da amostra iii e a amostra vi a um duplicado da amostra iv. Verifica-se uma variação 

elevada entre os duplicados das amostras, devendo-se à baixa gama de concentrações medidas. A amostra vi 

apresenta uma leitura negativa que pode dever-se a um decaimento do sinal aquando da sua medição no 

equipamento, associada a uma baixa concentração de ATP presente na amostra. Note-se ainda que estas amostras 

correspondem a torneiras do consumidor, pelo que a sua concentração deve ser baixa. As restantes amostras não 

foram lidas em duplicado e apresentam resultados na mesma ordem de grandeza. 

 
Tabela III.2. Resultados obtidos para as amostras reais analisadas pelo método de quantificação de ATP por 
bioluminescência. <mínimo corresponde a leituras que apresentam valores inferiores ao menor valor médio 

determinado para os padrões nessa sessão. 

Amostra Leitura (RLU) Concentração (pg/mL) Nº. células/mL 
i 0,130 2,30x102 2,88x105 
ii 0,195 3,49x102 4,37x105 
iii 0,006 <mínimo - 
iv 0,029 <mínimo - 
v 0,001 <mínimo - 
vi -0,005 <mínimo - 
vii 0,774 1,40x103 1,76x106 
viii 0,754 1,37x103 1,61x106 
ix 0,704 1,27x103 1,53x106 
x 0,729 1,36x103 1,77x106 
xi 0,705 1,28x103 1,79x106 
xii 0,831 1,51x103 2,11x106 
xiii 0,723 1,31x103 1,77x106 

 

Colocando os valores obtidos para os padrões, brancos e controlos positivo e negativo nas respectivas cartas 

de controlo (Anexo VI.3), é possível inferir sobre a validade dos resultados obtidos. Os controlos de branco de água 

milli-Q, reagente de lise celular, reagente luciferase, controlo positivo e controlo negativo encontram-se, em todas as 

amostras, dentro dos limites de aceitação. Deste modo, conclui-se que não ocorreu contaminação ao nível dos 

reagentes ou da microplaca nas leituras das amostras. Para os padrões, em algumas amostras encontram-se fora 

dos limites aceitáveis, pelo que serão analisados caso a caso. As amostras i e ii foram medidas no mesmo dia e, 

portanto, na mesma microplaca. Os valores obtidos para os controlos são os mesmos nas duas amostras. Neste 

caso, o padrão D encontra-se abaixo do limite inferior de controlo, mas, dada a sua gama de concentrações e a 

gama de concentrações da amostra e o facto de a diferença entre o valor obtido para o padrão D na sessão e o 

limite -3S não ser muito grande, permite considerar aceite este padrão. O mesmo acontece no caso do padrão F, 

sendo igualmente aceite. A concentração da amostra determinada encontra-se próxima da concentração do padrão 

I, que também não está dentro dos limites de aceitação. No entanto, para este padrão o desvio em relação ao valor 

do limite inferior de controlo é baixo, não se considerando significativo. Para o padrão J, o valor determinado 

encontrava-se abaixo do menor valor médio determinado para os padrões na recta 28, pelo que não foi considerado. 

No entanto, uma vez tendo sido aceite o padrão I, consideram-se os resultados das amostras i e ii válidos. Nas 

amostras iii a vi todos os controlos são aceites, excepto o padrão F. Contudo, neste padrão o desvio entre o valor 

determinado na sessão e o valor do limite inferior de controlo não é significativo, além de que a sua concentração 

ser duas ordens de grandeza superior às concentrações determinadas para as amostras. Uma vez passando em 

todos os outros controlos e o padrão F ter sido considerado aceite, os resultados das amostras iii a vi são válidos. 

As amostras vii a ix apresentam valores para os controlos D, I e J fora das cartas de controlo. No caso do padrão D, 
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este desvio não é significativo e a concentração da amostra é muito inferior à concentração deste padrão. Nos 

padrões I e J o desvio é bastante significativo. No entanto, as amostras apresentam uma concentração superior à 

destes padrões e, tendo sido aceite o padrão F e o controlo positivo, consideram-se os resultados válidos. O desvio 

verificado nos padrões de baixa concentração pode ter tido origem em contaminação do tampão de diluição utilizado 

na preparação das soluções. Deste modo, a sua interferência verificar-se-ia sobretudo nos padrões mais baixos. No 

entanto, esta hipótese não foi testada. Pelos mesmos motivos, as amostras x a xiii apresentam valores para os 

padrões I e J bastante elevados e fora dos limites de aceitação. Dado que as suas concentrações são superiores às 

destes padrões e todos os restantes controlos são aceites, os resultados destas amostras são também aceites.  

Note-se que as considerações tomadas na aceitação dos resultados prendem-se, como já referido, com o facto 

da análise das amostras reais ter constituído uma adaptação ao método, não se pretendendo realizar a comparação 

com métodos de referência. Deste modo, a sua aceitação não foi rigorosa.  

 
 

III.3. DETERMINAÇÃO DO CARBONO ORGÂNICO ASSIMILÁVEL (AOC) 

O método de determinação do carbono orgânico assimilável (AOC) foi aplicado à análise de amostras 

provenientes de reservatórios de S. Jerónimo (RSSJ) e de Telheiras (RST2), da Estação Elevatória do Reservatório 

dos Barbadinhos (EALVB) e do ponto de colheita relativo à entrega de água do adutor de Vila Franca de Xira-

Telheiras ao sistema de distribuição da cidade de Lisboa (ERL01_3). A determinação da concentração de AOC nas 

amostras foi determinada em duplicado, tendo sido a colheita das amostras efectuada em dias diferentes. Foi dada 

a designação de I a VIII às amostras (Tabela VI.12, Anexo VI.5.1). 

A determinação de AOC nas amostras foi realizada de acordo com o método originalmente desenvolvido por 

van der Kooij (1982) [91] e com o método de quantificação de ATP por bioluminescência, que consiste numa 

simplificação do método original de modo a que este se torne mais rápido [58]. Este estudo pretendia comparar os 

resultados obtidos pelas duas metodologias aplicadas, verificar se estes eram equivalentes e concluir acerca da 

aplicabilidade do método de determinação de AOC simplificado.  

 

III.3.1. MÉTODO CONVENCIONAL 

No método convencional de contagem em placa, são utilizados inóculos das estirpes Pseudomonas fluorescens 

P-17 e Spirillum sp. NOX. Estes inóculos devem encontrar-se puros. No entanto, quando se prepararam os inóculos 

das estirpes a partir das rampas em meio TSA (ágar soja tripticase), verificou-se a existência de contaminação. 

Seguiu-se um processo de purificação (por sucessivas repicagens das colónias pretendidas) e preparação de 

múltiplos inóculos para as duas estirpes. Em todos os casos, verificou-se que após a preparação, inoculação e 

incubação dos inóculos, o plaqueamento evidenciava colónias com características bem distintas das estirpes 

utilizadas no ensaio de AOC, mesmo após as repicagens de apenas uma colónia para as placas de meio R2A. 

Verificou-se ainda que em algumas situações não ocorria o crescimento de colónias com morfologia diferente mas a 

estirpe NOX encontrava-se contaminada com a estirpe P-17, situação que não se conseguiu resolver. Para tentar 

evitar fontes de contaminação, os inóculos passaram a ser preparados directamente a partir de placas de Petri em 

que não se verificava contaminação, não se passando para rampas de meio TSA. As placas após espalhamento 

foram isoladas com parafilme e papel de alumínio para tentar minimizar ou mesmo evitar contaminações que 

pudessem resultar do ambiente exterior, durante o plaqueamento (embora realizado em câmara de segurança 
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biológica) ou da incubação em estufas. No entanto, não se obtiverem culturas puras das duas estirpes, sendo a 

contaminação mais frequente na estirpe NOX. Decidiu-se prosseguir os ensaios, descontando a contaminação nas 

contagens. Nos ensaios verificou-se que em algumas placas cresceram de facto colónias de morfologia diferente 

das estirpes alvo, mas não em todas as placas e o nível de contaminação não interferia com o crescimento de P-17 

e NOX. As placas foram isoladas do mesmo modo em todos os ensaios com amostras de água. Acredita-se que a 

contaminação registada não tenha tido origem nos procedimentos, realizados em condições de assépsia e em 

câmara de segurança biológica. O controlo da solução de Ringer 1:4 utilizada para efectuar as diluições também 

não revelou crescimento celular em nenhuma ocasião. Sugere-se que seja retirada uma amostra para 

plaqueamento após a pasteurização (como controlo adicional), para ter a certeza que os microrganismos presentes 

nas amostras são inactivados e que apenas crescem as estirpes inoculadas. Através da contagem de células dos 

inóculos em três dias consecutivos, foi avaliado o estado estacionário das estirpes. Nem todos os inóculos 

preparados se encontravam nas condições de variação máxima aceitável de 20% na densidade celular nos três dias 

considerados. Os inóculos que se encontravam nestas condições foram utilizados nos ensaios das amostras. A 

verificação do estado estacionário dos inóculos permite tentar assegurar que nos ensaios com as amostras para 

determinação de AOC as estirpes se irão comportar do mesmo modo, sendo também verificado o estado 

estacionário. No entanto, nem sempre tal ocorreu, tendo sido necessário avaliar caso a caso a validade do ensaio. 

Os inóculos utilizados apresentavam uma concentração de 1,6x107 cfu NOX/mL e 2,7x107 cfu P-17/mL, o que 

implica a inoculação de volumes muito pequenos (1,53 e 0,93 µL para as estirpes NOX e P-17, respectivamente). A 

elevada densidade celular dos inóculos resulta da sua preparação ter sido feita a partir de placas com as estirpes 

puras. Nas placas de meio R2A ocorre um maior crescimento das células que no meio em rampa TSA. O volume a 

inocular, calculado a partir da Equação VI.1 (Anexo VI.1.1.6.4), pode ter influenciado os resultados caso ocorressem 

pipetagens incorrectas. Caso se tivesse continuado a proceder aos ensaios com as amostras reais, seria 

aconselhado preparar uma diluição dos inóculos de modo a ter um volume de inoculação superior e, portanto, 

menos susceptível a erros operacionais. 

Neste estudo foram utilizados frascos de 50 e 100 mL para a incubação das amostras. Não se verificaram 

diferenças significativas entre os resultados obtidos nas amostras para determinação de AOC mas também não se 

registaram as amostras que tinham sido incubadas em frascos de 50 ou de 100 mL. No entanto, estudos mostram 

que o tamanho dos frascos pode influenciar a densidade celular [50], pelo que se aconselha a utilização de frascos de 

igual volume em todas as amostras analisadas para determinação de AOC, para efeitos comparativos.  

A avaliação do estado estacionário das amostras é realizada através da medição da densidade celular em três 

dias consecutivos (7, 8 e 9 dias de incubação), tendo sido preparados, para cada dia de análise, três frascos, 

designados, por exemplo, por 7, 7´ e 7´´. Aceitam-se valores de variabilidade de resultados de 20%. Quando tal não 

é verificado o ensaio deve ser interrompido e repetido, aumentando ou diminuindo os dias de incubação de modo a 

que as amostras se encontrem no estado estacionário. No presente estudo, dada a limitação em termos de duração 

da fase prática, prosseguiram-se os ensaios tendo-se tomado algumas considerações. Quando se verificou que os 

valores ao 7º dia de leitura eram inferiores aos 8º e 9º dias (em mais de 20%), desprezaram-se os resultados do 7º 

dia por se considerar que as estirpes ainda estariam em fase de crescimento. Quando o menor valor se encontrava 

no 9º dia, de modo análogo, este não era considerado, desta vez por motivo das células já estarem na fase de morte 

celular. Assim, verificou-se o estado estacionário para os dois dias tomados em consideração. Quando o intervalo 

de variação dos resultados dos três dias era superior a 20% mas inferior a 25%, os resultados foram aceites como 

se encontrando em estado estacionário. Dados os factores que podem influenciar o ensaio e as condições do 
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inóculo já mencionadas, este pressuposto é aceitável. Outros estudos consideraram uma margem de aceitação de 

50% de variação da densidade celular entre dois dias [50], pelo que os 25% considerados neste estudo são bastante 

razoáveis. Em alguns casos foi necessário desprezar os resultados de um dos triplicados da amostra por não se 

encontrar em concordância com os restantes. Para cada amostra estas considerações são discutidas a seguir. 

Quando não são considerados resultados de um dos dias de incubação (ou de um dos triplicados) das amostras 

para uma das estirpes, num dos métodos aplicados (HPC ou ATP), para efeitos de comparação dos resultados 

obtidos pelos dois métodos, considera-se que estes valores também não são considerados na outra estirpe do 

ensaio e no outro método de determinação do AOC. Ou seja, se, por exemplo, a estirpe P-17 não apresenta um 

valor concordante no 7º dia de incubação no método de HPC, os resultados deste dia de análise não são 

considerados também para a estirpe NOX e no método de quantificação de ATP por bioluminescência.   

A amostra I (RSSJ) encontra-se em estado estacionário para ambas as estirpes P-17 e NOX, sendo apenas 

necessário ajustar para 21% o intervalo de variação aceitável entre o 7º e 8º dias de incubação. A amostra II 

(ERLO1_3) também se encontra em estado estacionário para as duas estirpes e para os três dias de incubação, 

considerando aceite uma variabilidade de 26% entre o 8º e 9º dias da estirpe NOX. Este valor de variação foi 

considerado aceite uma vez que na determinação do AOC pelo método de quantificação de ATP por 

bioluminescência (Capítulo III.3.2) também se verificou o estado estacionário para esta estirpe. Para obter estes 

resultados foi necessário não considerar a amostra 9 para a média do 9º dia de incubação. O valor da amostra 9 foi 

desprezado por ser inferior aos resultados obtidos para as amostras 9´e 9´´ para a estirpe P-17 nos dois métodos 

aplicados para determinação de AOC. Embora na estirpe NOX não se verificasse a mesma tendência, o valor deste 

triplicado também não foi considerado, de acordo com o estipulado anteriormente. A amostra III (EALVB) foi aceite 

como estando em estado estacionário sem ser necessário tomar quaisquer considerações em relação à gama de 

aceitação da variabilidade dos resultados obtidos para esta amostra. No entanto, não foi aceite a amostra 8´do 8º 

dia de análise, por motivos semelhantes aos já referidos. Para a amostra IV (ERL01_3), considerou-se aceitável 

uma variação de 24% entre o 8º e o 9º dia para a estirpe NOX, encontrando-se os restantes dias dentro dos 

parâmetros de aceitação para ambas as estirpes estudadas. Na amostra V (RSSJ), do 9º dia apenas se considerou 

válido o resultado obtido na amostra 9, não tendo sido tidos em conta as amostras 9´e 9´´, dado não se encontrarem 

em concordância com os restantes resultados. Ainda assim, verificou-se uma variação de 24% entre o 7º e o 8º dia 

e de 29% entre o 7º e o 9º dia para a estirpe P-17. Este valor é bastante elevado, tendo-se definido no máximo a 

aceitação de 25%. Contudo, por comparação com o método de quantificação de ATP por bioluminescência, a 

estirpe P-17 encontra-se em estado estacionário, sendo o valor médio dos três dias bastante próximo. Assim, 

aceita-se excepcionalmente o 9º dia de análise (triplicado 9). Pela análise dos resultados da amostra VI (EALVB), é 

visível um aumento do número de células no 9º dia. Considerando que as bactérias ainda estariam em fase de 

crescimento celular, apenas se considerou o 9º dia de contagem. Neste sentido, o conceito de estado estacionário 

deixou de ser aplicado. Nas amostras VII e VIII (ambas RST2), o 9º dia de contagem evidenciou uma diminuição do 

crescimento celular, superior a 25%, pelo que as células já se encontrariam em fase de morte. Foram considerados 

apenas os dias 7 e 8 de incubação.  

Após 9 dias na estufa, foram retiradas e analisadas as amostras para determinação do AOC em triplicado e os 

respectivos controlos. Da análise dos resultados obtidos verifica-se que o controlo do branco, para todas as 

amostras e para os dois métodos, apresentava resultados muito elevados. Dado que este controlo é constituído por 

água milli-Q, suplementada com tiossulfato de sódio e solução de sais minerais, não existindo uma fonte de 

carbono, não deveria ocorrer crescimento celular. O crescimento verificado em todas as placas (e nas leituras de 
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ATP) pode ser indicativo de contaminação do material ou da água milli-Q utilizada. Todo o material foi submetido ao 

mesmo tratamento para remoção do carbono. A existir contaminação do material, nomeadamente dos frascos Shott 

ou provetas, teria que se ter verificado em todo o material, uma vez que não é evidente um valor discrepante em 

relação aos outros. De facto, muitas vezes o valor do branco de uma amostra é superior ao valor obtido para a 

própria amostra. Seria necessário efectuar um estudo mais direccionado para perceber a razão dos valores obtidos 

nos brancos e a realização de mais ensaios pelos dois métodos aplicados neste estudo, para se poder indicar a 

origem destes valores. Contudo, pode estar relacionada com a preparação das soluções de trabalho e com a própria 

água milli-Q. A água milli-Q foi distribuída por frascos Shott de 1 L, sendo posteriormente esterilizada. No entanto, 

tanto estes frascos como os frascos utilizados na preparação das soluções de trabalho (tiossulfato de sódio, sais 

minerais, acetato de sódio) não foram tratados. Poderá ter ocorrido contaminação com carbono da água milli-Q 

utilizada na preparação dos controlos de branco e rendimento. No caso das soluções de trabalho, os volumes 

adicionados, tanto aos controlos como às amostras, são muito pequenos, pelo que não iriam influenciar 

significativamente os resultados. Assim, conclui-se que os brancos, apesar de apresentarem elevados valores, não 

devem ser descontados às amostras (na Equação VI.4, de cálculo do AOC) porque, mesmo tendo ocorrido 

contaminação, esta não afecta as amostras. Caso se tivesse efectuado este desconto, teriam-se obtido resultados 

negativos para a determinação do AOC, o que quimicamente não tem significado. Este efeito é mais evidente para a 

estirpe P-17 e no caso do método de quantificação de ATP, em que os valores calculados através das correlações 

estabelecidas (vide Capítulos III.3.2. e III.3.3) são inferiores e portanto obtém-se mais facilmente valores negativos. 

Note-se também que já Sanches (2006) [81] observou a mesma tendência nos controlos de branco, embora não 

fosse tão elevada.  

