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Resumo 

 

A monitorização dos microrganismos patogénicos existentes na água é da maior importância para 

assegurar a saúde pública. As técnicas de rotina largamente aceites na avaliação da qualidade 

microbiológica da água apresentam várias limitações, como elevado tempo de resposta, baixa 

especificidade, falta de abrangência para muitos patogénicos importantes. O uso de indicadores 

facilita a análise, apresentando, todavia, limitações na correlação entre a presença de indicadores e 

patogénicos na mesma amostra. Várias tentativas foram realizadas pela comunidade científica, para 

encontrar outras formas de detecção de patogénicos.  

 

Este estudo pretende desenvolver um método rápido para detectar simultaneamente vários 

microrganismos (bactérias, protozoários e vírus) em amostras de água, usando um chip de DNA 

(Aquachip). O início deste trabalho consistiu no desenho de primers específicos para a amplificação 

de oito sondas de DNA para os microrganismos indicadores e obrigatórios segundo a lei Portuguesa 

e a Directiva da Comunidade Europeia: Coliformes totais (Sonda 1), Escherichia coli (Sonda 4-

E..coli_PT, Sonda 5-E..coli_PMI, Sonda 7-E..coli_uidA e Sonda 8-E..coli_lacZ), Enterococcus (Sonda 

2- Enterococcus faecalis e Sonda 3- Enterococcus faecium) e Clostridium perfringens (Sonda 6).  

 

O algoritmo Blastn – Nucleotide Blast (NCBI) mostrou homologia entre cada uma das sondas e os 

seus microrganismos alvo. 

 

Todas as sondas foram validadas pela técnica de Hibridação de Southern.  

 

A clonagem das sondas validadas não teve resultados positivos. 

 

 

Palavras-chave: Qualidade da água de consumo humano, Microrganismos indicadores, Sondas de 

DNA, Southern blot, Clonagem. 



 

Abstract 

 

The monitoring of waterborne pathogens is considered of major importance in public health 

assurance. Routine and widely accepted techniques to evaluate the microbiological water quality have 

some limitations, such as high response time, low specificity, or the limited analysis that can not 

embrace many important pathogens. The use of indicators make the analysis easier, in practise, but 

the correlation between the presence of indicators and pathogens in the same sample is limited. 

Several efforts to find other manners for pathogen detection have been made by scientific community. 

 

This study aims to developing a quick method to simultaneously detect several microorganisms 

(bacteria, protozoa, and virus) in water samples by the use of a DNA chip (Aquachip). The work has 

begun with primer design for specific amplification of eight DNA probes for Portuguese and European 

Community mandatory microorganisms and indicators: Total Coliforms (Probe 1), Escherichia coli 

(Probe 4-E..coli_PT, Probe 5-E..coli_PMI, Probe 7-E..coli_uidA and Probe 8-E..coli_lacZ), 

Enterococcus (Probe 2- Enterococcus faecalis and Probe 3- Enterococcus faecium), and Clostridium 

perfringens (Probe 6).  

 

The algorithm Blastn – Nucleotide Blast (NCBI) had shown homology between each probe and its 

target microrganisms. 

 

Positive results were obtained for all DNA probes in the validation step by Southern Blotting. 

 

Cloning of these probes did not achieve positive results. 

 

Keywords: Drinking water quality, Indicator microorganisms, DNA probes, Southern blot, DNA 

cloning. 
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1. Introdução 

 

Hoje em dia, exige-se que a água para consumo tenha uma elevada qualidade relativamente a todos 

os parâmetros físicos, químicos e biológicos. 

 

Os parâmetros biológicos e microbiológicos podem alterar as características químicas e físicas da 

água e ter fortes implicações na saúde pública. Assim, a avaliação da qualidade microbiológica da 

água para consumo é de grande importância e cada vez mais se pretende aumentar o número de 

parâmetros analisados e diminuir o limite de detecção de cada um, até valores que se considerem 

razoavelmente próximos de zero, com o objectivo de conseguir uma boa aproximação a uma água 

livre de patogénicos. 

 

 

1.1. Panorama legal de Portugal e da Comunidade Europeia 

 

O trabalho exposto nesta dissertação teve como alvo os parâmetros microbiológicos, bem como os 

parâmetros indicadores exigidos legalmente em Portugal para a água destinada ao consumo humano 

e fornecida por sistemas de abastecimento público ou utilizada em empresas da indústria alimentar. A 

lei portuguesa e a lei comunitária exigem, para este tipo de água, a ausência, em 100 mL, dos 

parâmetros Escherichia coli e Enterococcus e, também, dos parâmetros indicadores Coliformes totais 

e Clostridium perfringens. Segundo a mesma legislação, o parâmetro indicador Número de colónias 

por mililitro, a 22ºC e a 37ºC, não pode sofrer alterações anormais [DR, 2001; DWD, 1998]. Para uma 

visão mais completa do panorama legal português e comunitário, pode recorrer-se ao Anexo I, onde 

se encontra resumido o Decreto-Lei nº243/2001 actualmente em revisão e, ao mesmo tempo, a 

Directiva comunitária Drinking Water Directive 98/83/EC.  

 

A Tabela 1.1 mostra a relação entre os parâmetros abordados neste trabalho e o tipo de 

contaminação a eles associados. 

 

Tabela 1.1: Tipo de contaminação indiciada por cada um dos parâmetros [WHO, 

2006a]. 

Parâmetro Tipo de contaminação 

Coliformes totais Contaminação fecal 

E. coli Contaminação fecal recente 

E. faecalis e E. faecium Contaminação fecal recente 

C. perfringens Contaminação fecal antiga ou intermitente 

 

 

Para além da flora natural da água, os microrganismos mais frequentemente encontrados nesse 

ambiente são, por exemplo, os que fazem parte da flora intestinal normal humana e de outros animais 
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e também os enteropatogénicos. Assim, os vestígios de contaminação fecal nas águas destinadas ao 

consumo humano devem ser rigorosamente controlados [Rompré et al., 2002]. 

 

Com o objectivo de avaliar a qualidade microbiológica das águas de consumo humano, é comum a 

utilização de parâmetros indicadores. A presença de um indicador de contaminação microbiológica 

significa que é provável a presença de outros microrganismos patogénicos. Um bom indicador deve 

ter como ambiente natural um ambiente fecal (deve fazer parte da flora intestinal de animais de 

sangue quente) e deve estar obrigatoriamente presente nesse ambiente, não deve crescer fora do 

seu ambiente natural, deve sobreviver durante mais tempo do que a maioria dos patogénicos viáveis 

mas não durante tanto tempo que permita detectar contaminações que já findaram e a sua detecção 

deve, ainda, ser mais fácil, mais rápida, mais sensível e menos dispendiosa do que a dos 

patogénicos cuja presença é indicada pelo microrganismo indicador [Cimenti et al., 2007]. Os pontos 

1.1.1 e 1.1.2 focam mais de perto cada um dos parâmetros referidos na Tabela 1.1. 