Nos ensaios foram realizados controlos de rendimento e crescimento. Os controlos diferem apenas na matriz da 

solução. O controlo de rendimento é preparado com água milli-Q, enquanto o controlo de crescimento é preparado a 

partir da amostra. A ambos são adicionados tiossulfato de sódio, solução de sais minerais e solução de acetato de 

sódio. Quando o controlo de crescimento da amostra é inferior ao controlo de rendimento, indica que existem na 

amostra compostos que inibem o crescimento das estirpes. A inibição do crescimento pode dever-se a compostos 

que sejam tóxicos para as estirpes inoculadas. O controlo de rendimento difere do controlo de branco pela adição de 

acetato de sódio (fonte de carbono), reunindo todas as condições para o crescimento dos microrganismos. O 

controlo de rendimento pode ser comparado com os valores empíricos determinados por van der Kooij (1982, 1984) 

[91, 92], 4,1x106 cfu P-17/µg C-acetato e 1,2x107 cfu NOX/ µg C-acetato, para uma temperatura de 15 ºC.  

De acordo com o Anexo VI.1.1.6.9, e comparando o valor do controlo de crescimento descontando a amostra 

com o valor do controlo de rendimento descontando o branco, pode-se dizer que a amostra I inibe o crescimento de 

P-17 e é não limitante para NOX, a amostra II é aproximadamente limitante para P-17 e não limitante para NOX e a 

amostra III não é limitante para nenhuma das estirpes. Dizer que uma amostra não é limitante para a estirpe P-17 ou 

para a NOX significa que o carbono não é o nutriente limitante no ensaio. Assim, quando os microrganismos deixam 

de se desenvolver, ainda existe no meio de cultura carbono suficiente para que continuassem o seu 

desenvolvimento. Se o seu desenvolvimento cessou foi devido à limitação no meio de cultura de outros nutrientes 

essenciais ao crescimento das estirpes utilizadas na determinação da concentração do AOC. O método de 

quantificação de AOC mede o crescimento das estirpes até à saturação de um nutriente que seja essencial para o 

seu desenvolvimento. Quando o nutriente que é consumido até à sua saturação é o carbono, o crescimento das 

estirpes reflecte a concentração de carbono no meio, neste caso, nas amostras de água analisadas para 

determinação do AOC. A adição de uma solução de sais minerais permitiu avaliar a limitação de carbono nos 
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controlos, sendo adicionada para se ter a certeza de que a limitação do crescimento se devia ao carbono e não a 

outros nutrientes. Nas amostras I a III, os controlos de branco e rendimento são os mesmos, uma vez que foram 

preparadas no mesmo dia. O rendimento calculado para a estirpe P-17 é de 4,3x106 cfu/µg C-acetato e para a 

estirpe NOX de 3,2x105 cfu/µg C-acetato. Este cálculo envolve o desconto do branco que se justifica por ambos os 

controlos serem preparados com água milli-Q (a existir contaminação deveria afectar os dois da mesma forma). O 

rendimento obtido para a estirpe NOX é inferior ao obtido para a estirpe P-17, ao contrário do que acontece com os 

valores empíricos. Apesar do rendimento de P-17 estar bastante próximo do valor empírico, o rendimento de NOX é 

bastante inferior ao valor referido na literatura. Esta evidência experimental foi também referida por Sanches (2006) 

[81] no seu estudo, podendo estar relacionada com as rampas de inóculos de onde se partiu para a obtenção dos 

inóculos utilizados nos ensaios. No entanto, analisando o crescimento das estirpes em placa é notória uma 

predominância da estirpe P-17, devido a uma elevada densidade celular desta mas também a uma maior dimensão 

das colónias desenvolvidas. Este desenvolvimento de P-17 pode ter inibido o crescimento da estirpe NOX, mas 

pode também estar relacionado com o facto da estirpe NOX se encontrar contaminada com a estirpe P-17 (sendo 

esta sobrestimada), ou por uma combinação dos dois factores. Para se poder confirmar esta hipótese seria 

necessário realizar análises de amostras com inóculos puros. Para as amostras IV e V verifica-se limitação de 

carbono para as duas estirpes, sendo os rendimentos para P-17 e NOX de 5,1x106 e 2,7x106 cfu/µg C-acetato, 

respectivamente. Estas amostras, determinadas pelo método de HPC, encontram-se nas condições aceitáveis. A 

amostra VI não é limitante para P-17 e a amostra VII é aproximadamente limitante em termos de carbono orgânico 

presente na água. Ambas inibem o crescimento de NOX. Os rendimentos calculados são de 3,9x106 cfu P-17/µg C-

acetato e 4,0x106 cfu NOX/µg C-acetato. Nas amostras IV a VII os rendimentos calculados para a estirpe P-17 

encontram-se próximos dos valores teóricos apresentados na literatura enquanto o rendimento de NOX é 

novamente inferior. No entanto, nestas amostras aproxima-se mais do valor empírico que nas primeiras amostras 

analisadas. A amostra VIII não é limitante para nenhuma das estirpes, tendo rendimentos de 2,8x105 e 3,9x105 

cfu/µg C-acetato, para P-17 e NOX, respectivamente. Os valores dos rendimentos das estirpes encontram-se na 

mesma ordem de concentrações, o que se justifica por um lado por um elevado valor de branco para P-17, 

associado a um baixo valor de branco para NOX. Nota-se ainda que os brancos para as amostras VI e VII e para a 

amostra VIII são mais elevados que nas restantes amostras. Curiosamente, a amostra VII e a amostra VIII 

correspondem ao mesmo ponto de colheita (RST2). Poderia-se pensar que este facto estaria relacionado de algum 

modo com a matriz da amostra do reservatório, mas os brancos são constituídos apenas por água milli-Q 

esterilizada. A hipótese de contaminação do branco com a amostra é pouco provável dado que as amostras foram 

recolhidas e analisadas em dias diferentes (e alturas diferentes) e os brancos foram preparados em duplicado para 

cada dia, observando-se a mesma tendência em todos eles. Deste modo, não foi possível explicar este problema 

sem mais ensaios.  

Os resultados obtidos para as amostras em termos de somatório das concentrações das duas estirpes em 

cfu/mL e de µg AOC/L encontram-se na Tabela III.3 (Capítulo III.3.3). Para uma análise mais detalhada dos 

resultados obtidos pelo método convencional de contagem em placa pode ser consultado o Anexo VI.5.2.  

 
III.3.2. MÉTODO DE QUANTIFICAÇÃO DE ATP POR BIOLUMINESCÊNCIA 

O método de determinação da concentração de ATP por bioluminescência encontra-se dependente de factores 

como a temperatura, pH, cor, turvação e a presença de iões nas amostras, nomeadamente iões cloreto, cádmio, 
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cobre e zinco [58, 96]. As amostras analisadas foram submetidas a processos de centrifugação e ressuspensas em 

tampão de diluição. Este tampão de diluição apresenta as características adequadas à realização deste tipo de 

análise: pH entre 7,75 e 8,0 e não contém iões cloreto, cádmio, cobre ou zinco na sua composição. Assim, não deve 

constituir uma fonte de interferência para o método. A matriz das amostras deve ser idêntica à matriz dos padrões 

de calibração, de modo a evitar ou minimizar factores de variabilidade que possam afectar os resultados [96]. Nos 

ensaios efectuados, a matriz dos padrões utilizados nas rectas de calibração e das amostras é um tampão de 

diluição fornecido pelo kit de ATP, com características adequadas à determinação de concentrações de ATP, pelo 

que este factor também não terá constituído uma interferência ao método.  

A presença de matéria responsável pela turvação e cor nas amostras pode influenciar a reacção enzimática, 

conduzindo à determinação de concentrações de ATP diferentes das concentrações reais [58, 81]. A presença de 

partículas em suspensão nas amostras de água pode também influenciar os resultados. É possível que a presença 

de um elevado número de partículas em suspensão limite a acção do reagente de lise celular ao impedir que este 

chegue às células e dissolva a membrana celular, evitando a extracção do ATP intracelular [81].  

A temperatura influencia a velocidade das reacções enzimáticas e afecta a taxa de emissão de luz resultante 

das reacções de bioluminescência, podendo constituir uma variável crítica. A temperatura das amostras e reagentes 

deve encontrar-se entre 18 e 23 ºC, intervalo óptimo de temperatura para a ocorrência da reacção enzimática [96]. 

Antes da preparação das soluções padrão e das amostras para determinação de AOC, todos os reagentes foram 

estabilizados à temperatura ambiente, cujo valor se encontrava dentro do intervalo recomendado. A temperatura 

não terá constituído um factor interferente nos ensaios efectuados.  

Do ponto de vista físico, factores como a agitação e a transferência das amostras, soluções e reagentes podem 

afectar os resultados. A medição de volumes pequenos, deficiente homogeneização das soluções e tendência dos 

reagentes de lise celular e luciferase para formar bolhas podem ter influenciado a concentração de ATP 

determinada nos ensaios com amostras para as quais se pretendia determinar o AOC e respectivos controlos. A 

adição de luciferase aquando da leitura das amostras/padrões/brancos/controlos no luminómetro foi feita 

manualmente. Deste modo, a formação de espuma na sua pipetagem e adição e o decaimento do sinal devido a 

atrasos na leitura são factores a considerar quando se interpretam os resultados obtidos. Além disso, o facto da 

microplaca entrar e sair constantemente do luminómetro para adição manual de luciferase às cuvetes não permitiu a 

utilização da função agitação do luminómetro, responsável pela homogeneização da mistura de reagente luciferase 

com as amostras e soluções a medir. Actualmente, estão disponíveis no mercado dispensadores de reagentes 

automáticos compatíveis com o luminómetro adquirido pelo LAB, cuja utilização tornaria o processo mais controlado.   

O método de quantificação de ATP por bioluminescência foi aplicado às amostras nos dias 7, 8 e 9 de 

incubação. As considerações feitas para o método de HPC são válidas para o método de quantificação de ATP por 

bioluminescência, pelo que não serão novamente enumeradas neste capítulo. Assim, o estado estacionário 

considera-se atingido nos ensaios, tendo-se desprezado os dias e triplicados das amostras referidos anteriormente 

(vide Capítulo III.3.1). A margem de variação aceite para os três dias de leitura nunca ultrapassou os 24%. A 

limitação em carbono orgânico foi verificada, aproximadamente, nas amostras II (estirpe NOX), III, IV, V, VI (estirpe 

P-17), VII (estirpe P-17) e VIII. Considera-se que as amostras I (ambas as estirpes), II (estirpe P-17), VI (estirpe 

NOX) e VII (estirpe NOX) contêm compostos que de algum modo inibem o crescimento dos microrganismos 

inoculados. Os rendimentos de P-17 das amostras calculados foram de 1,5x106 cfu/µg C-acetato (Amostras I a III), 

5,8x106 cfu/µg C-acetato (Amostras IV e V), 1,1x107 cfu/µg C-acetato (Amostras VI e VII) e 4,3x106 cfu/ µg C-

acetato (Amostra VIII). Para a estirpe NOX obtiveram-se valores de 2,5x105 cfu/µg C-acetato (Amostras I a III), 
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9,1x105 cfu/µg C-acetato (Amostras IV e V), 1,6x106 cfu/µg C-acetato (Amostras VI e VII) e 6,2x105 cfu/µg C-

acetato (Amostra VIII). Os aspectos referidos para o método de HPC também se aplicam ao método de 

quantificação de ATP.  

No método de determinação da concentração do ATP é necessário um controlo extra em relação ao método de 

HPC, relativamente às cartas de controlo dos padrões, brancos e controlos positivo e negativo. As cartas de controlo 

(Figura VI.6, Gráficos A2-I2), os respectivos limites de aviso e controlo (Tabela VI.6) e os valores representados nos 

gráficos das cartas (Tabelas VI.9.e VI.10) encontram-se no Anexo VI.3. A aceitação dos padrões e controlos é feita 

com base nos mesmos critérios aquando da análise das amostras reais (vide Capítulo III.2 e III.3). Os reagentes de 

lise celular e luciferase, assim como o branco de água milli-Q e os controlos negativo e positivo encontram-se 

sempre dentro dos limites de aceitação e dentro do esperado. Como se verificou no caso das amostras reais, os 

padrões de controlo encontram-se por vezes fora dos limites de controlo definidos nas cartas. Para os padrões D e 

F nota-se que as amostras I, II e III apresentam valores, regra geral, abaixo do limite inferior de controlo e as 

amostras seguintes encontram-se acima do limite superior de controlo. Como já foi sugerido na análise das cartas 

de controlo anteriormente, esta variação deve-se à mudança dos reagentes utilizados, sendo possível que as 

soluções padrão preparadas a partir de uma nova solução mãe de ATP tenham uma concentração na prática 

superior, embora teoricamente não deveriam ter. Esta mudança poderá ter interferido também nos padrões de mais 

baixas concentrações. No caso dos padrões I e J, pelo contrário, nas amostras após a mudança dos reagentes os 

valores descem e aproximam-se da gama de aceitação. Poderá ter ocorrido contaminação do tampão de diluição 

nas amostras I, II e III, tendo esta interferência se manifestado nestes padrões e não apresentando grande 

influência nos padrões D e F. O ATP das amostras analisadas apresenta uma concentração em pg/mL na ordem de 

103 ou 104. Tendo em conta que os padrões D e F apresentam concentrações superiores às das amostras e que os 

padrões I e J concentrações abaixo, aceitam-se os resultados sob o pressuposto de que para as concentrações das 

amostras os padrões seriam aceites. Esta hipótese é reforçada pela aceitação do controlo positivo em todas as 

amostras e uma vez que os restantes controlos são aceites. Seria aconselhável adicionar um padrão de controlo de 

concentração na gama das amostras analisadas em caso de análise de amostras futuramente (por exemplo, o 

Padrão G ou o Padrão H). Os padrões são considerados aceites também porque não se consideram significativos 

os desvios apresentados, sobretudo quando analisados todos os factores em causa no método aplicado. As 

amostras I, II e III apresentam valores muito elevados para os padrões I e J mas, como foi dito anteriormente, as 

concentrações das amostras são uma ou duas ordens de grandeza superiores, pelo que o método estaria 

controlado. Deve ser tomada atenção à mudança de reagentes, podendo ocorrer variações significativas quando se 

muda de frasco ou entre kits de ATP. Deste modo, pode ser necessário construir novas cartas de controlo ou fazer o 

controlo de qualidade com base no coeficiente de variação entre as leituras (idealmente inferior a 5%). Também se 

deveria usar como branco o tampão de diluição em vez de água milli-Q esterilizada, uma vez se ter considerado que 

poderia haver contaminação do tampão. A medição da água milli-Q continua a ser avaliada através do controlo 

negativo. Este procedimento não foi efectuado no presente estudo por limitação da disponibilidade do tampão de 

diluição. O tampão de diluição fornecido pelo kit de ATP, utilizado na preparação das soluções de luciferase e de 

ATP, assim como de todas as soluções padrão, não seria suficiente para as leituras realizadas, sobretudo se 

verificada contaminação.  

Os resultados obtidos para as amostras de AOC encontram-se na Tabela III.3 (Capítulo III.3.3) e no Anexo 

VI.5.3.  



 

  42 

III.3.3. COMPARAÇÃO DE MÉTODOS 

LeChevallier et al. (1993), no ensaio de AOC simplificado [58], estabeleceram correlações entre as leituras 

efectuadas no luminómetro (em RLU) e o número de unidades formadoras de colónias determinado pelo método 

convencional, para as duas estirpes. A inoculação das amostras no estudo referido foi individual para as estirpes, 

enquanto no presente estudo estas foram inoculadas simultaneamente, de acordo com o método original. 

LeChevallier et al. (1993) referem no estudo que a estirpe P-17 apresenta um conteúdo em ATP cerca de 8,7 vezes 

superior ao existente na estirpe NOX. Este valor foi tomado em consideração para efectuar a conversão dos 

resultados obtidos nas leituras a que corresponderia o crescimento de cada uma das estirpes caso a sua inoculação 

fosse separada (vide Capítulo VI.1.2.6.5). Estabeleceram-se correlações lineares entre o número de unidades 

formadoras de colónias obtido pelo método de HPC e as leituras para as duas estirpes em separado, assim como 

para o somatório das suas contagens. Estabeleceram-se as correlações tendo em conta os valores médios das 

amostras (Figura VI.7, Anexo VI.5.4) e os valores obtidos nos triplicados (dados não apresentados), considerando 

todas as amostras. Foram ainda estabelecidas correlações individualmente para cada amostra (Figuras VI.8 a VI.11, 

Anexo VI.5.4), tendo em conta os resultados médios obtidos nos dias de leitura. Foram obtidas boas correlações 

entre os métodos aplicados, em todos os casos. Verificou-se que as correlações quando se consideravam as 

médias de todas as amostras (R2 de 0,957, 0,936 e 0,969 para as estirpes P-17 e NOX e para o somatório das 

duas, respectivamente) eram melhores que as obtidas com os triplicados (R2 de 0,729, 0,862 e 0,867 para as 

estirpes P-17 e NOX e para o somatório das duas, respectivamente), pelo que as correlações lineares obtidas com 

os valores médios foram aplicadas nos cálculos subsequentes. As correlações para cada amostra melhoram os 

resultados, não tendo sido aplicadas porque para tal seria necessário aplicar também uma representação linear aos 

controlos (não apresentavam pontos experimentais suficientes para se considerar uma correlação linear aceitável). 

Para as amostras provenientes do ponto de colheita de RSSJ as correlações são de 0,973, 0,878 e 0,981 para as 

estirpes P-17 e NOX e para o somatório das duas, respectivamente. Para as amostras provenientes do ponto de 

colheita ERL01_3 as correlações apresentam valores de 0,940 (para a estirpe P-17), 0,856 (para a estirpe NOX) e 

de 0,873 (para o somatório das duas estirpes). Para o ponto de colheita EALVB, as amostras apresentaram 

correlações de 0,999 para a estirpe P-17, 0,985 para a estirpe NOX e 0,994 para o somatório de P-17 e NOX. Por 

fim, as amostras do reservatório RST2 apresentam correlações de 0,999 (estirpe P-17), 0,990 (estirpe NOX) e 0,996 

(somatório das estirpes P-17 e NOX). De um modo geral, as correlações obtidas para P-17 são superiores à estirpe 

NOX, estando a soma das duas estirpes melhor relacionada que a representação individual destas. Não foram tidos 

em conta os dias ou triplicados não considerados anteriormente, por motivos de não concordância ou estado 

estacionário. Foram ainda desprezados alguns pontos que se afastavam da relação linear entre os métodos, 

embora se verifique que não foram muitos (as correlações são boas). Os resultados das correlações determinados 

neste estudo são muitas vezes superiores aos obtidos por LeChevallier et al. (1993) [58] (0,974 para a estirpe P-17 e 

0,918 para a estirpe NOX) e por Sanches (2006) [81] (0,973 para a estirpe P-17, 0,919 para a estirpe NOX e 0,957 

para o somatório das duas estirpes). Em ambos os estudos referidos verificou-se também uma melhor correlação 

para P-17. Usando as correlações obtidas para cada estirpe, calculadas com as médias de todas as amostras, 

estimou-se o número de colónias correspondente às leituras das amostras e controlos (em cfu/mL). Determinaram-

se as médias parcelares para cada dia e, a partir destes valores, estimou-se o número médio de colónias nas 

amostras, para o conjunto dos três dias.  
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Comparando os valores obtidos pelos dois métodos (Tabela III.3), verifica-se que os valores por HPC são 

superiores aos obtidos pelo ATP. Deveria ser o ATP a apresentar valores mais elevados, uma vez que quantifica 

toda a biomassa activa e não apenas a biomassa viável, além de poder sofrer interferência de fundo ou detectar 

ATP não microbiano. Por outro lado, também se sabe que algumas amostras estavam contaminadas, sendo 

descontadas no método de HPC mas não no ATP. Esta constatação pode dever-se à aplicação das correlações 

estabelecidas, que resultam normalmente em valores de ATP inferiores aos obtidos por HPC. Embora a diferença 

não seja muito elevada, quando se aplicam os valores de ATP na fórmula de cálculo do AOC, por se terem em 

consideração rendimentos elevados, obtém-se valores de AOC cerca de metade dos obtidos por HPC. Poderia-se 

ter realizado um maior controlo dos ensaios, com mais controlos de branco, rendimento e crescimento. Deste modo, 

seria possível avaliar com maior rigor os efeitos registados e estabelecer correlações para cada um dos controlos. 

Caso se tivessem aplicado as correlações para cada uma das amostras (e respectivos controlos), uma vez sendo 

melhores, os resultados obtidos pelos dois métodos provavelmente estariam mais próximos. Também foram 

utilizados factores de rendimento empíricos, tendo-se verificado que os experimentais nem sempre se encontravam 

próximos dos valores teóricos apresentados na literatura. Não esquecer que o resultado final em termos de AOC 

resulta de todas as considerações tomadas ao longo dos ensaios, pelo que vem afectado de um grau de incerteza 

dependente da efectividade das hipóteses colocadas. Para uma maior segurança nos resultados, devem ser 

analisadas mais amostras, com maior rigor e ser tida em consideração a experiência do operador.  

Tabela III.3. Resultados obtidos pelo método de contagem de bactérias heterotróficas em placa (HPC) e pelo método 
de quantificação de ATP por bioluminescência para o somatório das estirpes P-17 e NOX na análise das amostras 

para determinação do AOC incubadas durante 7, 8 e 9 dias. 

Método de HPC Método de quantificação de ATP 
por bioluminescência Amostra 

cfu (P-17 + NOX)/mL µg AOC/L cfu (P-17 + NOX)/mL µg AOC/L 
I (RSSJ; 16-07-07) 1,38x106 361,5 5,68x105 153,0 

II (ERL01_3; 16-07-07) 5,41x105 160,5 1,89x105 52,8 
III (EALVB; 16-07-07) 5,08x105 149,7 2,87x105 37,4 
IV (ERL01_3; 13-08-07) 5,02x105 151,7 2,56x105 70,9 
V (RSSJ; 13-08-07) 4,99x105 153,0 1,91x105 53,6 
VI (EALVB; 14-08-07) 2,47x106 748,4 1,13x106 297,8 
VII (RST2; 14-08-07) 1,75x106 520,8 8,41x105 223,1 
VIII (RST2; 10-09-07) 4,97x105 147,2 2,44x105 67,7 
 

Nos capítulos III.3.1 e III.3.2, apresentaram-se os resultados obtidos pelos métodos relativamente à limitação de 

carbono. Na Tabela III.4 pode-se observar que nem sempre as conclusões tiradas pelos dois métodos são 

coincidentes. A explicação desta diferença pode estar relacionada com o tratamento dos resultados. Quando se 

efectua a conversão das unidades de RLU para cfu/mL através das correlações determinadas entre os dois 

métodos, introduz-se um grau de incerteza associado aos resultados, uma vez que as correlações não são de R2= 

1,000, embora sejam boas. Esta conversão pode resultar numa diferença entre o controlo de crescimento e a 

amostra (C-A) e entre os controlos de rendimento e branco (R-B) suficientemente diferentes das determinadas pelo 

método de HPC, resultando numa conclusão não concordante entre os métodos. Verifica-se ainda que no método 

de HPC ocorrem mais situações de não limitação de carbono. Note-se que o método de determinação de AOC 

determina a concentração do nutriente que limita o crescimento das estirpes utilizadas no ensaio.  

Tabela III.4. Resultados obtidos pelo método de contagem de bactérias heterotróficas em placa (HPC) e pelo método de 
quantificação de ATP por bioluminescência para a limitação em carbono na análise das amostras para determinação do AOC. 
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a) 

b) 

Método de HPC 
Método de quantificação de ATP por 

bioluminescência Amostra 
Limitação para P-17 Limitação para NOX Limitação para P-17 Limitação para NOX 

I Inibição do crescimento Não limitação de carbono Inibição do crescimento Inibição do crescimento 
II Limitação de carbono Não limitação de carbono Inibição do crescimento Limitação de carbono 
III Não limitação de carbono Não limitação de carbono Limitação de carbono Limitação de carbono 
IV Limitação de carbono Limitação de carbono Limitação de carbono Limitação de carbono 
V Limitação de carbono Limitação de carbono Limitação de carbono Limitação de carbono 
VI Não limitação de carbono Inibição do crescimento Limitação de carbono Inibição do crescimento 
VII Limitação de carbono Inibição do crescimento Limitação de carbono Inibição do crescimento 
VIII Não limitação de carbono Não limitação de carbono Limitação de carbono Limitação de carbono 

 

Por fim, após a análise de todos os resultados apresentados, realizou-se a representação gráfica do método de 

HPC e do método de quantificação de ATP por bioluminescência em termos de cfu/mL e de AOC (Figura III.1). 

Verifica-se uma boa correlação entre os métodos aplicados à determinação do AOC (0,965 e 0,966 para as 

correlações entre cfu/ml e AOC, respectivamente). Apesar de todas as considerações tomadas ao longo dos 

ensaios e das conversões efectuadas para transformação dos resultados obtidos nas unidades apresentadas, a 

tendência para uma boa correlação entre estes dois métodos é nítida, podendo ser melhorada por resolução dos 

problemas verificados e pela experiência do operador. 
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Figura III.1. Representação gráfica das correlações obtidas para os métodos de 
HPC e de quantificação de ATP por bioluminescência para a) unidades de cfu/mL e 

b) µg AOC/L.  
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Comparado os resultados obtidos em número de células/mL directamente das leituras de ATP, por meio de 

factores empíricos (1,65x10-19 mol ATP/célula), verifica-se que estes resultados (Tabelas VI.17 e VI.18, Anexo 

VI.5.3) são cerca de uma ordem de grandeza superiores aos obtidos pelo método de HPC e aos obtidos pelo 

método de quantificação de ATP através das correlações. Estes resultados encontram-se de acordo com o que foi 

dito anteriormente, uma vez que este método de determinação da concentração de ATP é menos selectivo e 

quantifica todas as bactérias presentes na amostra. 
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IV.  CONCLUSÃO 

O método de quantificação de ATP utilizado no presente trabalho pode ser muito útil em situações em que 

existe urgência nos resultados. Trata-se de um método quantitativo, não resultando a sua aplicação na identificação 

dos microrganismos presentes, pelo que será sempre necessário recorrer a métodos convencionais. Pode ser 

aplicado a vários tipos de água e tem por base uma recta de calibração, que neste estudo apresentou uma boa 

correlação (R=1,000). Este resultado permite ter confiança nas concentrações de ATP estimadas para as amostras 

reais e de determinação da concentração de AOC, quando todas as variáveis do ensaio são controladas. A 

validação dos resultados obtidos em cada ensaio através da aceitação dos valores das concentrações determinadas 

para os padrões e controlos, de acordo com as respectivas cartas, indica que o método é razoavelmente controlado.  

Conclui-se neste estudo que o método de determinação do carbono orgânico assimilável convencional é de 

facto um método útil para avaliar a estabilidade da água, apesar de constituir um procedimento moroso e trabalhoso. 

A sua integração na rotina de um laboratório não seria viável, pelo que foi realizado este estudo de comparação. 

Dadas as circunstâncias em que os ensaios foram realizados, é conveniente analisar os resultados obtidos com 

prudência. Ainda assim, a existência de boas correlações entre os dois métodos evidencia que a estimativa da 

concentração de ATP por bioluminescência é uma ferramenta útil na determinação do AOC. Esta metodologia reduz 

o tempo de ensaio, afecto à incubação das placas, sendo um método mais célere e simples de realizar. No entanto, 

seria necessário consolidar os resultados obtidos através da realização de mais ensaios, de modo a que no futuro a 

determinação do AOC possa ser efectuada apenas através do método de quantificação de ATP por 

bioluminescência.  

Tendo em conta que, uma água é considerada estável em termos biológicos quando apresenta valores entre 10 

e 50 µg de AOC/L [50], e que as amostras analisadas são representativas do sistema de distribuição de água da 

cidade de Lisboa e estas apresentam valores de AOC acima dos 50 µg de AOC/L, pode-se concluir que a água 

distribuída através deste sistema não apresenta estabilidade biológica, conferindo potencial para o desenvolvimento 

dos microrganismos existentes na água. Foram realizados diversos estudos que permitem inferir sobre a 

efectividade dos métodos de tratamento da água quando é necessário reduzir o conteúdo em AOC (Capítulo I.3.1).  

O método descrito neste ensaio poderia ser sujeito a estudos de optimização, no âmbito da diminuição dos 

tempos de incubação ou aumento da temperatura de incubação ou através do aumento da densidade celular do 

inóculo, como descrito por alguns autores [58]. Também se poderia considerar a hipótese de utilizar uma comunidade 

microbiana em vez das estirpes puras, de modo a se considerar uma maior gama de compostos orgânicos de AOC 

[39]. Sanches (2006) [81] sugeriu a possibilidade de avaliar a análise de 1 L de amostra, introduzindo uma filtração 

prévia da mesma para reter apenas as partículas em suspensão, usando um membrana com porosidade elevada, 

seguida de uma segunda filtração para retenção das células na membrana a ressuspender em tampão de análise. A 

ser bem sucedido, este procedimento seria útil na eliminação de alguns interferentes responsáveis pela turvação 

das amostras, permitindo a detecção de concentrações mais próximas do valor real. Neste contexto, seria ainda 

interessante efectuar um estudo sobre o volume óptimo de amostra a analisar, com o objectivo de aumentar as 

concentrações de ATP determinadas para valores superiores ao limite de quantificação do método.   

Na sequência dos procedimentos de validação do método de quantificação de ATP por bioluminescência 

apresentados, a comparação dos resultados determinados por operadores diferentes para a mesma amostra, 

nomeadamente possíveis ensaios interlaboratoriais, seria interessante e útil na avaliação do rigor dos 

procedimentos efectuados na determinação das concentrações de ATP.  
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VI. ANEXOS 

VI.1. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

VI.1.1. PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA DETERMINAÇÃO DE CARBONO ORGÂNICO ASSIMILÁVEL EM 

AMOSTRAS DE ÁGUA 

VI.1.1.1. Princípio 

O bioensaio para determinação de carbono orgânico assimilável (AOC), usando as estirpes Pseudomonas 

fluorescens P-17 e Spirillum sp. NOX, baseia-se na quantificação da concentração celular máxima obtida numa 

cultura, sendo a amostra o meio de cultura [4]. 

A pasteurização das amostras inactiva a microflora presente na água a ser analisada. Os microrganismos 

usados neste método (estirpes P-17 e NOX) são enumerados pelo método de contagem em placa (inoculação por 

espalhamento) e a densidade de células viáveis é convertida em concentração de AOC através de um factor de 

conversão empírico, usando como padrões o crescimento de Pseudomonas fluorescens P-17 em acetato e Spirillum 

sp. NOX em oxalato ou acetato. Estes valores empíricos, determinados por van der Kooij (1982, 1984) [91, 92] são, 

respectivamente, 4,1x106 cfu P-17/µg C-acetato, 1,2x107 cfu NOX/µg C-acetato e 2,91x106 cfu NOX/µg C-oxalato a 

15 ºC para as estirpes P-17 e NOX, respectivamente. Assume-se que o número de microrganismos em fase 

estacionária corresponde ao número máximo de células que pode ser suportado pelo carbono presente na amostra 

e que o crescimento das estirpes em acetato e em oxalato é correlacionável com o AOC presente nas amostras [4]. 

 

VI.1.1.2. Interferências 

As amostras de água superficiais não tratadas, com elevada concentração de sólidos suspensos ou muito 

turvas, podem conter um número considerável de bactérias esporuladas que poderão resistir ao processo de 

pasteurização e, consequentemente, interferir com as contagens em placa das estirpes P-17 e NOX. Nesses casos, 

pode-se diluir a amostra com água isenta de carbono e suplementada com minerais ou proceder à sua filtração 

recorrendo a filtros isentos de carbono [4]. 

As amostras de água potável contendo desinfectante residual, deverão ser tratadas de modo a neutralizar o 

desinfectante com tiossulfato de sódio [4]. 

As amostras de água tratada com sulfato de cobre, poderão inibir o crescimento microbiano. Nestes casos, 

deve-se tratar a amostra com um agente quelante [4]. 

Para as amostras que apresentam pH elevado, deve-se efectuar o respectivo ajuste a um valor 

aproximadamente 7,75 [58]. 

 

VI.1.1.3. Limite de detecção 

Em teoria, este método permite detectar concentrações inferiores a 1 µg C/L. Na prática, e devido à 

contaminação de carbono orgânico associada à manipulação do material de vidro e das amostras, esse limite é de 

5-10 µg C/L [4]. 

 

VI.1.1.4. Equipamento e Material 

- Frascos Schott de 50 mL com tampa vermelha e septo em TFE; 

- Frascos Schott de 100 mL com tampa azul; 
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- Frascos Schott de 1 L com tampa azul; 

- Provetas de 100 mL; 

- Estufas a 25 °C, 22 ºC e 15 °C; 

- Banho termostatizado a 60 e 70 °C; 

- Micropipetas com volume ajustável (10-100 µL e 100-1000 µL) e respectivas pontas; 

- Material para preparação das diluições das culturas e para efectuar os espalhamentos em placa: tubos de 

ensaio com tampa de alumínio, vórtex e espalhadores esterilizados (descartáveis) ou de vidro; 

- Câmara de segurança biológica Microflow Classe II; 

- Parafilme e papel de alumínio. 

 

VI.1.1.5. Reagentes 

VI.1.1.5.1. Solução stock de acetato de sódio (400 mg C-acetato/L): 

Dissolver 2,267 g de acetato de sódio tri-hidratado (CH3COONa.3H2O) em 1 L de água desionizada isenta de 

carbono (água milli-Q). Transferir a solução para frascos de 50 mL até à marca correspondente a este volume, 

fechar hermeticamente o frasco, sem deixar folga na tampa, e autoclavar. Guardar os frascos hermeticamente 

fechados a 5 °C. A solução pode ser guardada durante 6 meses [4].  

 

VI.1.1.5.2. Solução de tiossulfato de sódio 

Dissolver 30 g de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) em 1 L de água desionizada. Transferir a solução para frascos 

de 50 mL e autoclavar de acordo com o procedimento descrito em VI.1.1.5.1 [4]. 

 

VI.1.1.5.3. Água tamponada (em alternativa usar solução de Ringer 1:4) 

Preparar uma solução stock para tampão de fosfatos (1): dissolver 34 g de di-hidrogenofosfato de potássio 

(KH2PO4) em 500 mL de água destilada, ajustar o pH a 7,2 ± 0,5 com hidróxido de sódio (NaOH) 1 N e perfazer 1 L 

com água destilada. Preparar uma solução de cloreto de magnésio (2): dissolver 8,11 g de cloreto de magnésio 

hexa-hidratado (MgCl2.6H2O) em 100 mL de água destilada. Adicionar 1,25 mL da solução (1) e 5 mL da solução (2) 

a 1 L de água destilada [4]. 

No caso de usar a solução de Ringer 1:4, preparar a solução de acordo com as indicações dadas no rótulo da 

embalagem. A solução, após esterilização, deve ser mantida a 5 ºC. Uma vez que esta solução é utilizada para 

efectuar as diluições, pode-se distribuir por tubos de ensaio, 9 mL em cada, e posteriormente esterilizar e armazenar 

a 5 ºC.  

 

VI.1.1.5.4. Solução de persulfato de sódio 10 % (p/v) 

Dissolver 100 g de persulfato de sódio (Na2S2O8) em 1 L de água desionizada [4]. 
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VI.1.1.5.5. Solução de sais minerais 

Dissolver 171 mg de hidrogenofosfato de di-potássio (K2HPO4), 767 mg de cloreto de amónia (NH4Cl) e 1,444 g 

de nitrato de potássio (KNO3) em 1 L de água isenta de carbono (exemplo: água milli-Q). Transferir para os frascos 

de 50 mL e autoclavar como descrito em VI.1.1.5.1. 

 

VI.1.1.5.6. Meio R2A  

   No caso de não se adquirir um meio já preparado, prepará-lo de acordo com as instruções descritas na 

embalagem do meio desidratado. As placas do meio de crescimento devem ser mantidas a 5 ºC. 

 

VI.1.1.5.7. Culturas 

São usadas culturas puras de Pseudomonas fluorescens P-17 (ATCC 49642) e Spirillum sp. NOX (ATCC 

49643) [4]. 

VI.1.1.6. Procedimento 

O procedimento relativo ao método de ensaio de determinação da concentração de AOC tem como base o 

método convencional descrito na literatura [4], adaptado às condições do presente trabalho (vide resumo do método 

na Figura VI.1). 