 

 

1.1.1. O grupo dos coliformes: coliformes típicos e atípicos 

 

O grupo dos coliformes é usado como indicador, por se encontrar em maior número e concentração 

do que as bactérias patogénicas, indicando a potencial presença de enteropatogénicos e outras 

bactérias patogénicas na mesma água [Cimenti et al., 2007]. As bactérias coliformes podem, em si, 

não constituir perigo, não sendo, muitas delas patogénicas, mas indicam a probabilidade de outros 

microrganismos de origem fecal, efectivamente patogénicos, estarem presentes na mesma água. O 

uso do grupo dos coliformes e, mais especificamente, de E. coli, como indicadores da qualidade 

microbiológica da água data do fim do séc. XIX, aquando do seu primeiro isolamento de fezes 

[Rompré et al., 2002]. 

 

Os coliformes são bactérias agrupadas devido às suas características bioquímicas e constituem uma 

grande diversidade de géneros e espécies. São Gram-negativas, em forma de bastonete, não 

formadoras de endósporos, oxidase-negativas (não possuem a enzima citocromo-oxidase), aeróbias 

ou anaeróbias facultativas. Pertencem à família Enterobacteriaceae e muitos deles estão presentes 

na flora intestinal humana e outros animais de sangue quente, sendo, portanto, frequente a presença 

em fezes e águas residuais domésticas [Leclerc et al., 2001].  

 

A Tabela 1.2 apresenta, para cada um dos géneros de coliformes mencionados em Leclerc et al., 2001 

como ocorrentes na água, informação sobre a presença ou ausência de actividade da enzima               

β-galactosidase, usada como base para as análises de rotina na identificação deste grupo, e sobre a 

existência ou inexistência de espécies de origem fecal dentro do género correspondente.  
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Tabela 1.2: Géneros de bactérias coliformes da família 

Enterobacteriaceae com ocorrência na água [adaptado de 

Leclerc et al., 2001]. 

Género 

Actividade            

ββββ-galactosidase Origem fecal 

Budvicia + - 

Buttiauxella + - 

Citrobacter + + 

Enterobacter + + 

Erwinia + - 

Escherichia + + 

Hafnia + - 

Klebsiella + + 

Kluyvera + - 

Leclercia + - 

Moellerella + + 

Morganella - + 

Pantoea + - 

Pragia - - 

Proteus - - 

Providencia - + 

Rahnella + - 

Salmonellaa - + 

Serratia + - 

Shigellab - + 

Yersiniac + + 
a Os subgrupos 3a, 3b (Arizona) e 5 (S. bongorae) do género 

Salmonella têm actividade β-galactosidase. b Alguns biovares de 

S. sonnei têm actividade β-galactosidase. c Tem actividade               

β-galactosidase, excepto Y. aldovae. 

 

 

Os géneros de coliformes apresentados na Tabela 1.2 como sendo de origem fecal podem ser 

encontrados em fezes, mas não são exclusivamente de origem fecal dado que têm capacidade para 

sobreviver e até crescer em ambientes desfavoráveis [Leclerc et al., 2001]. 

 

Apesar de ser indicadora de contaminação fecal, a presença de microrganismos pertencentes ao 

grupo dos coliformes nem sempre é suficiente para garantir que a contaminação tem origem fecal, 

pois muitos coliformes são saprófitas, tendo origem ambiental. Os coliformes que não determinam 
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uma contaminação necessariamente fecal denominam-se coliformes atípicos. O grupo dos 

coliformes, ou coliformes totais, contém coliformes típicos, ou coliformes fecais, e atípicos. A 

indicação de contaminação fecal dada pelo parâmetro indicador coliformes totais deve ser confirmada 

pela determinação de E. coli (representante principal dos coliformes fecais), que é um indicador mais 

seguro da origem fecal da contaminação. Mesmo entre os chamados coliformes termotolerantes que, 

durante muito tempo foram associados a contaminação fecal, alguns são atípicos, pois, embora 

Escherichia seja o género predominante, outros géneros podem surgir como sendo termotolerantes, 

tais como os géneros Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter. [WHO, 2006a].  

 

Os coliformes fecais são de origem intestinal e, uma vez na água, perdem viabilidade ao fim de 

poucas semanas após terem abandonado o seu ambiente natural. Assim, a sua presença numa 

amostra de água é indicadora de contaminação fecal recente. Para além desta espécie, muitas 

espécies do género Shigella podem ser incluídas neste grupo por também possuírem a enzima β-D 

glucuronidase, em cuja actividade se baseia a sua determinação nas análises de rotina [Rompré et 

al., 2002].  

 

 

1.1.2. Outros parâmetros 

 

As bactérias do género Enterococcus, anteriormente designadas por Streptococcus do grupo D 

segundo a classificação de Lancefield, são Gram-positivas, aeróbias ou anaeróbias facultativas, não 

produzem catalase e não formam esporos. Produzem hemólise variável, α ou γ, na maioria. Uma vez 

que faz parte da flora normal do tracto gastrointestinal de humanos e animais, este género é um 

indicador de contaminação fecal recente, com viabilidade na água por um curto período de tempo, 

mas por mais tempo do que a espécie E. coli [Paul et al., 1995; WHO, 2006a]. As espécies mais 

especificamente associadas a poluição fecal são E. faecalis, E. faecium, E. durans e E. hirae [WHO, 

2006a].  

 

A espécie C. perfringens é anaeróbia obrigatória, realiza a redução de sulfito a sulfureto e está 

normalmente presente nas fezes humanas e de animais. Na forma de endósporos, apresenta uma 

resistência muito elevada aos tratamentos de desinfecção da água que usam cloro e pode sobreviver 

na água, não se multiplicando, por um período muito mais longo do que as bactérias de origem fecal 

que não formam endósporos, sendo, assim, um indicador útil na identificação de uma contaminação 

fecal antiga ou intermitente da água [WHO, 2006a].  

 

Outro parâmetro indicador mencionado acima é o Número de colónias por mililitro, a 22ºC e a 37ºC. 

Este parâmetro fornece indicações quanto à natureza dos microrganismos (bactérias aeróbias, 

apenas) presentes numa amostra de água, podendo associar-se a contaminação fecal o Número de 

colónias por mililitro que se desenvolvem a 37ºC e sendo principalmente saprófitas os que crescem a 

22ºC [DR, 1998; DR, 2001; DWD, 1998]. 
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Ainda a partir dos parâmetros já referidos, é possível extrair outra informação. A razão entre o 

número de coliformes fecais e o número de Enterococcus por mililitro de amostra é indicativa da 

origem da contaminação fecal. Se o seu valor for maior do que 4, indica contaminação humana se o 

seu valor for menor do que 0,7, indica que a contaminação é de origem animal e se o seu valor se 

encontrar entre 2 e 4, indica que a poluição é tanto humana como animal [Cappucino e Sherman, 

1983]. 