 

VI.1.1.6.1. Preparação dos frascos para incubação 

Lavar os frascos com detergente, enxaguar com água quente, passar duas vezes por HCl 0,1 N e 3 vezes por 

água milli-Q. Secar os frascos, tapar com papel de alumínio e colocar na muffla a 550 °C durante 6 horas (retirar os 

frascos da muffla depois de atingida a temperatura ambiente). Retirar os anéis de plástico dos frascos antes de se 

proceder ao tratamento destes. Usar o mesmo procedimento de limpeza para todo o material de vidro. 

Imergir os septos e os anéis de plástico dos frascos em solução de persulfato de sódio 10 % (p/v) a 60 °C 

durante 1 hora e, após o respectivo arrefecimento, enxaguar com água milli-Q, pelo menos 3 vezes. 

 

VI.1.1.6.2. Preparação dos inóculos (stock) 

Preparar suspensões individuais de cada uma das culturas, não devendo ser usadas culturas em rampa com 

mais de 6 meses. Pode-se também transferir as culturas directamente das placas de meio R2A, sendo o 

procedimento semelhante. Para tal, adicionar 2-3 mL de água filtrada em membrana 0,2 µm aos tubos de ensaio 

contendo as culturas puras crescidas em rampa no meio de ágar soja tripticase (TSA) ou nas placas de meio R2A. A 

água filtrada adicionada deve ser autoclavada e conter 50 µL de tiossulfato por cada 50 mL de amostra, neste caso 

água filtrada, para neutralizar o cloro residual. Agitar os tubos em vórtex, de modo a promover a transferência das 

células para a água, e transferir 100 µL da suspensão para frascos com 50 mL de água da torneira, água que 

suporta o crescimento das estirpes P-17 e NOX e apresenta concentrações limitantes de carbono orgânico (ou água 

filtrada e autoclavada utilizada anteriormente). No caso da preparação ser feita a partir das placas, usar um 

espalhador para libertar as colónias da placa. Adicionar ainda aos frascos de inóculo 125 µL de acetato de sódio. 

Incubar os inóculos durante 5 dias a 22 °C. A limitação em carbono orgânico assegura a utilização total do 

acetato, evitando a transferência de carbono pelo inóculo. A fase estacionária é atingida quando o número de 

células viáveis, determinado pelo método de contagem em placa, atinge um valor máximo. 
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Para avaliar se o inóculo se encontra em fase estacionária de crescimento, determinar o número de unidades 

formadoras de colónias pelo método de contagem em placa em 3 dias consecutivos (7º, 8º e 9º dias de incubação). 

Para tal, preparar uma série de diluições decimais em solução de Ringer 1:4 e efectuar o espalhamento em placa 

(meio R2A) de 100 µL de 3 diluições de cada estirpe (10-3, 10-4, 10-5 para a estirpe P-17 e 10-2, 10-3, 10-4 para a 

estirpe NOX), efectuando este procedimento em duplicado. Quando se preparam os inóculos a partir de placas de 

meio R2A, a densidade celular é superior à encontrada nas rampas, pelo que se podem utilizar mais diluições, por 

exemplo, 10-3, 10-4 e 10-5, para ambos os inóculos. Considera-se que a cultura está em fase estacionária se não 

ocorrerem variações significativas no número de colónias durante os 3 dias. No caso da estirpe P-17, variações de 

11 a 16% sobre o valor médio podem ser consideradas típicas da cultura em fase estacionária. Se houver um 

aumento consistente superior a 20% na densidade celular durante esses 3 dias ou se ocorrer diminuição da 

população de aproximadamente 0,5 log, não se pode assumir que a cultura esteja em fase estacionária, pelo que é 

necessário repetir o processo deixando os inóculos na estufa durante mais ou menos dias, respectivamente. 

As culturas stock podem ser guardadas durante um período máximo de 6 meses, a 5 °C. Antes de usar o 

inóculo num ensaio, proceder à determinação do número de células viáveis na cultura por contagem do número de 

colónias (cfu/mL de inóculo stock), para definir o volume apropriado de inóculo stock a utilizar no ensaio (Equação 

VI.1). 

VI.1.1.6.3. Preparação das amostras e controlos 

Recolher as amostras para frascos Schott de 1 L devidamente tratados de acordo com o procedimento descrito 

em VI.1.1.6.1. Se as amostras analisadas forem águas tratadas, neutralizar o desinfectante residual pela adição de 

1 mL de solução de tiossulfato de sódio.  

Distribuir cada amostra por 11 frascos Schott, transferindo-se para cada frasco 50 mL de amostra. Destes 11 

frascos, 9 são usados como amostra (triplicados para os 7º, 8º e 9º dias) e 2 como controlos do crescimento 

(duplicado). Transferir 50 mL de água milli-Q para 4 frascos Schott, usando-se 2 como brancos e os restantes dois 

como controlos do rendimento. Suplementar os controlos e brancos de acordo com a Tabela VI.1. Quando se 

preparam várias amostras no mesmo dia não é necessário preparar novamente controlos de branco e rendimento. 

Os controlos de crescimento, pelo contrário, devem ser efectuados por cada amostra. 

 

Tabela VI.1. Suplementos adicionados aos controlos de crescimento e rendimento e ao branco. 

Suplemento 
Controlo do 

crescimento 
Branco 

Controlo do 

Rendimento 

125 µL de solução mineral 1:10 + + + 

50 µL de solução de tiossulfato de sódio - + + 

125 µL de solução de acetato de sódio 1:10 + - + 

 

Identificar todos os frascos nas respectivas tampas, usando lápis de carvão, fechá-los hermeticamente e 

pasteurizar num banho de água a 70 °C durante 1hora. 
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VI.1.1.6.4. Inoculação e incubação 

Após o arrefecimento dos frascos, inocular com 500 cfu/mL das estirpes P-17 e NOX (inóculos preparados de 

acordo com o Anexo VI.1.1.6.2) usando pontas de micropipeta livres de ATP. Os volumes de inóculo 

correspondentes à concentração para cada estirpe são determinados através da Equação VI.1 [4], de modo a ter 

uma contagem em placa dentro dos limites considerados aceitáveis (30-300 colónias [4]). 

 

Volume de inóculo 
stock inóculo cfu/mL

mL/frasco50cfu/mL 500 ×
=                                         (Equação VI.1) 

 

Manter os frascos no escuro durante uma semana a 15°C. Caso não seja possível incubar a 15°C, incubar a 

uma temperatura inferior a 25 °C e registar o valor dessa temperatura. Nesse caso deve-se determinar o rendimento 

do crescimento de cada estirpe à temperatura escolhida. Quando os frascos são incubados a 15 ºC utilizam-se os 

rendimentos empíricos determinados por van der Kooij (1982, 1984) [91, 92],.  

       

VI.1.1.6.5. Contagem de colónias 

 Retirar 3 frascos de amostras para determinação do AOC da estufa ao fim de 7, 8 e 9 dias de incubação, 

para proceder à contagem das colónias e avaliar se a densidade celular máxima foi atingida. Para tal, agitar 

vigorosamente os frascos durante 1 minuto, retirar 1 mL com uma pipeta estéril e preparar uma série de diluições 

decimais em solução de Ringer 1:4. Efectuar o espalhamento em duplicado de 100 µL de 3 diluições (10-2, 10-3,    

10-4) em meio R2A. Ao 9º dia, retirar da estufa os frascos correspondentes aos controlos e efectuar o mesmo 

procedimento descrito para as amostras, espalhando em meio R2A as diluições 10-3 e 10-4 dos controlos do 

crescimento e controlos do rendimento, e as diluições 10-2 e 10-3 dos brancos. Incubar todas as placas a 25 °C 

durante 3 a 5 dias e registar o número de colónias de cada estirpe. As colónias de P-17 aparecem primeiro, 

apresentando 3-4 mm de diâmetro e coloração amarelo claro. As colónias de NOX são brancas e mais pequenas, 

com 1-2 mm de diâmetro. Poderá ser necessário utilizar diferentes diluições para contar as colónias das duas 

estirpes [4]. 

 A partir dos valores da contagem de colónias correspondentes aos 7º, 8º e 9º dias de incubação, poder-se-

á considerar que a cultura está em fase estacionária se não houver variações significativas durante os 3 dias. No 

caso da estirpe P-17, variações de 11-16 % sobre o valor médio podem ser consideradas típicas da cultura em fase 

estacionária. Se houver um aumento consistente superior a 20 % na densidade celular durante esses 3 dias, não se 

pode assumir que a cultura esteja em fase estacionária; nesse caso repetir o ensaio, aumentando o tempo de 

incubação. Se for registada uma diminuição da população de aproximadamente 0,5 log durante os 3 dias de 

medição, repetir o ensaio, diminuindo desta vez o tempo de incubação [4]. 

 

VI.1.1.6.6. Determinação da concentração de ATP das amostras e controlos 

Ao 7º, 8º e 9º dia, proceder à determinação da concentração de ATP correspondente a cada amostra e aos 

controlos, no 9º dia. Transferir o conteúdo dos frascos das amostras para determinação de AOC e controlos, após 

espalhamento, para frascos tipo Costar de 50 mL e proceder ao tratamento das amostras de acordo com o Anexo 
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VI.1.2.6.3. De acordo com o procedimento para determinação da concentração de ATP (Anexo VI.1.2.6.4), efectuar 

as leituras de cada amostra/controlo e determinar a respectiva concentração de ATP. 

 

VI.1.1.6.7. Determinação do rendimento P-17 e de NOX 

O rendimento do crescimento das estirpes P-17 e NOX em compostos de carbono modelo deve ser constante 

para as condições de carbono orgânico limitante e temperatura de incubação constante. 

É aceitável usar os valores empíricos 4,1x106 cfu P-17/µg C-acetato, 1,2x107 cfu NOX/µg C-acetato e 2,91 

x106 cfu NOX/µg C-oxalato [91, 92], para a temperatura 15 °C. Contudo, como controlo de qualidade, estes valores 

devem ser verificados. 

 

VI.1.1.6.8. Tratamento de Resultados 

O número de unidades formadoras de colónias (cfu) é determinado a partir da Equação VI.2 [46] tendo em conta 

a soma de todas as colónias contadas nas placas de Petri para as várias diluições (N), o número de placas por 

diluição (ni), as diluições (Fi), os volumes das tomas para ensaio das diluições (Vi) e o volume de referência 

escolhido para exprimir a concentração de microrganismos na amostra (Vs).  

 

)mL/cfu(V
)FVn(...)FVn()FVn(

N
C S

iii222111
S +++

=                (Equação VI.2) 

 

Determina-se a média dos resultados obtidos nos 3 dias de contagem de células viáveis e calcula-se a 

concentração de AOC, como o produto da média das contagens pelo inverso do rendimento, de acordo com a 

Equação VI.3 [4]. 
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×=  (Equação VI.3) 

 

No caso de se usarem os factores de rendimento estabelecidos por van der Kooij (1982, 1984) no método 

original [91, 92], a Equação VI.3 toma a seguinte forma: 
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 µ
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 µ
×=µ (Equação VI.4) 

 

Na prática, a densidade celular varia durante a fase estacionária. A utilização do valor médio das contagens 

efectuadas no período de 3 dias fornece uma melhor estimativa da densidade máxima real. Assim, assume-se que o 

crescimento celular tendo o acetato e o oxalato como fontes de carbono é equivalente ao crescimento em AOC 

existente na amostra. 

Para se comparar os resultados, é necessário ter em consideração a temperatura de incubação, a contribuição 

de cada uma das estirpes na determinação do AOC e os factores de rendimento usados. 
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VI.1.1.6.9. Controlo de qualidade 

Em termos de controlo do ensaio, a partir dos resultados deste, deve-se verificar a pureza e viabilidade do 

inóculo, avaliando a homogeneidade do crescimento e a ocorrência de microrganismos contaminantes; verificar se 

há carbono orgânico assimilável contaminante proveniente dos recipientes de incubação, do inóculo e da solução de 

tiossulfato de sódio; comparar os valores de rendimento determinados para as estirpes P-17 e NOX com os valores 

empíricos e; avaliar se ocorreu limitação de carbono ou inibição do crescimento dos microrganismos pela amostra. 

  No caso de não se usarem os valores de rendimento estipulados, é possível determinar empiricamente o factor 

de conversão do número de unidades formadoras de colónias para a concentração de carbono orgânico assimilável, 

usando as culturas puras de P-17 e NOX (não se devem usar culturas mistas dos dois microrganismos), sendo 

necessário realizar um controlo do branco para cada uma das estirpes. O rendimento correspondente a cada estirpe 

é determinado pela Equação VI.5 [4]. 

acetato-C g 100

mL/L)(1000nco)cfu/mL(bra)rendimento do trolocfu/mL(con
Rendimento

µ
×−

=         (Equação VI.5) 

 Quanto à interpretação de resultados, podem-se definir duas variáveis, A e B, tais que A = cfu/mL (controlo do 

crescimento) – cfu/mL (amostra) e B = cfu/mL (controlo do rendimento) – cfu/mL (branco). Se A = B, o carbono 

presente na amostra é limitante e a amostra não inibe o crescimento do(s) microrganismo(s); se A < B, a amostra 

inibe o crescimento do(s) microrganismo(s) e; se A > B, o carbono presente na amostra não é limitante [4]. 

Se forem realizados procedimentos suplementares como filtração, diluição ou suplementação química das 

amostras, deve-se avaliar a sua contribuição na determinação do carbono orgânico assimilável. Para testar cada 

procedimento, deve-se usar água isenta de carbono (milli-Q) e um branco. O ensaio deve ser realizado com água 

isenta de carbono e as densidades das duas estirpes devem ser comparadas com as do ensaio em branco. 
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Figura VI.1. Representação esquemática do procedimento para determinação da concentração de AOC [81]. 

Suplemento C+ B R 
125 µL de solução 
mineral 1:10 + + + 

50 µL de solução de 
tiossulfato de sódio - + + 

125 µL de solução de 
acetato de sódio 1:10 + - + 

Recolha de 1 L de amostra 

AMOSTRA (A) 

50 mL amostra/frasco 

CONTROLO C+ 

50 mL amostra/frasco 

CONTROLOS B e R 

50 mL Água milli-Q/frasco 

Pasteurização a 70 °C, 1hora 

Arrefecimento 

Inoculação de amostras e 
controlos 

Incubação: 7,8, 9 dias a 15 °C 
(Controlos, 9 dias) 

Diluições decimais: 1 mL em 9 mL Solução de Ringer 1:4 
 

Inoculação em R2A por espalhamento: V = 100 µL 
 

Incubação a 25 °C durante 3-5 dias 
 
Contagem do número de colónias de cada estirpe 

Volume de inóculo 
stock inóculo cfu/mL

mL/frasco50cfu/mL500 ×
=   

Determinação da concentração de ATP por 
Bioluminescência 

Conversão da concentração 
celular em concentração de AOC 
através de factores empíricos 
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VI.1.2. PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ATP EM 

AMOSTRAS DE ÁGUA POR BIOLUMINESCÊNCIA 

VI.1.2.1. Princípio 

A molécula adenosina trifosfato (ATP) está presente em todas as células activas, sendo responsável pelo 

transporte de energia na célula. Consequentemente, a concentração de ATP é uma medida da quantidade de 

biomassa activa, indicando o nível de contaminação associado a uma amostra de água. A medição de ATP baseia-

se na reacção enzimática luciferina-luciferase (originários do pirilampo Photinus pyralis) que ocorre na presença de 

ATP. Após a adição do reagente de lise celular, a amostra a analisar é transferida para uma cuvete de uma 

microplaca e colocada no luminómetro. Quando o reagente luciferase é adicionado ocorrem as reacções que se 

indicam em seguida [96]. 

 

Luciferina + Luciferase + ATP  →
+2Mg

  (Luciferina-Luciferase-AMP) + Pirofosfato                (Equação VI.6) 

    (Luciferina-Luciferase-AMP) → (Luciferase-Oxiluciferina*) + AMP + CO2                       (Equação VI.7) 

(Luciferase-Oxiluciferina*) →  Luciferase-Oxiluciferina + luz                                  (Equação VI.8) 

 

Em condições óptimas, é emitido um fotão de luz por cada molécula de ATP hidrolisada. A intensidade da luz 

emitida durante a reacção, proporcional à concentração de ATP, é medida e expressa em unidades relativas de luz 

(RLU). As leituras em RLU são convertidas em concentrações de ATP através de uma recta de calibração [96]. 

  

VI.1.2.2. Interferências 

Factores como concentrações excessivas de iões cloreto, cádmio, cobre, cálcio ou zinco, a cor, a turvação e a 

presença de compostos inorgânicos dissolvidos na amostra podem constituir interferências nos ensaios. A 

temperatura da amostra e dos reagentes também pode ser um factor interferente, devendo encontrar-se entre 18 e 

23 °C e o pH deve encontrar-se entre 7,5 e 8,0 [58, 96]. 

 

VI.1.2.3. Limite de detecção 

Em teoria, este método permite detectar concentrações de ATP cerca de 1 pg/mL [96]. Na prática, o limite de 

detecção determinado para o método implementado no LAB é 98,2 pg ATP/mL [81].  

 

VI.1.2.4. Equipamento e Material 

- Luminómetro Luminoskan Ascent (ThermoLabsystems); 

- Microplacas para o luminómetro do tipo Universal binding (ThermoLabsystems); 

- Computador compatível com o software do luminómetro; 

- Autoclave para esterilização de água, solução de Ringer e outras soluções e material de vidro; 

- Vórtex: 

- Balança analítica; 

- Centrífuga 5810R Eppendorf, equipada com suportes para tubos tipo Costar (50 mL) e tipo Eppendorf; 

- Tubos tipo Eppendorf esterilizados com capacidade de 1,5 mL; 
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- Frascos Schott de 1 e 2 L; 

- Pipeta multicanal de 50-300 µL e respectivas pontas livres de ATP; 

- Micropipetas de 0,5-5 µL, 2-20 µL ; 100-1000 µL e respectivas pontas livres de ATP; 

- Tubos Costar de 50 mL; 

- Arca frigorífica com temperatura entre -15 e -25 °C; 

- Frigorífico com temperatura entre 2 e 8 °C; 

- Material adequado a filtração; 

- Frascos de 1000 mL esterilizados para colheita de água; 

- Frascos esterilizados de 100 mL. 

 

VI.1.2.5. Reagentes 

- Kit HS II [79], inclui ATP liofilizado, o reagente luciferase, o reagente de lise celular e o tampão de diluição. 

- ATP para preparação da solução de ATP usada como controlo positivo (Roche, nº de catálogo 10127523001). 

- Água milli-Q esterilizada. 

 

VI.1.2.6. Procedimento 

O procedimento descrito tem como base o procedimento interno da entidade de certificação e investigação 

holandesa Kiwa Water Research [96] e as indicações inclusas no catálogo do kit HS II [79] . 

 

VI.1.2.6.1. Preparação das soluções de trabalho a partir dos reagentes do kit e preparação do 

controlo positivo 

1. Preparar o reagente luciferase do modo descrito em seguida: 

a. Adicionar 10 mL de tampão de diluição (frasco 4) ao conteúdo de um frasco de reagente luciferase liofilizado 

(frasco 1) de modo a promover a sua dissolução; 

b. Incubar o reagente a 0-4 °C durante 5 minutos, sem agitar ou misturar; 

c. Rodar o frasco com cuidado e sem agitar de modo a obter uma solução homogénea; 

d. Distribuir o interior do frasco por Eppendorfs, por exemplo 10 Eppendorfs com cerca de 1 mL cada; 

e. Guardar a solução a uma temperatura adequada até à próxima utilização. A solução é estável durante um 

dia a 15-25 °C ou durante uma semana a 0-4 °C. Note-se que o reagente luciferase reconstituído pode ser 

congelado a uma temperatura entre -15 e -25 ºC durante períodos de tempo mais alargados. Cada ciclo de 

congelação/ descongelação reduz a actividade do enzima luciferase a um nível dependente das condições de 

congelação, pelo que se devem evitar ciclos consecutivos. É aconselhável descongelar os Eppendorfs à 

medida das necessidades do dia. 

2. Preparar a solução-mãe padrão de ATP do modo descrito em seguida: 

a. Dissolver o conteúdo de um frasco de ATP (frasco 2), adicionando o volume de tampão de diluição (frasco 4) 

adequado, de modo a obter-se uma solução com concentração 10 mg/mL ou 16,5 mM (exemplo: 960 µL de 

tampão para 9,60 mg de ATP). A quantidade de ATP em cada frasco encontra-se no respectivo rótulo, tendo 

sido determinada por espectroscopia ou HPLC. No caso do kit utilizado a concentração do frasco era de 10,41 

mg/mL, pelo que se adicionou 1041 µL de solução tampão; 
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b. Guardar a solução a uma temperatura adequada até à próxima utilização. A solução é estável durante uma 

semana a 2-8 °C (degradação da solução inferior a 5 %) ou durante 4 semanas a uma temperatura entre -15 e 

-25 °C (degradação da solução inferior a 5%). A solução de ATP preparada também pode ser dividida em 

diferentes alíquotas, por exemplo em Eppendorfs com 30 µL cada, e descongelada consoante as 

necessidades de utilização. 

3. O reagente de lise celular e o tampão de diluição estão prontos a usar. Guardar a 2-8 °C entre utilizações. Antes 

da sua utilização, os reagentes devem encontrar-se a uma temperatura entre 18 e 23 °C. 

4. A solução a ser utilizada como controlo positivo é preparada por dissolução de ATP liofilizado (Roche, nº catálogo 

10127523001) em água milli-Q esterilizada. Esta solução deve ter uma concentração de 5,0x104 pg/mL, de modo a 

se encontrar dentro da recta de calibração seleccionada. Para tal, e para um volume de 2 L, deve-se pesar 1x10-4 g 

de ATP. O frasco em que é preparada e armazenada esta solução deve ser protegido da luz solar, através de papel 

de alumínio. 

 

VI.1.2.6.2. Realização de curvas de calibração 

As curvas de calibração devem ser realizadas duas vezes por ano em dez dias consecutivos de acordo com o 

procedimento descrito em seguida. 

1. Efectuar diluições da solução padrão de ATP (frasco 2) em tampão de diluição (frasco 4), usando tubos tipo 

Eppendorf, de modo a obter soluções de ATP com concentração entre 77,5 e 1,2x106 pg/mL (1,28x10-10 Me 2x10-6 

M), de acordo com o diagrama das soluções padrão de ATP apresentado na Figura VI.2. Agitar as soluções em 

vórtex entre diluições. Estas soluções são estáveis durante 8 horas; 

2. Adicionar a cada solução padrão igual volume de reagente de lise celular (vide diagrama das soluções padrão de 

ATP nas Figuras VI.2 e VI.3); 

3. Agitar as soluções em vórtice de modo a obter soluções padrão de ATP homogéneas; 

4. Deixar a repousar as soluções padrão de ATP a 15-25 °C (temperatura ambiente) durante 5 minutos; 

5. Preencher as cuvetes do luminómetro, pela ordem definida na janela Layout Definition (vide Anexo VI.1.2.7.1) e 

de acordo com o que se indica em seguida: 

a. Transferir 50 µL de água para duas cuvetes (brancos de água); 

b. Transferir 50 µL do reagente de lise celular para uma cuvete e 50 µL de reagente luciferase para outra 

cuvete (brancos dos reagentes); 

c. Transferir 50 µL de cada solução padrão de ATP para cuvetes diferentes, efectuando este procedimento em 

duplicado para cada solução padrão; 

d. Colocar a microplaca no luminómetro. A posição de colocação da microplaca deve ser tal que a microplaca 

esteja voltada para o operador (a fila de letras deve estar do lado esquerdo); 

6. Adicionar 50 µL de reagente luciferase a cada cuvete, aquando das leituras, de acordo com o procedimento 

descrito no Anexo VI.1.2.7.1, estabelecendo um tempo de espera (Delay) de 0 s e um tempo de integração de 5 s. 

7. Tendo como base os valores obtidos para as soluções padrão J, I, F e D (padrões de controlo nos ensaios com 

amostras) durante a realização das dez rectas de calibração, calcular os valores médios e os desvios padrão (S) 
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associados a cada padrão e construir as respectivas cartas de controlo, evidenciando os limites de aviso, 2S, e os 

limites de controlo, 3S. Efectuar o mesmo procedimento para o branco de água e brancos dos reagentes. Caso as 

rectas de calibração não se encontrem dentro dos limites recomendados devem-se realizar mais rectas de 

calibração até se obter 10 rectas aceitáveis.   

 

VI.1.2.6.3. Preparação das amostras/ soluções a transferir para o luminómetro 

1. As amostras devem ser analisadas de preferência imediatamente após a sua recolha. Se tal não for possível, a 

amostra pode ser armazenada durante 6 horas sem refrigeração ou durante 24 horas a 0-4 °C, no máximo; 

2. Diluir ou concentrar as amostras de modo a obter uma concentração celular entre 105 e 108 células/mL. Se for 

necessário realizar a diluição da amostra, fazê-lo com tampão de diluição do kit. No caso de ser necessário efectuar 

uma centrifugação, proceder do modo que se indica em seguida: 

a. Centrifugar cerca de 20 mL de amostra durante 15 minutos a 4000 rpm. No caso das amostras para 

determinação de AOC centrifugar o conteúdo do frasco incubado (cerca de 50 mL), após se proceder ao 

espalhamento em placas heterotróficas; 

b. Aspirar o sobrenadante com cuidado, deixando cerca de 1 mL de sobrenadante no fundo do tubo; 

c. Ressuspender o concentrado no sobrenadante remanescente, homogeneizar e transferir para um tubo tipo 

Eppendorf; 

d. Centrifugar a amostra contida no tubo tipo Eppendorf durante 10 minutos a 8000xg; 

e. Aspirar o sobrenadante. Deixar cerca de 15-30 µL no Eppendorf e tomar nota desse valor (para posterior 

adição de reagente de lise celular). 

3. Ressuspender o concentrado, adicionando 100 µL (no mínimo) de tampão de diluição; 

4. No caso de se pretender concentrar grandes volumes, filtrar a amostra usando uma membrana com porosidade 

0,2 µm e imergi-la em cerca de 20 mL de tampão Tris-HCl 1M, pH 7,4. Agitar vigorosamente para promover a 

transferência das células retidas na membrana para o tampão e transferir o tampão para um tubo Costar, 

efectuando várias lavagens à membrana. Em seguida, efectuar os passos 2.a-e; 

5. Transferir 50 µL da solução de controlo positivo para um tubo tipo Eppendorf. Esta solução é preparada por 

dissolução de ATP (Roche, nº de catálogo 10127523001) em água milli-Q esterilizada, com concentração 5,0x104 

pg/mL; 

6. Transferir 50 µL de água milli-Q para um tubo tipo Eppendorf, para ser utilizada como controlo negativo; 

7. Proceder à lise das células contidas nas amostras do modo que se indica de seguida: 

a. Adicionar às amostras, o mesmo volume de reagente de lise celular (frasco 3) contido nos Eppendorfs. 

Efectuar também este procedimento para as soluções padrão de ATP e controlos positivo e negativo (vide 

diagrama das soluções padrão de ATP nas Figuras VI.2 e VI.3). Deste modo, deve-se adicionar um volume de 

125 µL de reagente de lise celular aos padrões D e J, 100 µL aos padrões F e I, 50 µL para 50 µL de controlos 

positivo e negativo e 100 µL às amostras (se for esse o seu volume). Por exemplo, se numa amostra se deixar 

um concentrado de 20 µL e se adicionar 100 µL de tampão, deve-se adicionar 120 µL de reagente de lise 

celular. Para os padrões F´, F´´ e F´´´ (Figura VI.3) adicionar 125 µL de reagente de lise celular. 
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b. Agitar as amostras de modo a promover a lise celular e os controlos, para proceder à respectiva 

homogeneização; 

c. Deixar repousar as amostras, padrões e controlos a 15-25 ºC durante 5 minutos (temperatura ambiente). 

 

VI.1.2.6.4. Medição de amostras/controlos/brancos 

1. Transferir as amostras, padrões e controlos para as microplacas pela ordem que se indica de seguida: 

a. Transferir 50 µL de água milli-Q esterilizada para duas cuvetes (brancos de água); 

b. Transferir 50 µL de reagente de lise celular para uma cuvete e 50 µL de reagente luciferase para outra 

cuvete (brancos dos reagentes); 

c. Transferir 50 µL das soluções padrão de ATP J, I, F e D para cuvetes diferentes, efectuando este 

procedimento em duplicado (padrões de controlo); 

d. Transferir 50 µL do controlo negativo (água milli-Q esterilizada) para uma cuvete e 50 µL da solução de ATP 

usada como controlo positivo para outra cuvete; 

e. Transferir 50 µL de cada amostra nas condições do ponto VI.1.2.6.3 – 7c, efectuando este procedimento em 

triplicado. O número de amostras sucessivas, incluindo as repetições da leitura da mesma amostra, não deve 

exceder 10; 

f. No caso de se efectuaram mais de 10 leituras de amostras, entre as leituras das amostras medir novamente 

o branco e o padrão F, em duplicado. Proceder do mesmo modo no final de todas as leituras. 

2. Adicionar 50 µL de reagente luciferase às amostras/padrões/controlos/ brancos transferidos para as cuvetes da 

microplaca à medida que o equipamento efectua as leituras, de acordo com o procedimento descrito no Anexo 

VI.1.2.7.2, estabelecendo um tempo de espera (Delay) de 0 s e um tempo de integração de 5 s; 

3. Após a leitura dos padrões/ controlos/brancos, efectuar as seguintes verificações: 

a. Verificar se o valor médio das concentrações determinadas para o branco de água se encontra dentro dos 

limites definidos pelas cartas de controlo. Se tal não acontecer, efectuar uma nova medição. Se as 

concentrações continuarem a não estar no intervalo definido pelos limites da carta, usar água de outro lote; 

b. Verificar se os valores médios das leituras correspondentes aos brancos dos reagentes se encontram dentro 

dos limites definidos pelas cartas de controlo. Se tal não acontecer, efectuar uma nova medição. Se as leituras 

continuarem a não estar no intervalo definido pelos limites da carta, usar novos reagentes; 

c. Verificar se os valores médios das concentrações determinadas para os controlos positivo e negativo se 

encontram dentro dos limites definidos pelas cartas de controlo. Se tal não acontecer, efectuar uma nova 

medição. Se as concentrações continuarem a não estar no intervalo definido pelos limites das respectivas 

cartas de controlo, preparar novo controlo positivo e/ou usar água de outro lote; 

d. Para cada solução padrão, obter o valor médio das concentrações determinadas, inserir os valores nas 

cartas de controlo e verificar se ocorrem as seguintes situações: 

       - 1 valor de controlo situado fora dos limites de controlo, 3S (limites superior e inferior de controlo); 

       - 8 valores de controlo consecutivos com tendência a aumentar ou a diminuir; 

- 10 valores de controlo consecutivos num dos dois lados da linha central; 

- 4 em 5 valores consecutivos de controlo fora dos limites de aviso, 2S (limites superior e inferior de aviso);  

- 15 valores de controlo consecutivos na zona próxima da linha central;  
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- 14 valores de controlo consecutivos alternando para cima e para baixo. 

Se estas situações não forem verificadas, o método está controlado. Se o valor exceder o limite 3S das cartas 

de controlo, repetir a medição. Se o valor 3S continuar a ser excedido, tentar detectar a causa. Se o limite 2S for 

excedido em duas medições consecutivas, tentar detectar a causa. Se onze medições sucessivas estiverem do 

mesmo lado do limite 2S, preparar uma nova solução padrão. Verificar se as restantes leituras efectuadas para as 

soluções padrão não excedem o limite 3S das cartas de controlo. Se aquele limite for ultrapassado, as leituras 

efectuadas para as amostras antes das soluções padrão devem ser repetidas.  

4. Se os valores obtidos para os padrões/controlos/brancos se encontrarem dentro das cartas de controlo, aceitar 

as concentrações determinadas para as amostras. Caso contrário, repetir o ensaio. 

 

VI.1.2.6.5. Tratamento de Resultados 

A partir dos valores determinados pelo luminómetro para as concentrações de ATP das amostras, usando a 

recta de calibração 28, determinou-se a concentração de ATP presente num litro de amostra e estimou-se o número 

de células presentes. Para tal, teve-se em conta as centrifugações e a diluição que as amostras sofreram antes da 

leitura no luminómetro. As amostras inicialmente são recolhidas em frascos de 1 L, sendo transferidas para frascos 

de 50 ou 100 mL quando é feita a preparação das amostras para determinação do AOC para incubação (Anexo 

VI.1.1.6.3). Os frascos incubados contêm cerca de 50 mL de amostra. Quando os frascos são retirados da estufa 

para leitura do ATP, as amostras são transferidas para frascos tipo Costar de 50 mL. Todo o conteúdo do frasco é 

centrifugado, isto é, aproximadamente 50 mL (Vcent1). No caso das amostras reais centrifugou-se apenas 20 mL [81], 

sendo este o volume considerado nos cálculos. Após a primeira centrifugação, o sobrenadante é aspirado, 

deixando-se cerca de 1 mL (Vcent2) de amostra, que é transferido para um Eppendorf e novamente centrifugado. 

Retira-se novamente o sobrenadante após a centrifugação, deixando-se desta vez entre 15-30 µL (Vepp). O 

concentrado é ressupenso em 100 µL de tampão de diluição e é adicionado igual volume de reagente de lise celular 

(Vepp + 100 µL). Do volume obtido (VAmf), retira-se, após agitação, 50 µL para a microplaca para posterior medição. 

A concentração da amostra inicial (CAmi) é a concentração da amostra que sofre a primeira centrifugação, sendo 

dada pela Equação VI.9. A concentração após a primeira centrifugação (Ccent2), é dada pela Equação VI.10, tendo 

em conta Vcent2 (1 mL) e a concentração do concentrado após a segunda centrifugação (Cepp). Esta concentração é 

dada pela Equação VI.11. 

2cent2cent1centAmi VxCVxC =                                                        (Equação VI.9) 

eppepp2cent2cent VxCVxC =                                                      (Equação VI.10) 

AmfAmfeppepp VxCVxC =                                                       (Equação VI.11) 

Da substituição das Equações VI.10 e 11 na Equação VI.9 obtém-se a Equação VI.12, em que a concentração 

da amostra final é a concentração lida pelo luminómetro em pg/mL e os volumes se encontram em mL. O factor de 

10-3 corresponde a conversão de unidades.  

1cent

3
AmfAmf

Ami V

10xVxC
C

−

=                                                 (Equação VI.12) 
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A concentração da amostra é convertida posteriormente em moles de ATP/L, tendo em conta o peso molecular 

do ATP, 605,2 g/mol, indicado no catálogo do kit de ATP HS II. Sabendo que o conteúdo médio de ATP em 

bactérias é aproximadamente 1,0x10-16 g ATP/célula [94], e considerando novamente o peso molecular do ATP, 

obtém-se o valor de 1,65x10-19 mol de ATP/célula. Através deste valor a concentração da amostra é convertida em 

Nº. células/mL. Na prática, o número de moles de ATP varia em função do microrganismo, constituindo cerca de 0,1 

a 0,2% do peso seco da célula [96]. Assim, os resultados obtidos são meramente indicativos e a comparação dos 

resultados obtidos por este método com outros métodos de referência deve ser efectuada com os valores de 

concentração de ATP.  

A aplicação do método de quantificação de ATP à determinação do carbono orgânico assimilável foi efectuada 

de modo análogo ao método convencional de contagem em placa (Anexo VI.1.1.6.8), determinando-se a média dos 

resultados obtidos nos 3 dias de contagem de células viáveis e calculando-se a concentração de AOC como o 

produto da média das contagens pelo inverso do rendimento, de acordo com a Equação VI.4 [4]. O controlo de 

qualidade é realizado do mesmo modo que para o método de HPC (Anexo VI.1.1.6.9). A conversão das unidades 

RLU para cfu/mL é feita a partir das Equações VI.13 e 14. Considera-se que a leitura do equipamento corresponde à 

soma das contribuições das estirpes P-17 e NOX (Equação VI.13), sendo a contribuição da estirpe P-17 superior 

(Equação VI.14 [58]). A resolução conjunta destas equações permite obter as concentrações das duas estirpes em 

unidades de RLU. A conversão para unidades de cfu/mL é feita por meio de correlações obtidas entre os dois 

métodos de ensaio. Construíram-se gráficos logarítmicos de leituras de ATP (RLUtotal) em função do número de 

células/mL obtidas pelo método de HPC. A recta obtida é aplicada aos valores de RLU das duas estirpes, 

convertendo-os em valores de cfu/mL, que serão aplicados na Equação VI.4 e sujeitos ao tratamento de resultados 

referido para o método de HPC. 