 

 

1.2. Recomendações e regulamentações de entidades estrangeiras 

 

A Organização Mundial de Saúde recomenda a quantificação de riscos relacionados com 

microrganismos patogénicos e a definição de objectivos a satisfazer pelas águas de consumo em prol 

da salvaguarda da saúde pública. A apresentação de Guidelines for drinking-water quality [WHO, 

2006b] procura citar os riscos para a saúde pública de muitos microrganismos, indicando algumas 

das suas características como patogénicos. A Tabela 1.3 apresenta uma correspondência entre os 

microrganismos mais relevantes para o presente trabalho citados no referido documento e os vários 

tipos de efeitos na saúde humana.  

 

Tabela 1.3: Perturbações associadas a microrganismos patogénicos potencialmente 

transmitidos pela água, [WHO, 2006a]. 

Microrganismos 

Efeitos 
nos 

tecidos 
moles  

Efeitos no 
tracto 

gastrointestinal 

Efeitos 
no 

tracto 
urinário 

Efeitos no 
tracto 

respiratório 

Efeitos 
no 

sangue  

Perturbações 
particularmente 

importantes 

E. coli + + +  + 
Bacterémia, 
meningite, 

HUSa. 

Klebsiella spp.  +  +  

Infecção 
nosocomial 
persistente; 
pneumonia 
destrutiva. 

Salmonella spp.  +   + 

Diarreia 
fulminante, 
bacterémia, 
septicémia, 
febre tifóide. 

Shigella spp.  +    Disenteria. 

Yersinia spp.  +    
Grande aumento 

dos nódulos 
linfáticos. 

+ Presença de pelo menos um sintoma relacionado com o efeito explicitado 
a HUS – Haemolytic Uraemic Syndrome 
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Em Guidelines for drinking-water quality [WHO, 2006a] não se encontram descritos os efeitos na 

saúde humana do género Enterococcus e da espécie C. perfringens. O género Enterococcus é 

geralmente causador de infecções nosocomiais em indivíduos com o sistema imunitário debilitado, 

afectando o tracto urinário, os tecidos moles, o tracto gastrointestinal e o sangue. A espécie C. 

perfringens é responsável pela maioria das infecções humanas por bactérias deste género, e. g., 

gangrena [Delisle and Tomalty, 1999]. 

 

Nos Anexos II e III, pode consultar-se o significado de alguns termos médicos presentes na Tabela 

1.3, bem como uma tabela semelhante alargada a um maior número de patogénicos presentes em 

WHO, 2006a. 

 

Outra entidade com relevância no domínio das águas é a Agência de Protecção Ambiental americana 

(Environmental Protection Agency – EPA) que, além de apontar para a ausência de Coliformes totais 

e Coliformes fecais (E. coli), também refere tratamentos que visam a anulação de Giardia lamblia, 

Vírus, Legionella e Cryptosporidium. Propõe, ainda, o rastreio dos contaminantes microbiológicos 

Aeromonas, Cyanobacteria (algas azuis-verdes, outras algas aquáticas e suas toxinas), Echovírus, 

Coxsackievírus, Helicobacter pylori, Microsporidia, Calcivírus e Adenovírus, a maioria ainda sem um 

método de análise desenvolvido [EPA, 2005].  

 

No Anexo I encontram-se valores indicados pela EPA e, também, pelo instituto inglês Drinking-Water 

Institute (DWI). 

 

 

1.3. Métodos clássicos e métodos moleculares usados na avaliação da qualidade 

microbiológica da água 

 

1.3.1. Métodos clássicos  

 

Um método clássico, o Método da fermentação em tubos múltiplos, foi usado na avaliação da 

qualidade da água durante mais de 80 anos, tendo sido um dos possíveis métodos de análise quando 

se encontrava em vigor o Decreto-lei 236/98, no que este concerne às águas de consumo. O método 

compreendia três passos, ao fim dos quais se podia estimar o número mais provável (NMP/100mL) 

de coliformes totais e coliformes fecais numa amostra de água. No teste presuntivo, após incubação a 

35ºC de certos volumes de água correspondentes às várias diluições decimais, em meio líquido 

(lactose broth ou lauryl tryptose broth), durante 48 horas, era observado um resultado positivo, nos 

tubos em que ocorresse produção de gás, de ácido ou crescimento abundante. A confirmação destes 

resultados era feita através da incubação a 35ºC, em meio líquido brilliant green bile broth, de uma 

cultura proveniente de cada tubo que obteve resultado positivo no teste presuntivo. A formação de 

gás dentro de 48 horas constituía um resultado positivo no teste de confirmação. O terceiro passo 

tinha a função de determinar qual o NMP de coliformes totais que são coliformes fecais e consiste 
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numa incubação a 44,5ºC, durante 24 horas, em meio EC broth. No total dos passos, o resultado do 

Método da fermentação em tubos múltiplos demorava, pelo menos, quatro dias [Rompré et al., 2002].  

 

Desde a entrada em vigor do Decreto-lei 243/2001, é utilizado na análise bacteriológica de águas o 

Método das membranas filtrantes, em conjunção com o uso de meios de cultura selectivos para cada 

um dos parâmetros. Este método consta de uma filtração sob vácuo de um volume adequado da 

água a analisar, através de uma membrana estéril de porosidade 0,45 µm, onde são retidos os 

contaminantes bacterianos. Após este passo, a membrana ou filtro, é incubada numa placa de meio 

selectivo, à temperatura adequada. Este método tem algumas vantagens sobre o Método da 

fermentação em tubos múltiplos, tais como, o encurtamento do período de resposta, a possibilidade 

de serem analisados maiores volumes de água e a maior exactidão e reprodutibilidade dos resultados 

[Cappucino e Sherman, 1983]. 

 

Antes do aparecimento dos métodos enzimáticos rápidos, a análise microbiológica de águas era 

realizada através de testes bioquímicos que têm por base reacções metabólicas. Por esta razão, a 

identificação dos microrganismos presentes numa amostra era muito pouco específica, havendo 

necessidade de vários testes adicionais para confirmação. O desenvolvimento de métodos de 

detecção baseados na actividade enzimática específica melhorou muito a especificidade e a 

sensibilidade dos métodos clássicos [Rompré et al., 2002], mas manifesta-se ainda insuficiente em 

termos do tempo de resposta e da especificidade da mesma. 