NOX17Ptotal RLURLURLU += −                                                 (Equação VI.13) 

NOX17P RLUx7,8RLU =−                                                      (Equação VI.14) 
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Figura VI.2. Diagrama de preparação das soluções padrão de ATP [81]. 
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Figura VI.3. Preparação da solução de padrão F quando é necessário um volume superior a 200 µL nas 
medições de ATP efectuadas. 

 

VI.1.2.7. Descrição dos procedimentos informáticos 

VI.1.2.7.1. Realização de rectas de calibração 

1. Abrir uma nova sessão seleccionando no menu Session New; 

2. Seleccionar o tipo de microplaca a usar a partir da lista que aparece na janela no ecrã (seleccionar a opção 

ThermoLabsystems Microtiter 96 Plate) e pressionar OK; 

3. Seleccionar os passos que constituem o ensaio a partir da barra de ferramentas, pressionando os respectivos 

ícones pela ordem de realização no ensaio: General, Measure e Pause; 

4. Definir as características de cada passo: 

4.1. No passo General, definir: 

          a) Parameters: inserir comentários ou aspectos a destacar na presente sessão. 

          b) Area Definition: definir as cuvetes a serem medidas, seleccionando os respectivos pontos. 

          c) Layout: Pressionando o botão direito do rato nos pontos correspondentes a cada cuvete, seleccionar Fill  e   

neste menu: 

              -Definir o tipo de solução a colocar em cada cuvete (calibrator, sample, blank ou control); 

              -Atribuir uma designação a cada cuvete, de modo a que o seu conteúdo seja facilmente identificado; 

              - No caso de se tratar de uma solução padrão, definir a concentração teórica do padrão. 

          d) Settings: definir os seguintes parâmetros: 

               - Moving type: 5 

               - Execute by: 4 

               - Plate acceleration: 10 

              - Delay: 0 s 

              - Blanking time: 100 % 
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Nota: Moving type designa a direcção das medições efectuadas pelo luminómetro. Podem escolher-se vários tipos 

de movimento, encontrando-se estes ilustrados no respectivo menu. Para o tipo 5 escolhido, o equipamento efectua 

as leituras sempre de cima para baixo na microplaca. Execute by refere-se ao número de medições sucessivas que 

o equipamento efectua. Neste caso, para o valor de 4, o luminómetro efectua a leitura de 4 cuvetes e em seguida 

ejecta a microplaca para adição de reagente luciferase às 4 cuvetes seguintes a ser medidas. Este valor pode ser 

aumentado ou diminuído consoante a preferência ou conveniência do operador. Ter em conta que, após a adição de 

reagente luciferase às cuvetes da microplaca, ocorre um decaimento do sinal com o tempo, pelo que para valores 

de Execute by muito elevados, quando o equipamento lê as últimas cuvetes, o valor retornado poderá ser inferior ao 

esperado. 

 

    4.2. No passo Measure, definir: 

              - Step name: Measure_Calib 

              - Unit: RLU 

              - Step time: 0 

              - Measure type: single. 

              - Integration time: 5000 ms 

              - Lag time: 0 s 

              - Seleccionar Use Default PMT voltage 

4.3. No passo Pause, definir: 

              - Pause time: 0s 

              - Seleccionar as opções Plate out e Alarm 

5. Na barra de ferramentas, definir em Options: 

              - Serial port: auto 

              - Startup temperature: ambient temp. 

              - Seleccionar Session Autosave e Automatic session name generation 

6.  Após o preenchimento das cuvetes com os reagentes, introduzir a microplaca no suporte a esta destinado no 

luminómetro, seleccionando o ícone Plate in e em seguida iniciar a realização das leituras, após adição de 

reagente luciferase às primeiras cuvetes a serem medidas, pressionando START. 

7. Quando a placa for ejectada do luminómetro para adição do reagente luciferase aos padrões e brancos a serem 

medidos em seguida, adicionar o reagente e pressionar Continue. 

8. Após todas as medições serem efectuadas, pressionar Abort e seleccionar o Results Desktop, onde se encontra a 

folha Measure_Calib (nome atribuído ao passo de medição (Measure)). Nesta folha aparecem os valores das 

leituras efectuadas para os padrões e brancos. 

9. Criar uma folha Blank subtraction, seleccionando o ícone BI na barra de ferramentas ou no menu Process. Na 

janela que aparece, seleccionar como fonte de dados a folha Measure_Calib. Gera-se uma folha com a 

designação Blank_1, onde se encontram os resultados das subtracções do valor médio das leituras dos brancos 

de água aos valores obtidos para os padrões e brancos dos reagentes. 
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10. Seleccionar CurveFit no menu Process. Seleccionar a folha Blank_1 como fonte de resultados na janela Source. 

Na janela CurveFit seleccionar Modify Fit and Graph para definir o tipo de ajuste a efectuar. Seleccionar Linear 

Regression (SVD) no menu Fill type para o tipo de ajuste e definir uma escala logarítmica para os eixos x e y nas 

ordenada e abcissa do gráfico que aparece na janela. Efectuar também a respectiva transformação logarítmica 

através do menu Transformation para as concentrações de ATP (conc. Logarithm) e para os valores médios das 

leituras (meas. Logarithm), gerando-se um gráfico do tipo log RLUmédio-log [ATP]. Aparecerá uma folha de cálculo 

contendo os valores das leituras, as correspondentes concentrações, desvios padrão e coeficientes de variação 

para cada padrão e branco. Obter-se-á também, a representação gráfica referida acima, a respectiva equação e 

o coeficiente de correlação, podendo-se desprezar leituras, através da função Enable/Disable (E/D) na barra de 

ferramentas.  

11. Salvar a folhas de resultados individualmente seleccionando o menu Sheet e neste Save Sheet As, atribuindo 

um nome ao ficheiro. No caso de se pretender usar a sessão mais tarde, deve verificar-se se as opções 

Automatic Session name generation e Session Autosave no menu Options estão seleccionadas, de modo a evitar 

a destruição de dados salvos anteriormente. Assim, a sessão é guardada automaticamente. Tomar nota do nome 

atribuído pelo equipamento à sessão (aparece na barra superior da janela quando se iniciam as leituras) para 

depois ser possível voltar a esta seleccionando o menu Open. Os primeiros quatro dígitos do nome atribuído pelo 

programa correspondem ao mês e dia da sessão efectuada, respectivamente, sendo os seguintes a hora da 

medição. 

12. Retirar a microplaca do suporte e seleccionar o ícone Plate in na barra de ferramentas para que o suporte da 

placa seja introduzido no equipamento. 

13. Desligar o equipamento no respectivo botão. 

 

VI.1.2.7.2. Realização de ensaios com amostras a partir de uma recta de calibração pré-

existente 

1.  Abrir o programa e na barra de ferramentas seleccionar File e em seguida Open, e seleccionar o ficheiro 

correspondente à recta de calibração previamente obtida (escolhida de entre as efectuadas como a melhor), a 

usar na determinação da concentração de ATP em amostras reais de água. Uma vez seleccionadas as opções 

Automatic Session name generation e Session Autosave no menu Options, o luminómetro guarda 

automaticamente a nova sessão sobre um nome diferente do utilizado para a recta de calibração. O nome da 

nova sessão é mostrado na barra superior da janela aquando das leituras (os primeiros quatro dígitos 

correspondem ao mês e dia da sessão, respectivamente, sendo os seguintes a hora da medição.). Assim, a 

sessão a partir da qual se partiu não é alterada desde que não se seleccione o botão para gravar após se terem 

alterado as definições da sessão da recta de calibração antes de começarem as leituras. 

2.  No ficheiro seleccionado, os passos de ensaio já se encontram definidos, sendo apenas necessário inactivar os 

passos Measure e Pause, adicionar um novo passo Measure com o nome Measure_Am e um passo Pause, com 

os mesmos parâmetros definidos para os passos que foram inactivados. Devem-se completar as janelas Layout e 

Area Definition com os dados referentes às amostras/padrões/ brancos e controlos do novo ensaio, desactivando 

os pontos correspondentes ao ensaio de calibração apenas na janela Area definition. Ter em atenção que na 
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microplaca não se devem preencher as cuvetes que correspondem àquelas em que se efectuou a leitura da recta 

de calibração escolhida. 

3.  Após o preenchimento das cuvetes com os reagentes, introduzir a microplaca no luminómetro, seleccionando o 

ícone Plate in e em seguida iniciar a realização das leituras, após a adição de reagente luciferase às primeiras 

cuvetes a serem medidas, pressionando START. Irá aparecer uma janela que indica discordância entre as janelas 

Layout e Area definition. Pressionar Continue. As medições são efectuadas de acordo com o definido em Area 

definition (em que não estão seleccionadas as cuvetes da recta de calibração), passando imediatamente, e sem 

perder tempo, das cuvetes antes da recta para as seguintes a esta.  

4. Quando a placa for ejectada do luminómetro para adição do reagente luciferase às amostras/brancos/controlos a 

ser medidos em seguida, adicionar o reagente e depois pressionar Continue. 

5. Após todas as medições serem efectuadas no luminómetro, pressionar Abort e seleccionar o Results Desktop, 

onde se encontra a folha Measure_Am (nome atribuído ao passo de medição Measure). Nesta folha aparecem os 

valores das leituras efectuadas para as amostras/padrões/controlos e brancos. 

6. Criar uma folha Blank subtraction, seleccionando o ícone BI na barra de ferramentas ou no menu Process. Na 

janela que aparece, seleccionar como fonte dos dados a folha Measure_Am. Deste modo, gera-se uma folha com 

a designação Blank_2, onde se encontram os resultados das subtracções do valor médio das leituras efectuadas 

para o branco de água aos valores obtidos para as amostras/padrões/controlos/brancos dos reagentes. 

7. Seleccionar CurveFit no menu Process. Seleccionar a folha Blank_1 como fonte de resultados de calibração e 

Blank_2 como fonte de resultados das amostras, controlos e brancos na janela Source. Na janela CurveFit 

seleccionar Modify Fit and Graph para definir o tipo de ajuste a efectuar. Seleccionar Linear Regression (SVD) no 

menu Fill type para o tipo de ajuste e definir uma escala logarítmica para os eixos x e y nas ordenada e abcissa 

do gráfico que aparece na janela. Efectuar também a respectiva transformação logarítmica através do menu 

Transformation para as concentrações de ATP (conc. Logarithm) e para os valores médios das leituras (meas. 

Logarithm), gerando-se um gráfico do tipo log RLUmédio-log [ATP]. Aparecerá uma folha de cálculo contendo os 

valores das leituras, as correspondentes concentrações, desvios padrão e coeficientes de variação obtidos 

previamente aquando da realização da recta de calibração e nesta nova sessão, assim como a representação 

gráfica da recta usada e os respectivos parâmetros. Ter em atenção que, caso tenham sido desprezados alguns 

pontos na recta de calibração da qual se partiu, é necessário voltar a desactivá-los na nova folha gerada. 

8. Salvar a folhas de resultados individualmente seleccionando o menu Sheet e neste Save Sheet As, atribuindo um 

nome ao ficheiro. No caso de se pretender usar a sessão mais tarde, deve verificar-se se as opções Automatic 

Session name generation e Session Autosave no menu Options estão seleccionadas, de modo a evitar a 

destruição de dados salvos anteriormente. Assim, a sessão é guardada automaticamente. Tomar nota do nome 

atribuído pelo equipamento à sessão para depois ser possível voltar a esta seleccionando o menu Open. Os 

primeiros quatro dígitos do nome atribuído pelo programa correspondem ao mês e dia da sessão efectuada, 

respectivamente, sendo os seguintes a hora da medição. 

9. Retirar a microplaca do suporte e seleccionar o ícone Plate in na barra de ferramentas para que o suporte da 

placa seja introduzido no equipamento. 

10. Desligar o equipamento no respectivo botão. 
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VI.2.  REALIZAÇÃO DAS RECTAS DE CALIBRAÇÃO 
VI.2.1.  TABELAS RESUMO DAS RECTAS DE CALIBRAÇÃO REALIZADAS 

 
 

Tabela VI.2. Resultados obtidos na realização das rectas de calibração para os padrões de controlo pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência. <mínimo significa que as leituras/concentrações 
são inferiores ao menor valor médio determinado para os padrões na sessão. 

Padrão D Padrão E Padrão F Padrão G Padrão H Padrão I Padrão J 
Recta de 

Calibração RLU 
Concentração 

(pg/mL) 
RLU 

Concentração 
(pg/mL) 

RLU 
Concentração 

(pg/mL) 
RLU 

Concentração 
(pg/mL) 

RLU 
Concentração 

(pg/mL) 
RLU 

Concentração 
(pg/mL) 

RLU 
Concentração 

(pg/mL) 
1 249,6 1,13x106 52,2 2,34x105 9,75 4,08x104 2,51 9,92x103 0,684 2,58x103 0,129 4,51x102 -0,018 5,13x101 
2 209,2 1,30x106 41,2 2,44x105 10,34 5,88x104 1,98 1,07x104 0,316 1,63x103 0,021 1,02x102 -0,048 1,83x102 
3 189,2 3,46x106 37,6 2,75x105 9,41 2,93x104 1,79 2,00x103 1,053 2,03x103 1,075 8,79x102 0,396 1,74x102 
4 352,5 9,84x105 64,6 2,24x105 14,48 6,03x104 1,83 9,83x103 0,413 2,63x103 0,039 3,29x102 0,006 7,75x101 
5 271,3 1,54x106 58,5 2,54x105 13,84 4,57x104 3,04 7,52x103 0,626 1,15x103 0,260 4,04x102 0,094 1,44x102 
6 187,4 1,58x106 43,4 2,57x105 10,99 3,90x104 3,24 7,58x103 0,692 9,30x102 0,359 3,81x102 0,184 1,77x102 
7 436,1 1,97x106 106,6 3,19x105 20,57 3,49x104 5,38 5,73x103 1,307 8,55x102 0,541 2,60x102 0,533 2,97x102 
8 350,2 2,17x106 74,9 2,58x105 21,73 3,99x104 4,60 3,79x103 1,669 8,21x102 1,107 4,48x102 0,673 2,15x102 
9 489,1 2,07x106 114,2 2,94x105 24,53 3,54x104 5,62 4,65x103 1,775 9,51x102 1,084 4,84x102 0,485 1,66x102 
10 443,1 2,86x106 78,4 2,45x105 19,25 3,32x104 4,49 4,16x103 1,686 1,03x103 0,780 3,47x102 0,574 2,54x102 
11 319,5 1,74x106 66,8 2,33x105 18,59 4,43x104 3,52 5,10x103 1,300 1,40x103 0,811 8,34x102 0,219 <mínimo 
12 595,7 3,64x106 85,0 2,19x105 20,77 2,83x104 5,84 4,48x103 1,754 7,83x102 0,997 3,45x102 0,859 2,81x102 
13 384,0 1,68x106 99,0 2,69x105 25,98 4,38x104 5,46 5,28x103 1,816 1,19x103 1,175 6,60x102 0,279 1,44x102 
14 559,3 2,33x106 126,2 2,82x105 21,38 3,56x104 8,08 4,80x103 2,366 7,76x102 1,263 3,06x102 1,145 2,81x102 
15 706,2 3,05x106 124,7 2,53x105 33,06 3,76x104 6,40 3,56x103 2,175 7,56x102 1,348 3,82x102 1,034 2,80x102 
16 210,2 2,44x106 46,6 2,74x105 13,04 3,56x104 3,11 3,45x103 1,156 6,98x102 0,794 3,80x102 0,661 3,09x102 
17 378,1 1,72x106 111,4 3,57x105 18,06 2,94x104 4,80 4,77x103 1,627 1,08x103 1,083 6,17x102 0,331 1,21x102 
18 131,4 9,48x105 93,0 6,10x105 16,01 3,66x104 4,96 5,60x103 1,715 1,03x103 0,970 4,12x102 0,492 1,72x102 
19 417,1 2,90x106 78,2 2,53x105 20,44 3,47x104 4,96 4,26x103 1,471 7,02x102 0,943 3,63x102 0,766 2,82x102 
20 359,7 2,21x106 104,4 3,68x105 21,67 3,54x104 4,69 3,64x103 1,612 7,45x102 1,012 3,73x102 0,782 2,93x102 
21 340,4 2,20x106 88,8 3,23x105 20,68 3,86x104 4,75 4,51x103 1,364 7,32x102 0,734 4,00x102 0,701 3,00x102 
22 379,3 1,05x106 80,3 2,61x105 15,21 5,82x104 1,75 8,55x103 -1,054 <mínimo -1,616 <mínimo -1,757 <mínimo 
23 400,9 1,09x106 79,3 2,65x105 11,77 4,83x104 1,86 1,01x104 -0,656 <mínimo -1,248 <mínimo -1,610 <mínimo 
24 217,7 2,35x106 30,6 1,66x105 10,71 3,91x104 2,70 5,92x103 0,995 1,52x103 0,586 8,97x102 0,610 7,80x102 

25 391,7 1,22x106 82,6 2,55x105 14,73 4,36x104 3,06 8,73x103 0,719 1,98x103 0,155 4,24x102 0,040 <mínimo 
26 360,3 9,69x106 103,8 2,84x105 21,64 5,40x104 4,04 9,14x103 0,786 1,62x103 0,198 3,75x102 0,049 8,61x101 
27 641,9 1,29x106 130,9 2,63x105 22,25 4,34x104 4,45 8,48x103 0,934 1,74x103 0,208 3,78x102 0,036 <mínimo 
28 619,0 1,18x106 126,1 2,42x105 25,54 4,82x104 5,38 9,97x103 0,983 1,79x103 0,204 3,64x102 0,048 9,18x101 
29 557,3 1,10x106 123,8 2,62x105 21,85 4,63x104 4,33 9,16x103 0,907 1,92x103 0,177 3,74x102 0,039 8,91x101 
30 833,6 1,26x106 148,8 2,25x105 33,07 4,91x104 5,56 8,10x103 1,581 2,27x103 0,282 3,97x102 0,054 7,73x101 
31 614,9 1,08x106 140,2 2,48x105 27,25 4,72x104 6,68 1,14x104 1,110 1,85x103 0,234 3,82x102 0,046 7,84x101 
32 480,2 1,18x106 95,8 2,37x105 20,21 4,84x104 4,00 9,25x103 0,891 2,00x103 0,170 3,69x102 0,038 1,13x102 
33 559,3 1,33x106 120,9 2,61x105 24,91 4,82x104 4,83 8,35x103 1,014 1,57x103 0,211 2,95x102 0,090 1,85x102 
34 543,1 1,26x106 133,2 3,02x105 20,52 4,24x104 4,19 8,00x103 0,960 1,70x103 0,157 2,55x102 0,084 1,33x102 
35 648,0 1,22x106 140,0 2,65x105 21,65 3,78x104 5,84 9,64x103 1,275 1,97x103 0,238 3,42x102 0,066 1,24x102 
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Tabela VI.3. Resultados obtidos na realização das rectas de calibração para os controlos de reagentes, branco e controlos positivo e negativo pelo método de quantificação de ATP 
por bioluminescência. <mínimo corresponde a leituras que apresentam valores inferiores ao menor valor médio determinado para os padrões. 