 

As bactérias coliformes são identificadas com base na actividade da enzima β-D galactosidase, dado 

que a maioria realiza especificamente a fermentação da lactose, com produção de ácido e gás (H2 e 

CO2), a 35-37ºC em menos de 24h de incubação. Por isso, a detecção de Coliformes totais numa 

amostra de água é feita através da incubação a 37ºC do filtro contendo as bactérias presentes em 

determinado volume de amostra de água (Método das membranas filtrantes) [WHO, 2006a]. O meio 

de cultura usado nesta determinação é um meio de cultura selectivo contendo sais biliares ou lauril-

sulfato de sódio (compostos inibidores do crescimento de bactérias Gram-positivas, para excluir o 

género Enterococcus), segundo a norma internacional ISO 9308-1 [DWD, 1998]. 

 

Os coliformes fecais são identificados segundo a norma internacional ISO 9308-1 [DWD, 1998]. De 

uma forma geral, sintetizam a enzima β-D glucuronidase e possuem o gene uidA, tendo a capacidade 

específica de fermentar a lactose quando incubados a 44-45ºC (24-48h), ao contrário dos outros 

coliformes. Esta capacidade é usada na confirmação da origem fecal das bactérias coliformes 

detectadas numa amostra de água pelo Método das membranas filtrantes, por ser específica dos 

coliformes fecais, num meio selectivo. Outro teste realizado para distinguir E. coli dos restantes 

coliformes termotolerantes, o teste do indole, baseia-se na capacidade desta espécie para produzir 

índole a partir de triptofano e realiza-se por meio do reagente de Kovacs. Qualquer um dos métodos é 

válido para a referida identificação [WHO, 2006a]. 
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A identificação específica do género Enterococcus, pelos métodos clássicos, é feita com recurso ao 

meio bílis-esculina a 35-37 ºC por 48h [WHO, 2006a], segundo a norma internacional ISO 7899-2. 

Este meio contém peptona, sais biliares, citrato de ferro, esculina e agar. As bactérias do género 

Enterococcus hidrolisam a esculina, formando esculetina e dextrose. A esculetina combina-se com o 

citrato de ferro, formando um complexo castanho-escuro ou preto. Os sais biliares estão presentes 

para testar a tolerância à bílis [DWD, 1998, Giménez-Pereira, 2005]. 

 

A presença de C. perfringens (incluindo os esporos) é identificada pelo crescimento em condições de 

anaerobiose, no meio selectivo m-CP agar, a 44ºC, durante 21 horas, após o qual são contadas as 

colónias amarelo-opaco que sujeitas a uma exposição a hidróxido de amónio durante 20 a 30 

segundos mudam de cor para rosa ou vermelho, segundo procedimento descrito no Anexo IV [DWD, 

1998].  

 

 

1.3.2. Métodos moleculares  

 

Um dos métodos moleculares aplicados à análise microbiológica de águas consiste numa reacção de 

PCR com primers específicos para o organismo pesquisado. Por exemplo, Toranzos et al., 1993 

realizou a detecção de enteropatogénicos na água por PCR quantitativo e PCR-NMP (número mais 

provável) [Toranzos et al., 1993]. Delabre e seus colaboradores não só usaram PCR para detectar 

patogénicos (Aeromonas hydrophila, Salmonella e EHEC, i.e. E. coli enterohemorrágica) como 

também avaliaram a sua viabilidade através da repetição do mesmo procedimento após 20 horas de 

cultura [Delabre et al., 1998]. Também Haugland e seus colaboradores usaram PCR quantitativo para 

detectar Enterococcus em amostras de água, comparando estes resultados com os resultados do 

método das membranas filtrantes [Haugland et al., 2005]. Carson e seus colaboradores usaram 

Ribotipagem molecular e rep-PCR (repetitive extragenic palindromic-PCR) para distinguir entre E. coli 

de origem humana e não humana, comparando os dois métodos, o segundo dos quais se revelou 

mais exacto reprodutível e eficiente [Carson et al., 2001; Carson et al., 2003]. A técnica de 

genotipagem molecular por ERIC-PCR (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus-PCR) foi 

usada na tipagem de uma grande colecção de isolados de E. coli por Meacham e seus 

colaboradores. Apesar de ser uma técnica mais rápida e menos dispendiosa do que PFGE (pulsed-

field gel electrophoresis) ou sequenciação multilocus, questiona-se sobre a reprodutibilidade daquela 

técnica [Meacham et al., 2003]. 

 

Já foi feito um estudo para a construção de um biosensor de fibras ópticas que permitiria detectar a 

estirpe E. coli O157:H7, realizando PCR directamente a partir das bactérias presentes nas fibras 

ópticas e reduzindo o tempo de análise para duas horas [Simpson e Lim, 2005].  

 

Já foi desenvolvido, também, um sistema portátil que inclui preparação da amostra e análise da 

mesma num chip de DNA, cujo resultado é obtido ao fim de dois períodos com cerca de 25 minutos. 
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Este sistema foi usado para determinar apenas E. coli, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis e 

células humanas HL60, contendo um chip de oligonucleótidos com 20 bases de comprimento 

[Bavykin et al., 2001]. 

 

Outros exemplos do uso dos métodos moleculares poderiam ser dados no domínio da análise de 

águas mas, como conclusão deste ponto, pode dizer-se que os métodos moleculares têm grandes 

vantagens sobre os métodos clássicos, tais como a maior especificidade e o tempo de resposta muito 

mais curto. No entanto, ainda falta uma solução que permita realizar uma análise rápida, simples, 

pouco dispendiosa e que não se limite à detecção de alguns indicadores ou de alguns organismos 

patogénicos em particular, mas que possa ser mais abrangente, permanecendo economicamente 

viável. 

 

 

1.3.3. Limitações dos métodos clássicos face aos métodos moleculares 

 

O uso dos métodos clássicos de microbiologia obriga a um passo de cultura (24 a 48 horas), o que 

confere morosidade à análise, tornando conhecidos os seus resultados, muitas vezes, após a água 

ter sido indevidamente usada. Para além da morosidade, estes métodos apresentam várias 

limitações, como por exemplo, a interferência de microrganismos que não os pesquisados em 

determinada análise, a falta de especificidade, a difícil detecção dos organismos que crescem 

lentamente ou dos organismos para os quais não existe um meio de cultura selectivo e a 

impossibilidade de detecção dos organismos não-cultiváveis apesar de viáveis [Rompré et al., 2002].  

 

A falta de abrangência na determinação de alguns parâmetros pelos métodos clássicos, mesmo pelos 

que se baseiam numa actividade enzimática específica, também é uma limitação. Como exemplo 

desta situação, faz-se referência às estirpes de E. coli que não apresentam actividade da β-D 

glucuronidase, não sendo, portanto, detectadas através dos métodos clássicos que se baseiam nesta 

actividade. Já o gene uidA, sequência codificante da referida enzima, está presente na maioria das 

estirpes de E. coli, mesmo em muitos isolados desta espécie que não apresentam a actividade 

enzimática correspondente [Feng et al.,1991].  

 

Há, ainda, situações em que a especificidade dos métodos moleculares pode ser limitada, por 

exemplo, no que toca à determinação da espécie E. coli. Sendo E. coli o representante máximo do 

grupo dos coliformes fecais, também nele se podem incluir bactérias de outros géneros, como muitas 

espécies do género Shigella por também possuírem a enzima β-D glucuronidase e o correspondente 

gene uidA [Rompré et al., 2002]. Desta forma, as determinações de coliformes fecais, baseadas na 

presença desta enzima, quer pelos métodos clássicos, quer por métodos moleculares, não serão 

restritas à espécie E. coli. O estudo realizado por Spierings e seus colaboradores também suporta a 

inclusão do género Shigella no grupo dos coliformes fecais, baseando-se, por sua vez, em duas 

regiões codificantes da proteína PhoE expostas na superfície celular, testadas por PCR, o qual 
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revelou resultados positivos para todas as estirpes de E. coli e de Shigella testadas, excepto Shigella 

boydii serovar 13 [Spierings et al., 1993]. 

 

Outra limitação que existe na análise microbiológica de águas prende-se com o facto de a relação 

entre a presença de organismos indicadores e organismos patogénicos ser limitada, não sendo 

possível garantir a ausência destes quando os outros não estão presentes. Por isso, surge a 

necessidade de alargar o espectro de organismos analisados, aliada à necessidade de testes rápidos 

e com elevada sensibilidade e especificidade.  

 

Para se fazer uma análise de rotina mais abrangente do que a actualmente realizada, utilizando os 

métodos microbiológicos clássicos, seria necessário multiplicar os recursos materiais e humanos, o 

que seria economicamente inviável. Além disso, uma análise abrangente mas baseada nos mesmos 

métodos não possibilitaria uma resposta tão rápida quanto se deseja. 

 

 

1.4. Projecto Aquachip 

 

O Projecto Aquachip pretende tornar possível a pesquisa simultânea de vários tipos de 

microrganismos passíveis de serem encontrados em águas de consumo e potenciais riscos para a 

saúde pública, tendo em conta as recomendações da OMS.  

 

Tem por base métodos moleculares e pretende possibilitar a realização de uma análise rápida e 

simultânea dos contaminantes considerados mais importantes, podendo chegar a todos os 

organismos recomendados, através da implementação das sondas correspondentes num chip de 

DNA. No chip, o resultado de determinado parâmetro será obtido através da análise do sinal ou da 

combinação de sinais positivos e, eventualmente, negativos de várias sondas desenhadas para esse 

parâmetro. 

 

Até agora não surgiu nenhuma solução que se mostre tão eficaz para detectar rápida e 

simultaneamente a presença de um tão elevado número de diferentes contaminantes microbiológicos 

quanto a proposta pelo projecto Aquachip. 

 

Para a análise com o biosensor de fibras ópticas [Simpson e Lim, 2005], por exemplo, se tornar tão 

abrangente quanto o Projecto Aquachip se propõe, correria o risco de ser economicamente inviável, 

visto envolver uma tecnologia muito mais complexa e, também, mais dispendiosa se se tratar da 

implementação para um maior número de microrganismos. A tecnologia em que se baseia o 

Aquachip apenas envolve a extracção e digestão de DNA e a sua hibridação com sondas específicas 

inseridas no chip, sendo um processo muito mais barato, mesmo no que diz respeito à detecção de 

sinais e, principalmente, porque se trata de uma análise integrada. 
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1.4.1. Limitações dos chips de DNA 

 

Os chips de DNA são indicados para determinar a presença ou ausência de determinado 

microrganismo, mas não para inferir sobre a sua viabilidade [Call, D. R., 2005], uma vez que os 

ácidos nucleicos de organismos viáveis e não-viáveis têm as mesmas possibilidades de hibridar com 

dada sonda. Uma possível solução para este problema encontra-se no uso de Ethidium monoazide 

bromide que se intercala entre as bases do DNA e que só consegue penetrar em células com a 

parede celular destruída lesada [Nocker e Camper, 2006]. Além desta questão, seria importante 

conseguir realizar uma quantificação de microrganismos detectados [Call, D. R., 2005]. Esta pode 

ser, também, uma limitação dos chips de DNA, visto a origem de um forte sinal de hibridação obtido 

poder ser a abundância de DNA alvo ou uma forte hibridação. Assim, os chips de DNA irão 

provavelmente servir como primeira fonte de resultados. Sendo estes qualitativos, terão que ser 

confirmados a posteriori por outros métodos quantitativos [Call, D. R., 2005]. 

 

 

1.5. Objectivos do Projecto Aquachip e objectivos do estágio 

 

O presente trabalho insere-se no Projecto Aquachip e corresponde à sua fase inicial. Este projecto 

visa a construção de um chip de DNA contendo sondas que permitem a detecção específica de 

microrganismos de um mesmo grupo, espécie ou estirpe.  

 

Os objectivos deste estágio são encontrar uma ou mais zonas do genoma de cada organismo, dentre 

os parâmetros microbiológicos e os parâmetros indicadores exigidos legalmente em Portugal, que 

sejam específicas do mesmo e que tenham um tamanho adequado para serem implementadas no 

chip, funcionando como sondas e permitindo, assim, a detecção de cada espécie ou grupo através de 

uma combinação de sinais dos spots do chip; e validar as sondas desenhadas, mostrando que cada 

uma delas hibrida com o organismo alvo e não hibrida com outro organismo, segundo o Plano de 

trabalho presente no Anexo V. 
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2. Material e Métodos 

 

 

2.1. Culturas e Extracção de DNA genómico 

 

A Tabela 2.1 apresenta as estirpes usadas neste trabalho e o meio de cultura ou estado em que 

inicialmente se encontravam aquando do início do trabalho. 

 

Tabela 2.1: Estirpes utilizadas e respectivos estados iniciais. 

Estirpe Estado inicial 

E. coli ATCC 25922 Culti-Loop® 

Citrobacter freundii CECT401T BHI com 1,5% de agar 

Enterobacter cloacae CECT194T BHI com 1,5% de agar 

Klebsiella pneumoniae CECT143T BHI com 1,5% de agar 

E. faecalis ATCC 29212 Culti-Loop® 

E. faecium DSMZ20477T BHI com 1,5% de agar 

C. perfringens CECT376T Liofilizada 

 

 

De seguida, são apresentados, separadamente, os procedimentos utilizados no caso de culturas 

aeróbias e anaeróbias. 

 

 

2.1.1. Culturas aeróbias 

 

Todas as estirpes mencionadas na Tabela 2.1, excepto a de C. perfringens, foram cultivadas segundo 

este procedimento. 

 

Devido ao facto de as estirpes inicialmente na forma de cultura em meio sólido BHI com 1,5% de agar 

(vide Tabela 2.1) terem sido crescidas a partir de inóculos conservados a -80ºC, foi realizada a sua 

visualização ao microscópio (esfregaço) e a técnica da coloração de Gram (vide Anexo VI), para 

confirmação da pureza da cultura e da correspondência com a verdadeira classificação em termos de 

Gram. 