Branco Reagente de lise Luciferase Tampão Controlo positivo Controlo negativo 
Recta de 

Calibração RLU 
Concentração 

(pg/mL) 
RLU 

Concentração 
(pg/mL) 

RLU 
Concentração 

(pg/mL) 
RLU 

Concentração 
(pg/mL) 

RLU 
Concentração 

(pg/mL) 
RLU 

Concentração 
(pg/mL) 

1 0,000 <mínimo 0,455 1,67x103 -0,005 1,43x101 - - - - - - 
2 0,000 <mínimo -0,140 <mínimo -0,159 <mínimo - - - - - - 
3 0,000 <mínimo 0,092 <mínimo 0,450 2,13x102 - - - - - - 
4 0,000 <mínimo -0,094 <mínimo -0,095 <mínimo - - - - - - 
5 0,000 <mínimo -0,016 <mínimo -0,015 <mínimo - - - - - - 
6 0,000 <mínimo -0,011 <mínimo -0,012 <mínimo - - - - - - 
7 0,000 <mínimo -0,039 <mínimo -0,036 <mínimo - - - - - - 
8 0,000 <mínimo -0,019 <mínimo -0,016 <mínimo - - - - - - 
9 0,000 <mínimo -0,029 <mínimo -0,029 <mínimo - - - - - - 
10 0,000 <mínimo -0,024 <mínimo -0,025 <mínimo - - - - - - 
11 0,000 <mínimo -0,027 <mínimo -0,024 <mínimo - - - - - - 
12 0,000 <mínimo -0,048 <mínimo -0,041 <mínimo - - - - - - 
13 0,000 <mínimo -0,025 <mínimo -0,024 <mínimo - - - - - - 
14 0,000 <mínimo -0,036 <mínimo -0,012 <mínimo - - - - - - 
15 0,000 <mínimo -0,042 <mínimo -0,033 <mínimo - - - - - - 
16 0,000 <mínimo -0,029 <mínimo -0,018 <mínimo - - - - - - 
17 0,000 <mínimo -0,029 <mínimo -0,023 <mínimo - - - - - - 
18 0,000 <mínimo -0,002 <mínimo -0,017 <mínimo - - - - - - 
19 0,000 <mínimo -0,071 <mínimo -0,077 <mínimo - - - - - - 
20 0,000 <mínimo -0,025 <mínimo -0,033 <mínimo - - - - - - 
21 0,000 <mínimo 0,280 <mínimo -0,026 <mínimo - - - - - - 
22 0,000 <mínimo -2,629 <mínimo -2,542 <mínimo - - - - -2,633 <mínimo 
23 0,000 <mínimo -2,629 <mínimo -2,542 <mínimo - - 26,6 1,00x105 -2,633 <mínimo 
24 0,000 <mínimo -2,629 <mínimo -2,542 <mínimo - - 26,6 1,10x105 -2,633 <mínimo 
25 0,000 <mínimo 0,003 <mínimo 0,003 <mínimo - - 26,6 1,37x105 0,004 <mínimo 
26 0,000 <mínimo 0,008 <mínimo 0,000 <mínimo - - 17,6 4,34x104 0,002 <mínimo 
27 0,000 <mínimo 0,084 1,50x102 -0,002 <mínimo - - 68,1 1,35x105 0,004 <mínimo 
28 0,000 <mínimo 0,029 <mínimo 0,000 <mínimo - - 15,1 2,82x104 0,000 <mínimo 
29 0,000 <mínimo 0,029 <mínimo -0,010 <mínimo - - 66,4 1,41x105 -0,004 <mínimo 
30 0,000 <mínimo -0,003 <mínimo -0,003 <mínimo - - 73,2 1,10x105 0,005 <mínimo 
31 0,000 <mínimo -0,002 <mínimo -0,003 <mínimo 0,070 1,13x102 31,2 5,42x104 -0,003 <mínimo 
32 0,000 <mínimo -0,012 <mínimo -0,011 <mínimo 0,052 1,10x102 46,1 1,12x105 -0,014 <mínimo 
33 0,000 <mínimo -0,003 <mínimo 0,000 <mínimo 0,058 <mínimo 69,1 1,44x105 -0,002 <mínimo 
34 0,000 <mínimo -0,002 <mínimo -0,001 <mínimo 0,075 <mínimo 57,1 1,24x105 -0,002 <mínimo 
35 0,000 <mínimo -0,002 <mínimo -0,003 <mínimo 0,093 1,28x102 51,8 9,40x104 -0,004 <mínimo 
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VI.2.2 . RECTA DE CALIBRAÇÃO ESCOLHIDA 

VI.2.2.1.  Recta de calibração e representação gráfica 

Tabela VI.4. Resultados obtidos na realização da recta de calibração 28 e respectiva regressão linear. 
<mínimo significa que as leituras/concentrações são inferiores ao menor valor médio determinado para os 

padrões na sessão. Os valores a cinzento rasurados indicam pontos desprezados. 

Solução/ Branco Leitura (RLU) Concentração ATP (pg/mL) S CV (%) 

-0,001 <mínimo   
0,000 <mínimo   
0,001 <mínimo   
0,000 <mínimo   

Branco 

0,000 <mínimo - - 

6,46x102 >máximo   
6,17x102 1,21x106   
5,94x102 1,16x106   

Padrão_D 

6,19x102 1,18x106 3,30x104 2,79 

1,24x102 2,38x105   
1,31x102 2,51x105   
1,24x102 2,38x105   

Padrão_E 

1,26x102 2,42x105 7,85x103 3,24 

2,38x101 4,49x104   
3,04x101 5,75x104   
2,24x101 4,21x104   

Padrão_F 

2,31x101 4,35x104 1,95x103 4,48 

5,57x100 1,03x104   
3,17x100 5,85x103   
5,18x100 9,60x103    

Padrão_G 

5,38x100 9,97x103 5,10x102 5,12 

9,71x10-1 1,77x103   
1,03x100 1,88x103   
9,47x10-1 1,72x103   

Padrão_H 

9,83x10-1 1,79x103 8,00 x101 4,48 

1,96x10-1 3,49x102   
2,26x10-1 4,05x102   
1,89x10-1 3,38x102   

Padrão_I 

1,92x10-1 3,43x102 8,21x100 2,39 

5,22x10-2 9,18x101   
4,60x10-2 <mínimo   
4,56x10-2 <mínimo   

Padrão_J 

4,79x10-2 9,18x101 - - 

Controlo positivo 1,51x101 2,82x104 - - 

Controlo negativo 3,89x10-4 <mínimo - - 

Reagente lise celular 2,95x10-2 <mínimo - - 

Reagente luciferase 6,07x10-5 <mínimo - - 

 
Parâmetro Valor 

a -3,223 
b 0,989 

R 1,000 
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Figura VI.4. Representação gráfica da recta de calibração 28. 

 

VI.2.2.2. Análise de erros 

 

SUMÁRIO DOS RESULTADOS        
         

Estatística de regressão        

R múltiplo 1,000        
Quadrado de R 1,000        

Quadrado de R ajustado 1,000        

Erro padrão 0,296        

Observações 7        

         
ANOVA         

 gl SQ MQ F 
F de 

significância 
   

Regressão 1 3,13x105 3,13x105 3,57x106 7,880x10-16    

Residual 5 0,439 0,088      

Total 6 3,13x105       

         

 Coeficientes 
Erro 
padrão 

Stat t Valor P 
95% 
inferior 

95% 
superior 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Interceptar 0,03 0,13 0,20 0,85 -0,30 0,35 -0,30 0,35 

Variável X 1 5,23x10-4 2,77x10-7 1,89x103 7,88x10-16 5,22x10-4 5,24x10-4 5,22x10-4 5,24x10-4 

         
t-Student (0,05; 5) 2,571       

Erro associado à ordenada na origem, a 0,325       
Erro associado ao declive da recta, b 7,11x10-7       
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IV.3. CARTAS DE CONTROLO 

Tabela VI.5. Limites das cartas de controlo de qualidade utilizadas aquando da realização das rectas de calibração 
para as concentrações de ATP dos padrões de controlo, controlos de branco, de reagentes e positivo e negativo. 

Padrão/Controlo Média Média + 2S Média – 2S Média + 3S Média – 3S 

Declives 0,996 1,066 0,925 1,101 0,890 

Branco (RLU) 2,34x10-20 9,62x10-20 -4,94x10-20 1,33x10-19 -8,58x10-20 
Padrão D (pg/mL) 1,35x106 1,50x106 1,21x106 1,57x106 1,13x106 
Padrão F (pg/mL) 4,68x104 5,42x104 3,94x104 5,79x104 3,57x104 
Padrão I (pg/mL) 3,80x102 4,57Ex102 3,04x102 4,95x102 2,65x102 
Padrão J (pg/mL) 7,84 x101 9,55 x101 6,14 x101 1,04 x102 5,29 x101 

Reagente de lise (RLU) 7,07x10-5 1,33x10-3 -1,19x10-3 1,96x10-3 -1,82x10-3 
Reagente luciferase (RLU) 1x10-3 7x10-3 -4x10-3 9,04x10-3 -6,05x10-3 
Controlo negativo (RLU) 9,77x10-3 2,67x10-2 -7,13x10-3 3,51x10-2 -1,56x10-2 

Controlo positivo (pg/mL) 7,6x104 1,1x105 4,4x104 1,2x105 2,8x104 

 

Tabela VI.6. Limites das cartas de controlo de qualidade utilizadas para as amostras reais e para determinação da 
concentração de AOC para as concentrações de ATP dos padrões de controlo, controlos de branco, de reagentes e 

positivo e negativo. 

Padrão/Controlo Média Média + 2S Média – 2S Média + 3S Média – 3S 

Branco (RLU) -6,59x10-18 4,92x10-17 -6,24x10-17 7,72x10-17 -9,03x10-17 
Padrão D (pg/mL) 1,16x106 1,37x106 9,36x105 1,48x106 8,26x105 
Padrão F (pg/mL) 4,60x104 5,41x104 3,78x104 5,81x104 3,38x104 
Padrão I (pg/mL) 3,82x102 4,49x102 3,16x102 4,82x102 2,82x102 
Padrão J (pg/mL) 8,07x101 9,94x101 6,21x101 1,09x102 5,27x101 

Reagente de lise (RLU) -3,75x10-1 1,54x100 -2,29x100 2,49x100 -3,24x100 
Reagente luciferase (RLU) -3,27x10-1 1,40x100 -2,06x100 2,27x100 -2,92x100 
Controlo negativo (RLU) -4,06x10-1 1,57x100 -2,38x100 2,56x100 -3,37x100 

Controlo positivo (pg/mL) 1,02x105 1,81x105 2,22x104 2,21x105 -1,76x104 
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Carta de controlo do Padrão D 
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Carta de controlo do Padrão F
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Carta de controlo do Padrão I
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Carta de controlo do Padrão J
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Carta de controlo do reagente de lise celular
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Carta de controlo do reagente luciferase
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Carta de controlo do controlo positivo
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Carta de controlo do controlo negativo
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Carta de controlo do Declive
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Figura VI.5. Cartas de controlo de qualidade utilizadas durante a realização das rectas de calibração 
referentes a a) Branco; b) Padrão D; c) Padrão F; d) Padrão I; e) Padrão J; f) Reagente de lise celular; g) 

Reagente luciferase; h) Controlo negativo; i) Controlo positivo; j) Declives. 
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Carta de controlo do Padrão D

0,00E+00

5,00E+05

1,00E+06

1,50E+06

2,00E+06

0 2 4 6 8 10 12

Eixo

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
A

TP
 

(p
g/

m
L)

média + 3S

média + 2S

média

média - 2S

média - 3S

amost ras reais

 

j) 

1  4 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  5 

A1) 

A2) 

B1) 

  I   II    III   IV   V     VI   VII   VIII 

   i    ii 

  iii    iv 

   v     vi   vii    viii    ix    x     xi 

      xii 

    xiii 

   i    ii 

  iii   iv 

  v     vi   vii    viii    ix     x     xi 

      xii 

    xiii 



 

                                                                        80    

Carta de controlo do Padrão D
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Carta de controlo do Padrão F
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Carta de controlo do Padrão F
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Carta de controlo do Padrão I
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Carta de controlo do Padrão I
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Carta de controlo do Padrão J
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Carta de controlo do Padrão J
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Carta de controlo do reagente de lise celular
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Carta de controlo do reagente de lise celular
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Carta de controlo do reagente luciferase
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Carta de controlo do reagente luciferase
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Carta de controlo do controlo negativo
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Carta de controlo do controlo negativo
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Carta de controlo do controlo positivo
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Carta de controlo do controlo positivo
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Figura VI.6. Cartas de controlo de qualidade do método de quantificação de ATP por bioluminescência 
referentes a A) Branco; B) Padrão D; C) Padrão F; D) Padrão I; E) Padrão J; F) Reagente de lise celular; 
G) Reagente luciferase; H) Controlo negativo; I) Controlo positivo. As amostras representadas nos gráficos 

correspondem à fase de análise de amostras reais (Gráficos A1-I1) e à fase das amostras para 
determinação de determinação da concentração de AOC (Gráficos A2-I2). Nas amostras de determinação 
da concentração de AOC estão representados três pontos, correspondendo ao 7º, 8º e 9º dia de leitura, 

estando indicado o primeiro ponto referente à amostra.  
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Tabela VI.7. Resultados obtidos na análise pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência das 
amostras reais para os padrões de controlo. Estes valores são colocados nas cartas de controlo. Os valores 
a cinzento correspondem a leituras que apresentam valores inferiores ao menor valor médio determinado 
para os padrões nessa sessão (<mínimo). Para efeitos de controlo de qualidade, os valores dos padrões J 
foram calculados a partir da respectiva leitura em RLU, através da recta de calibração 28. Nas amostras i e ii 

tal não foi possível dado as leituras em RLU serem negativas. 

Amostra Padrão D (pg/mL) Padrão F (pg/mL) Padrão I (pg/mL) Padrão J (pg/mL) 

i 6,73x105 2,89x104 2,29x102 <mínimo 
ii 6,73x105 2,89x104 2,29x102 <mínimo 
iii 9,06x105 3,11x104 3,23x102 7,37x101 

iv 9,06x105 3,11x104 3,23x102 7,37x101 
v 9,06x105 3,11x104 3,23x102 7,37x101 
vi 9,06x105 3,11x104 3,23x102 7,37x101 
vii 6,94x105 3,59x104 1,43x103 1,60x103 
viii 6,94x105 3,59x104 1,43x103 1,60x103 
ix 6,94x105 3,59x104 1,43x103 1,60x103 
x 9,54x105 4,33x104 1,86x103 1,81x103 
xi 9,54x105 4,33x104 1,86x103 1,81x103 
xii 9,54x105 4,33x104 1,86x103 1,81x103 
xiii 9,54x105 4,33x104 1,86x103 1,81x103 

 
 

Tabela VI.8. Resultados obtidos na análise, pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência, das 
amostras reais para os controlos de reagentes, branco e controlos positivo e negativo. Estes valores são colocados 

nas cartas de controlo.  

Amostra 
Branco  
(RLU) 

Reagente de lise 
(RLU) 

Reagente 
luciferase (RLU) 

Controlo 
negativo 

(RLU) 

Controlo 
positivo 
(pg/mL) 

i 0,000 -0,051 -0,050 -0,020 1,74x104 

ii 0,000 -0,051 -0,050 -0,020 1,74x104 
iii 0,000 -0,007 -0,013 0,043 2,31x104 
iv 0,000 -0,007 -0,013 0,043 2,31x104 
v 0,000 -0,007 -0,013 0,043 2,31x104 
vi 0,000 -0,007 -0,013 0,043 2,31x104 
vii 0,000 -0,029 -0,031 0,013 3,52x104 
viii 0,000 -0,029 -0,031 0,013 3,52x104 
ix 0,000 -0,029 -0,031 0,013 3,52x104 
x 0,000 -0,042 -0,044 0,349 2,94x104 
xi 0,000 -0,042 -0,044 0,349 2,94x104 
xii 0,000 -0,042 -0,044 0,349 2,94x104 
xiii 0,000 -0,042 -0,044 0,349 2,94x104 
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Tabela VI.9. Resultados obtidos na análise, pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência, das amostras para determinação do carbono 
orgânico assimilável para os padrões de controlo. Estes valores são colocados nas cartas de controlo. Os valores a cinzento correspondem a leituras que 
apresentam valores superiores ao maior valor médio determinado para os padrões nessa sessão (>máximo). Para efeitos de controlo de qualidade, os 

valores dos padrões D foram calculados a partir da respectiva leitura em RLU, através da recta de calibração 28. 
 