 

Cada estirpe foi inoculada em quatro tubos de ensaio contendo o volume de meio líquido BHI (Brain 

Heart Infusion Broth) indicado na Tabela 2.2. Este meio foi previamente preparado a partir de BHI 

(Oxoid, CM1032), com água ultra pura, distribuído pelos tubos de ensaio e esterilizado em autoclave 

(121ºC, 15 minutos). 
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Tabela 2.2: Volume de meio líquido usado no crescimento de 

cada estirpe. 

Estirpe Volume (mL) 

E. coli 10 

C. freundii  5 

E. cloacae 5 

K. pneumoniae 5 

E. faecalis 10 

E. faecium 5 

 

 

Os seguintes passos foram realizados para todas as culturas aeróbicas:  

• Incubação a 37ºC, durante a noite (overnight), com agitação orbital 180 rpm. 

• Centrifugação a 4000 rpm por 10 minutos  

• Ressuspensão em água ultra pura estéril para posterior extracção de DNA (1 tubo por 

cultura) ou em meio líquido BHI com 20% de glicerol para conservação das culturas a -80 ºC 

(3 tubos por cultura). 

 

Todos os procedimentos descritos foram realizados sob condições de assepsia. 

 

 

2.1.2. Cultura anaeróbia de C. perfringens 

 

O crescimento de C. perfringens a partir da cultura liofilizada foi feito em meio líquido BHI esterilizado 

em autoclave (121ºC, 15 min.). Depois de arrefecido à temperatura ambiente, o meio foi 

suplementado com uma gota de resazurina1 a 1% estéril (de forma a conseguir uma concentração no 

meio próxima de 0,0001%), após o que foi desarejado por injecção de azoto, durante o tempo 

indicado na Tabela 2.3. O tempo de desarejamento foi estabelecido com base em Tenreiro, 2005, 

tendo sido, também, verificado se havia ou não necessidade de aumentar esse tempo, através da cor 

do meio indicada pela resazurina que é vermelha na presença de oxigénio e incolor em condições 

anaeróbias. A estirpe liofilizada foi hidratada em 10 mL de uma solução de NaCl a 0,85% (soro 

fisiológico) esterilizada em autoclave (121ºC, 15 min.). No momento da inoculação, o meio foi 

suplementado, ainda, com cisteína2 a 0,05% estéril.  

 

As soluções usadas para hidratação da estirpe liofilizada e para suplemento do meio e o próprio meio 

foram esterilizados em autoclave (121ºC, 15 min.) dentro de frascos de vidro com cápsula de 

                                                 
1
 Indicador redox. 

2 Agente redutor. 
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borracha e manipulados numa câmara de fluxo laminar nível de segurança II (TelStar, Bio II-A), 

recorrendo ao uso de seringas estéreis.  

 

Foi feita a inoculação de vários frascos com os volumes de meio e de inóculo apresentados na 

Tabela 2.3.  

 

Tabela 2.3: Volumes de meio e respectivos volumes de inóculo, tempos de 

desarejamento e número de frascos usados para cultivar C. perfringens. 

Volume          
de meio          

(mL) 

Volume                 
de inóculo      

(µL) 

Tempo                         
de desarejamento 

(min) 

Número                 
de             

frascos 

2,5 100 10 6 

25 150 30 3 

50 250 45 4 

 

 

A hidratação e inoculação foram realizadas na mesma câmara de fluxo laminar nível de segurança II. 

Os frascos inoculados foram incubados numa estufa a 37ºC. Depois de se ter observado crescimento, 

após 5 dias, adicionou-se 1,5 mL de uma solução de glicerol a 50% ao volume contido nos frascos 

mais pequenos, para conservação da estirpe a -80ºC e o conteúdo dos frascos intermédios foi 

distribuído por 6 tubos para centrifuga com 10 mL cada, que foram centrifugados a 4500 rpm 

(Beckman J2-21; rotor JA-25.50) e encaminhados para posterior extracção de DNA.  

 

 

2.1.3. Extracção de DNA genómico 

 

Na extracção de DNA genómico de todas as estirpes utilizou-se QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN), 

seguindo o protocolo que se encontra no Anexo VII. O DNA obtido de todas as estirpes, excepto a de 

C. perfringens, foi separado por electroforese em gel de agarose a 1% com 15 cm de comprimento, à 

voltagem de 100 V, durante cerca de 90 minutos e visualizado através do sistema de imagem Kodak 

Gel Logic 100.  

 

 

2.2. Definição de Sondas específicas e desenho de Primers para a obtenção e 

clonagem das Sondas 

 

A partir da base de dados ‘Nucleotide' (NCBI, Genbank), foram recolhidas sequências genómicas 

relativas a RNA ribossómico, toxinas, outras sequências conservadas susceptíveis de serem 

específicas de determinado organismo ou grupo, bem como as sequências genómicas das proteínas 
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β-galactosidase (gene lacZ) e β-D glucuronidase (gene uidA), usadas nos testes de rotina laboratorial 

de análise de águas na identificação de coliformes totais e fecais, respectivamente. 

 

A pesquisa de homologia foi realizada com o auxílio do programa Nucleotide Blast (Blastn), 

comparando a sequência de cada região (Query) com toda a base de dados do NCBI, Nucleotide 

collection (nr/nt), disponível online em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST. 

Dentro de cada região, foi escolhida uma sub-região com elevada identidade com os organismos 

pertencentes ao parâmetro e sem identidade significativa com outros organismos susceptíveis de 

serem encontrados em águas de consumo3.  

 

A escolha dessa sub-região com o tamanho adequado para uma sonda desta natureza (120 a 200 

bp) e com total ou quase total identidade com as sequências de todos os membros que compõem 

cada parâmetro foi feita com o auxílio da ferramenta ClustalW (EBI), que permite realizar 

alinhamentos múltiplos das várias sequências disponíveis pertencentes a cada parâmetro e se 

encontra disponível online em http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalW/index.html.  

 

Definida a zona de interesse, foram desenhados primers contendo, nas extremidades 5’, as 

sequências de restrição das enzimas escolhidas para a clonagem e que obedecessem às seguintes 

regras: conteúdo GC o mais elevado possível, tanto quanto possível G ou C nas duas últimas bases 

da extremidade 3’ e não hibridação entre os dois primers. Para verificar esta última condição        

realizou-se o alinhamento simples de FP com icRP4, usando EMBOSS Pairwise alignment – needle        

(Matrix: EDNAFULL; Gap penalty: 10.0 e Extend penalty: 0.5), disponível online em 

http://www.ebi.ac.uk/emboss/align/. 

 

Depois de desenhados os primers e, assim, ser conhecida a sequência exacta de cada sonda, usou-           

-se, novamente, Blastn, verificando a especificidade da sonda e a sua abrangência dentro do 

parâmetro a que se refere. 