Padrão D (pg/mL) Padrão F (pg/mL) Padrão I (pg/mL) Padrão J (pg/mL) 
Amostra 

7º dia 8º dia 9º dia 7º dia 8º dia 9º dia 7º dia 8º dia 9º dia 7º dia 8º dia 9º dia 

I 7,71x105 8,34x105 5,33x105 3,33x104 3,63x104 3,46x104 1,98x103 1,92x103 1,22x103 1,80x103 1,85x103 1,31x103 

II 7,71x105 8,34x105 5,33x105 3,33x104 3,63x104 3,46x104 1,98x103 1,92x103 1,22x103 1,80x103 1,85x103 1,31x103 
III 7,71x105 8,34x105 5,33x105 3,33x104 3,63x104 3,46x104 1,98x103 1,92x103 1,22x103 1,80x103 1,85x103 1,31x103 
IV 1,78x106 1,83x106 1,59x106 6,30x104 5,39x104 6,50x104 6,32x102 6,06x102 4,57x102 2,00x102 1,79x102 1,45x102 
V 1,78x106 1,83x106 1,59x106 6,30x104 5,39x104 6,50x104 6,32x102 6,06x102 4,57x102 2,00x102 1,79x102 1,45x102 
VI 1,83x106 1,59x106 2,31x106 5,39x104 6,50x104 7,97x104 6,06x102 4,57x102 6,87x102 1,79x102 1,45x102 2,31x104 

VII 1,83x106 1,59x106 2,31x106 5,39x104 6,50x104 7,97x104 6,06x102 4,57x102 6,87x102 1,79x102 1,45x102 2,31x104 
VIII 1,68x106 1,82x106 1,50x106 7,37x104 8,30x104 5,67x104 5,59x102 7,12x102 5,07x102 2,29x102 2,32x102 2,03x102 

 
 

Tabela VI.10. Resultados obtidos na análise, pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência, das amostras para determinação do carbono orgânico 
assimilável, para os controlos de reagentes, branco e controlos positivo e negativo. Estes valores são colocados nas cartas de controlo. 

 

Branco (RLU) Reagente de lise (RLU) 
Reagente luciferase 

(RLU) 
Controlo negativo Controlo positivo 

Amostra 
7º dia 8º dia 9º dia 7º dia 8º dia 9º dia 7º dia 8º dia 9º dia 7º dia 8º dia 9º dia 7º dia 8º dia 9º dia 

I 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 -0,001 0,001 0,001 -0,001 0,039 0,050 0,030 1,70x104 1,97x104 1,52x104 

II 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 -0,001 0,001 0,001 -0,001 0,039 0,050 0,030 1,70x104 1,97x104 1,52x104 

III 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 -0,001 0,001 0,001 -0,001 0,039 0,050 0,030 1,70x104 1,97x104 1,52x104 

IV 0,000 0,000 0,000 0,021 0,027 0,015 -0,004 -0,002 -0,017 0,186 0,164 0,109 5,23x104 5,50x104 5,76x104 

V 0,000 0,000 0,000 0,021 0,027 0,015 -0,004 -0,002 -0,017 0,186 0,164 0,109 5,23x104 5,50x104 5,76x104 

VI 0,000 0,000 0,000 0,027 0,015 0,093 -0,002 -0,017 -0,009 0,164 0,109 0,166 5,50x104 5,76x104 7,58x104 

VII 0,000 0,000 0,000 0,027 0,015 0,093 -0,002 -0,017 -0,009 0,164 0,109 0,166 5,50x104 5,76x104 7,58x104 

VIII 0,000 0,000 0,000 0,030 0,041 0,026 -0,003 -0,001 -0,002 0,130 0,124 0,072 4,42x104 4,26x104 4,27x104 
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IV.4. ANÁLISE DE AMOSTRAS REAIS 

Tabela VI.11. Designação das amostras reais analisadas. 

Designação Amostra Data de análise 

i CAPOA 25.05.2007 
ii CAPOA 25.05.2007 
iii TC_D_1056 29.05.2007 
iv TC_S_1252 29.05.2007 
v TC_D_1056 29.05.2007 
vi TC_S_1252 29.05.2007 
vii SM_03 31.05.2007 
viii SADO01 31.05.2007 
ix SADO02 31.05.2007 
x RST1 01.06.2007 
xi ADALVSAC 01.06.2007 
xii ERL03_3 01.06.2007 
xiii EALVB 01.06.2007 

 

 

IV.5. RESULTADOS OBTIDOS PARA O MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DE CARBONO 

ORGÂNICO ASSIMILÁVEL 

VI.5.1. AMOSTRAS ANALISADAS 

 

Tabela VI.12. Designação das amostras analisadas para determinação do carbono orgânico assimilável (AOC). 

Designação Amostra Data de recolha 

I RSSJ 16.07.2007 
II ERL01_3 16.07.2007 
III EALVB 16.07.2007 
IV ERL01_3 13.08.2007 
V RSSJ 13.08.2007 
VI EALVB 14.08.2007 
VII RST2 14.08.2007 
VIII RST2 10.09.2007 
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VI.5.2. MÉTODO CONVENCIONAL DE CONTAGEM EM PLACA 

Tabela VI.13. Resultados obtidos pelo método de contagem de bactérias heterotróficas em placa (HPC) para as 
estirpes P-17 e NOX e para o somatório das duas, na análise das amostras de determinação da concentração de 
AOC incubadas durante 7, 8 e 9 dias. Os valores a cinzento correspondem a dias de incubação não considerados 

por não se encontrarem em estado estacionário. 
 

P-17 NOX 
Amostra 

cfu/mL 
Média 

cfu/amostra 
cfu/mL 

Média 
cfu/amostra 

P-17 + NOX 
(cfu/mL) 

7º dia 1,3x106 2,7x105 
8º dia 1,0x106 2,5x105 I 
9º dia 1,1x106 

1,1x106 
2,4x105 

2,5x105 1,38x106 

7º dia 2,3x105 2,8x105 
8º dia 2,7x105 2,5x105 II 
9º dia 2,7x105 

2,6x105 
3,2x105 

2,8x105 5,41x105 

7º dia 2,6x105 2,4x105 
8º dia 2,4x105 2,6x105 III 
9º dia 2,6x105 

2,5x105 
2,6x105 

2,6x105 5,08x105 

7º dia 2,1x105 2,9x105 
8º dia 2,1x105 2,6x105 IV 
9º dia 2,2x105 

2,1x105 
3,3x105 

2,9x105 5,02x105 

7º dia 2,2x105 3,0x105 
8º dia 1,8x105 3,0x105 V 
9º dia 1,7x105 

1,9x105 

3,3x105 
3,1x105 4,99x105 

7º dia 5,5x105 7,4x105 
8º dia 7,4x106 1,7x106 VI 
9º dia 1,0x106 

1,0x106 
1,4x106 

1,4x106 2,47x106 

7º dia 8,0x105 8,6x105 
8º dia 8,3x105 1,0x106 VII 
9º dia 5,2x105 

8,1x105 
1,2x106 

9,4x105 1,75x106 

7º dia 2,5x105 2,6x105 
8º dia 2,3x105 2,6x105 VIII 
9º dia 1,7x105 

2,4x105 
2,5x105 

2,6x105 4,97x105 

 
Tabela VI.14. Resultados obtidos pelo método de contagem de bactérias heterotróficas em 
placa (HPC) para as estirpes P-17 e NOX na análise dos brancos e controlos das amostras 

de determinação da concentração de AOC incubados durante 9 dias.  
 

P-17 NOX 
Branco/Controlo 

cfu/mL cfu/mL 
Branco I, II, III 1,0x105 6,8x104 
Branco IV, V 1,2x105 6,5x104 
Branco VI, VII 1,3x106 3,4x105 
Branco VIII 1,7x106 7,0x104 

Rendimento I, II, III 5,3x105 1,0x105 
Rendimento IV, V 6,3x105 3,4x105 
Rendimento VI, VII 1,7x106 7,4x105 
Rendimento VIII 1,7x106 1,1x105 
Controlo I 7,5x105 4,4x105 
Controlo II 9,1x105 5,5x105 
Controlo III 1,4x106 6,3x105 
Controlo IV 7,8x105 7,7x105 
Controlo V 8,4x105 5,0x105 
Controlo VI 1,8x106 7,2x105 
Controlo VII 1,1x106 4,9x105 
Controlo VIII 8,6x105 5,3x105 
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VI.5.3. MÉTODO DE QUANTIFICAÇÃO DE ATP POR BIOLUMINESCÊNCIA 

Tabela VI.15. Resultados obtidos pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência para as estirpes P-17 e NOX e 
para o somatório das duas, na análise das amostras para quantificação de AOC incubadas durante 7, 8 e 9 dias. Os dados 
apresentados resultam da conversão de RLU em cfu/mL para ambas as estirpes através das correlações obtidas entre os 
dois métodos (vide Anexo VI.5.4). Os valores a cinzento correspondem a dias de incubação não considerados por não se 

encontrarem em estado estacionário. 

P-17 NOX 
Amostra 

RLUP-17 cfu/mL 
Média 

cfu/amostra 
RLUNOX cfu/mL 

Média 
cfu/amostra 

P-17 + NOX 
(cfu/mL) 

7º dia 6,90 5,5x105 0,80 9,2x104 
8º dia 6,60 5,3x105 0,76 8,8x104 I 
9º dia 5,50 4,4x105 

5,1x105 
0,63 7,4x104 

8,5x104 5,68x105 

7º dia 2,50 2,0x105 0,28 3,5x104 
8º dia 2,10 1,7x105 0,24 2,9x104 II 
9º dia 2,00 1,6x105 

1,7x105 
0,22 2,8x104 

3,1x104 1,89x105 

7º dia 1,70 1,3x105 0,19 2,4x104 
8º dia 1,40 1,1x105 0,16 2,0x104 III 
9º dia 1,50 1,2x105 

1,2x105 
0,18 2,2x104 

2,2x104 1,32x105 

7º dia 2,90 2,3x105 0,33 4,0x104 
8º dia 3,30 2,6x105 0,37 4,5x104 IV 
9º dia 2,60 2,1x105 

2,3x105 
0,30 3,6x104 

4,0x104 2,56x105 

7º dia 2,30 1,8x105 0,26 3,2x104 
8º dia 2,10 1,6x105 0,24 3,0x104 V 
9º dia 2,30 1,8x105 

1,8x105 
0,26 3,2x104 

3,1x104 1,91x105 

7º dia 8,30 6,7x105 0,96 7,1x105 
8º dia 19,0 8,8x105 1,30 1,4x105 VI 
9º dia 12,0 9,0x105 

9,0x105 
1,40 1,6x105 

1,6x105 1,13x106 

7º dia 8,00 7,0x105 1,00 1,1x105 
8º dia 8,00 7,8x105 1,00 1,3x105 VII 
9º dia 8,20 6,6x105 

7,4x105 
0,95 1,1x105 

1,2x105 8,41x105 

7º dia 2,80 2,2x105 0,32 3,9x105 
8º dia 2,50 2,2x105 0,29 3,6x105 VIII 
9º dia 1,60 1,3x105 

2,2x105 
0,19 2,3x105 

3,7x104 2,47x105 

 



 

                                                                        89    

Tabela VI.16. Resultados obtidos pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência para as estirpes P-17 e 
NOX na análise dos brancos e controlos das amostras de determinação da concentração de AOC incubados durante 

9 dias. Os dados apresentados resultam da conversão de RLU em cfu/mL para ambas as estirpes através das 
correlações obtidas entre os dois métodos (vide Anexo VI.5.4). 

P-17 NOX 
Branco/Controlo 

RLUP-17 cfu/mL RLUNOX cfu/mL 
Branco I, II, III 1,90 1,5x105 0,22 2,7x104 
Branco IV, V 3,20 2,6x105 0,37 4,4x104 
Branco VI, VII 24,0 1,9x106 2,70 2,9x105 
Branco VIII 32,0 2,6x106 3,70 4,0x105 

Rendimento I, II, III 3,80 3,1x105 0,44 5,2x104 
Rendimento IV, V 10,0 8,3x105 1,20 1,4x105 
Rendimento VI, VII 37,0 3,0x106 4,30 4,6x105 
Rendimento VIII 38,0 3,0x106 4,30 4,6x105 
Controlo I 2,50 2,0x105 0,28 3,5x104 
Controlo II 3,40 2,7x105 0,39 4,7x104 
Controlo III 2,80 2,3x105 0,32 3,9x104 
Controlo IV 9,30 7,4x105 1,10 2,2x105 
Controlo V 7,80 6,3x105 0,90 1,0x105 
Controlo VI 14,0 1,1x106 1,60 1,8x105 
Controlo VII 15,0 1,2x106 1,70 1,9x105 
Controlo VIII 4,80 3,8x105 0,55 6,4x104 
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Tabela VI.17. Resultados obtidos pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência na 
análise das amostras para determinação da concentração de AOC incubadas durante 7, 8 e 9 dias. Os 
valores a cinzento correspondem a dias de incubação não considerados por não se encontrarem em 

estado estacionário. 
 

Amostra RLU 
Concentração 

(pg/mL) 
Nº. células/mL 

7º dia 7,73 1,44x104 7,13x106 
8º dia 7,40 1,38x104 6,96x106 
9º dia 6,02 1,12x104 5,01x106 

I 

Média 7,05 1,31x104 6,36x106 

7º dia 2,80 5,15x103 2,58x106 
8º dia 2,32 4,26x103 2,26x106 
9º dia 1,90 3,48x103 1,66x106 

II 

Média 2,34 4,30x103 2,17x106 

7º dia 1,87 3,43x103 1,64x106 

8º dia 2,48 4,56x103 2,27x106 
9º dia 1,71 3,13x103 1,53x106 

III 

Média 2,02 3,71x103 1,81x106 

7º dia 3,20 8,17x103 4,08x106 

8º dia 3,86 7,13x103 3,51x106 
9º dia 2,75 5,06x103 2,42x106 

IV 

Média 3,27 6,79x103 3,34x106 

7º dia 2,57 4,73x103 2,34x106 
8º dia 2,34 4,30x103 2,22x106 
9º dia 2,96 5,44x103 2,81x106 

V 

Média 2,62 4,82x103 2,46x106 

7º dia 9,29 1,73x104 8,71x106 
8º dia 20,3 3,49x104 1,87x107 
9º dia 12,8 2,39x104 1,13x107 

VI 

Média 12,8 2,39x104 1,13x107 

7º dia 6,18 1,15x104 5,51x106 
8º dia 10,4 1,95x104 4,26x106 
9º dia 9,18 1,71x104 8,02x106 

VII 

Média 8,31 1,55x104 4,89x106 

7º dia 3,10 5,73x103 2,98x106 

8º dia 2,84 5,23x103 2,75x106 
9º dia 1,81 3,32x103 1,67x106 

VIII 

Média 2,97 5,48x103 2,86x106 
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Tabela VI.18. Resultados obtidos pelo método de quantificação de ATP por bioluminescência na 
análise dos brancos e controlos das amostras de determinação da concentração de AOC incubados 

durante 9 dias.  
 

Branco/Controlo RLU Concentração (pg/mL) Nº. Células/mL 

Branco I, II, III 2,12 3,89x103 1,89x106 

Branco IV, V 3,56 6,58x103 3,26x106 

Branco VI, VII 26,4 4,99x104 2,45x107 

Branco VIII 36,0 6,82x104 3,64x107 

Rendimento I, II, III 4,26 7,88x103 4,03x106 

Rendimento IV, V 11,6 2,17x104 1,13x107 

Rendimento VI, VII 41,7 7,92x104 4,05x107 

Rendimento VIII 42,0 7,97x104 3,99x107 

Controlo I 2,76 5,08x103 2,88x106 

Controlo II 3,80 7,01x103 3,40x106 

Controlo III 3,14 5,79x103 2,60x106 

Controlo IV 10,3 1,93x104 1,00x107 

Controlo V 8,72 1,63x104 8,19x106 

Controlo VI 15,8 2,97x104 1,42x107 

Controlo VII 16,3 3,06x104 1,56x107 

Controlo VIII 5,30 9,82x103 4,97x106 
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VI.5.4. COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS REALIZADOS 

 

RLU vs cfu P-17
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RLU vs cfu NOX
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RLU vs cfu total
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Figura VI.7. Representações gráficas das correlações verificadas entre o método de determinação da 
concentração de ATP por bioluminescência e o método de contagem total de colónias para as amostras 

analisadas a) para a estirpe P-17, b) para a estirpe NOX e c) para o somatório das duas estirpes. Cada ponto 
corresponde ao valor médio de cada amostra.  

a) 

b) 

c) 
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RLU vs cfu P-17 para RSSJ
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RLU vs cfu NOX para RSSJ
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RLU vs cfu total para RSSJ
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Figura VI.8. Representações gráficas das correlações verificadas entre o método de determinação da 
concentração de ATP por bioluminescência e o método de contagem total de colónias para a amostra RSSJ 
(Amostras I e V) a) para a estirpe P-17, b) para a estirpe NOX e c) para o somatório das duas estirpes. Cada 

ponto corresponde ao valor médio de cada dia de análise da amostra.  

a) 

b) 

c) 
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RLU vs cfu P-17 para ERL01
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RLU vs cfu NOX para ERL01
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RLU vs cfu total para ERL01
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Figura VI.9. Representações gráficas das correlações verificadas entre o método de determinação da concentração 
de ATP por bioluminescência e o método de contagem total de colónias para a amostra ERL01 (Amostras II e IV) a) 
para a estirpe P-17, b) para a estirpe NOX e c) para o somatório das duas estirpes. Cada ponto corresponde ao 

valor médio de cada dia de análise da amostra. 

a) 

b) 

c) 
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RLU vs cfu P-17 para EALVB
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RLU vs cfu NOX para EALVB
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RLU vs cfu total para EALVB
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Figura VI.10. Representações gráficas das correlações verificadas entre o método de determinação da 
concentração de ATP por bioluminescência e o método de contagem total de colónias para a amostra EALVB 
(Amostras III e VI) a) para a estirpe P-17, b) para a estirpe NOX e c) para o somatório das duas estirpes. Cada 

ponto corresponde ao valor médio de cada dia de análise da amostra. 

a) 

b) 

c) 
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RLU vs cfu P-17 para RST2
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RLU vs cfu NOX para RST2

y  = 0,924x  - 4,530

R² = 0,990
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20

5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20

log (cfu NOX/mL)

lo
g 

(R
LU

 to
ta

l) Amostras

Linear (Amostras)

 

 

RLU vs cfu total para RST2

y  = 0,948x  - 4,931

R² = 0,995

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20

5,60 5,80 6,00 6,20 6,40

log (cfu total/mL)

lo
g 

(R
LU

 to
ta

l) 

Amostras

Linear (Amostras)

 

Figura VI.11. Representações gráficas das correlações verificadas entre o método de determinação da 
concentração de ATP por bioluminescência e o método de contagem total de colónias para a amostra RST2 

(Amostras VII e VIII) a) para a estirpe P-17, b) para a estirpe NOX e c) para o somatório das duas estirpes. Cada 
ponto corresponde ao valor médio de cada dia de análise da amostra. 
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