Para o grupo dos coliformes, fez-se uma pesquisa adicional, comparando a sonda desenhada com 

cada um dos 4 géneros de coliformes considerados essenciais nesta pesquisa: Citrobacter, 

Enterobacter, Escherichia e Klebsiella. 

 

A avaliação da semelhança entre as sequências proteicas de alguns resultados de Blastn e a 

sequência da sonda em questão foi feita recorrendo ao programa COGnitor, disponível em 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/old/xognitor.html. 

 

                                                 
3
 Nesta questão, preferiu-se cometer um erro por excesso do que por defeito, i.e., no caso de não ser possível 

desenhar uma sonda absolutamente específica para uma espécie ou grupo, preferiu-se desenhar a sonda de 
forma a detectar algum organismo fora da espécie ou grupo do que se dar o caso de a sonda não se adequar à 
detecção de algum organismo dentro da espécie ou grupo. 
4 FP – Forward Primer, icRP – inverso do complementar do Reverse Primer. 
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Para observar quais as enzimas de restrição que cortam em cada sonda e em cada molécula híbrida 

vector-sonda e, também, para verificar se as enzimas escolhidas para a clonagem não cortam no 

interior da região escolhida para a sonda, usou-se a aplicação NEBcutter 2.0 (NEB) disponível online 

em http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php. 

 

 

2.3. Obtenção das Sondas por PCR e Optimização das condições de PCR para cada 

par de primers 

 

As sondas desenhadas para os vários parâmetros abrangidos por este trabalho foram obtidas por 

PCR, sendo que, em cada reacção com um volume total de 20 µL, se tem 0,9 µL de DNA molde 

(contendo entre 50 ng e 1 µg de DNA genómico); 0,5 µL de Primers F+R (Concentração final na 

reacção: 1 µM) e 18,6 µL de Mix sem primers (vide Tabela 2.4). 

 

Foi feita uma Mix sem primers, para um dado número de tubos, segundo as necessidades, 

multiplicando o volume de cada componente necessário para uma reacção pelo número de tubos + 1. 

Estes volumes estão presentes na Tabela 2.4, assim como a concentração final de cada componente 

na reacção. 

 

Tabela 2.4: Composição da Mix sem primers e concentração final de cada 

componente na reacção. 

Componente da Mix Volume                  

por reacção (µL) 

Concentração final          

na reacção 

Buffer 10 x 2  1 x 

MgCl2 25 mM 1,2  1,5 mM 

dNTP mix 10 mM 0,4  0,2 mM 

Taq Polimerase 5 U/µL 0,2  1 U/reacção 

H2O 14,8   

 

 

A Tabela 2.5 contém informação sobre a concentração e a origem de cada um dos componentes, ou 

soluções de trabalho, usados na reacção de PCR e na realização da Mix. 
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Tabela 2.5: Concentração e origem dos componentes usados para PCR. 

Componente Concentração Origem 

DNA molde 70-1000 ng/µL 
DNA genómico purificado com QIAamp 
DNA Mini Kit (QIAGEN) 

Primers F+R  40 µM 

Solução de trabalho feita a partir das 
Soluções 100 µM de cada um dos 
primers, obtidas após reconstituição dos 
primers liofilizados (invitrogen) 

Buffer (com 
(NH4)2SO4) 

10 x Fermentas 

MgCl2 25 mM Fermentas 

dNTP mix 10 mM 
Feita a partir de dATP, dTTP, dGTP e 
dCTP 100 mM (Fermentas) e água ultra 
pura autoclavada 

Taq Polimerase  5 U/µL Fermentas 

H2O  Água ultra pura autoclavada 

 

 

A origem do DNA molde usado na obtenção de cada uma das sondas por PCR é mostrada na 

Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6: Origem do DNA molde usado na obtenção de cada uma das sondas. 

Sonda Parâmetro Estirpe origem do DNA molde 

1 Coliformes totais E. coli ATCC 25922 

2 E. faecalis E. faecalis ATCC 29212 

3 E. faecium E. faecium DSMZ20477T 

4 E. coli E. coli ATCC 25922 

5 E. coli E. coli ATCC 25922 

6 C. perfringens C. perfringens CECT376T 

7 E. coli E. coli ATCC 25922 

8 E. coli E. coli ATCC 25922 

 

 

Todas as reacções de PCR foram executadas no Termociclador Techne FTGENE2D, com os 

volumes enunciados e com o programa referido na Tabela 2.7, excepto onde mencionado o contrário. 
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Tabela 2.7: Programa de PCR usado na obtenção das sondas por 

PCR e na optimização das condições de PCR para cada par de 

primers. Ta é a Temperatura de hibridação (annealing). 

Etapa  Temperatura Tempo 

Desnaturação inicial 95ºC 5 min 
C

ic
lo

s 
(3

0)
 

Desnaturação 95ºC 30 s 

Hibridação Ta 30 s 

Extensão 72ºC 20 s 

Extensão final 72ºC 5 min 

Temperatura após o fim do programa 4ºC  

Ta é a Temperatura de hibridação ou annealing. 

 

 

A escolha do Buffer e das concentrações de MgCl2, Primers, dNTPs e Taq Polimerase foi feita com 

base em experiência laboratorial anterior da Doutora Helena Vieira (comunicação pessoal). Apenas 

foi optimizada a temperatura de hibridação por ser específica de cada par de primers. 

 

Como primeira aproximação e para cada par de primers, foi tomada a Ta média entre as dos dois 

primers, calculadas com base na equação (2.1). 

 

Ta = Tm - 4ºC,                                                         (2.1) 

 

em que Tm é a temperatura de fusão do primer, calculada pela equação (2.2). 

 

Tm = 4 (G+C) x 2 (A+T)                                                (2.2) 

 

A verdadeira Ta foi determinada empiricamente, baixando Ta a cada ensaio no caso de não se ter 

obtido amplificação ou aumentando Ta no caso de várias bandas terem indicado hibridação 

inespecífica, após análise por electroforese em gel de agarose. 

 

Cada produto de PCR foi sujeito a Electroforese em gel de agarose a 2% com 15 cm de 

comprimento, à voltagem de 100.V e com a duração de 90 minutos. A partir da banda visualizada e 

extraída do gel de agarose sob radiação UV, cada uma das sondas foi purificada, usando QIAquick 

Gel Extraction Kit (QIAGEN) cujo protocolo se apresenta no Anexo VIII. 
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2.4. Validação das Sondas por Southern Blot 

 

Para a realização desta etapa procedeu-se à contaminação artificial de água ultra pura autoclavada 

(1L por estirpe), através da introdução de uma ansa contaminada com uma cultura pura em 

condições de assepsia, à qual se seguiu um procedimento semelhante ao usado na análise 

bacteriológica de águas pelos métodos clássicos. Para cada amostra contaminada artificialmente, 

filtrou-se três vezes um volume de 250 mL, pelo método das membranas filtrantes, segundo 

Cappucino e Sherman, 1983, usando um funil de filtração graduado com a capacidade de 300 mL 

(Pall Life Sciences, 516-7594) e membranas esterilizada MCE5 de poro 0,45 µm e diâmetro 47 mm 

(Pall Life Sciences, 514-4150). 

 

Os filtros foram colocados em caixas de Petri identificadas pelo número da amostra, seguido da letra 

a, b ou c, segundo o tratamento posteriormente realizado com o material biológico retido nos filtros. 

 

A Tabela 2.8 mostra a correspondência entre o número da amostra e a contaminação 

correspondente. 

 

Tabela 2.8: Numeração das amostras e contaminação correspondente. 

Amostra Contaminação 

1 E. coli ATCC 25922 

2 C. freundii CECT401T 

3 E. cloacae CECT194T 

4 K. pneumoniae CECT143T 

5 E. faecalis ATCC 29212 

6 E. faecium DSMZ20477T 

 

 

A Tabela 2.9 mostra o significado das letras a, b e c.  

 

                                                 
5
 Mixed cellulose ester 
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Tabela 2.9: Correspondência entre a indicação de cada letra e o tratamento 

realizado sobre o material biológico retido nos filtros. 

Letra Tratamento posterior da amostra 

a Libertação das bactérias em água ultra pura autoclavada;  

PCR. 

b Libertação das bactérias em água ultra pura autoclavada;   

Congelação e descongelação;  

Digestão com uma enzima de restrição de corte frequente AseI6. 

c Incubação do filtro em placa LB agar a 37ºC (16 a 48h); 

Libertação das bactérias em água ultra pura autoclavada; 

Extracção de DNA com QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN); 

Digestão de DNA com uma enzima de restrição de corte frequente AseI. 

 

 

O programa usado nas reacções de PCR a que se refere a letra a só tem uma diferença 

relativamente ao apresentado anteriormente na Tabela 2.7 da secção 2.3: A etapa de desnaturação 

inicial tem a duração de 10 minutos. Para além disso, foi usado o termociclador Biometra TPersonal 

Combi, em vez do atrás referido. 

 

As reacções de PCR realizadas sobre cada uma das amostras com o tratamento a e as condições 

específicas de cada uma estão descritas na Tabela 2.10. 

 

Tabela 2.10: Condições usadas nas reacções de PCR realizadas a partir de cada 

uma das amostras (tratamento a). 

Amostra DNA molde Ta (ºC) Par de primers 

1a E. coli 60 1 (Coliformes totais) 

2a C. freundii  60 1 (Coliformes totais) 

3a E. cloacae 60 1 (Coliformes totais) 

4a K. pneumoniae 60 1 (Coliformes totais) 

5a E. faecalis 48 2 (E. faecalis) 

6a E. faecium 48 3 (E. faecium) 

1a E. coli 45 4 (E. coli_PT) 

1a E. coli 48 5 (E. coli_PMI) 

1a E. coli 48 7 (E. coli_uidA) 

1a E. coli 48 8 (E. coli_lacZ) 

                                                 
6
 Sobre nomenclatura de enzimas: Roberts et al., 2003 
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Em cada reacção de PCR (tratamento a), e para um volume de 20 µL, tem-se 15,7 µL de amostra, 

contendo DNA molde; 0,5 µL de Primers F+R (Concentração final na reacção: 1 µM) e 3,8 µL de Mix 

sem primers (e sem adição de água) 

 

Para estas reacções foi feita uma Mix sem primers e sem adição de água, cujos componentes e 

concentrações finais em reacção são os apresentados na Tabela 2.2 da secção 2.3, exceptuando a 

água. Não se adicionou água à mix para que o volume de amostra contendo DNA molde fosse o 

maior possível. 

 

O DNA preparado foi separado por Electroforese em Gel de Agarose a 0,7% com 20 cm de 

comprimento, em tampão TAE 0,5x, com uma voltagem de 40V e uma duração de 18h, salvo 

indicação em contrário, numa tina manufacturada em acrílico (LILIBEIA, Lda.). 

 

As sondas foram validadas por Southern Blot, seguindo o procedimento descrito no Anexo IX. O 

controlo positivo de um ensaio para uma dada sonda foi o DNA genómico purificado do 

microrganismo alvo da sonda e o controlo negativo DNA de uma espécie fora do grupo alvo da 

sonda, com o mesmo tratamento realizado de forma paralela. Com a finalidade de encurtar o tempo 

total deste procedimento e, também, a despesa associada à área de membrana usada (Roche; 

membrana de nylon positivamente carregada), os ensaios foram programados de forma a que cada 

membrana viesse a conter DNA dos organismos necessários para a hibridação de duas sondas, a 

segunda delas em reprobing7.  

 

 

2.5. Clonagem das sondas 

 

2.5.1. Vector e Estirpe hospedeira 

 

Foram usados, como vector da clonagem, o plasmídeo multi-cópia pBluescript II KS(+), 

abreviadamente, pBSKS e, como hospedeiras, células competentes de E. coli DH5α, preparadas 

segundo o protocolo presente no Anexo X, com uma pequena alteração. Por não existir azoto líquido 

à disposição no laboratório, os tubos com 40 µL de glicerol foram arrefecidos a -80ºC, carregados 

com os 200 µL de células e colocados na arca a -80ºC. 

 

                                                 
7 Segunda hibridação de DNA, geralmente com uma sonda diferente da anteriormente usada, antes do qual a 
primeira sonda é retirada da membrana (stripping), segundo procedimento descrito no Anexo IX. 
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2.5.2. Digestão e purificação de insertos e vector 

 

Todas as sondas (insertos) sofreram digestão dupla, overnight, com BamHI e EcoRI, à excepção da 

Sonda 2 (E. faecalis) que foi digerida com EcoRI e XhoI. O vector sofreu cinco tipos de digestão 

diferentes: com BamHI e EcoRI, com EcoRI e XhoI, com BamHI, com EcoRI e com XhoI, durante 2 

horas ou overnight. Estes produtos de digestão foram separados por electroforese em gel de agarose 

a 0,7% com 15 cm de comprimento, à voltagem de 120 V e com a duração de 45 minutos (resultados 

não mostrados) e purificados com QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN) cujo protocolo se apresenta 

no Anexo VIII. 

 

 

2.5.3. Ligação e transformação 

 

A clonagem das várias sondas foi feita em paralelo, sendo que, cada tubo de ligação contém o 

volume arbitrado de sonda digerida purificada, o volume calculado de vector digerido purificado, 1 µL 

de T4 DNA ligase 1 U/mL (invitrogen), 4 µL de Buffer 5x e água ultra pura autoclavada para um 

volume final de 20 µL. 

 

A massa de vector para cada ligação foi calculada através da equação 2.3: 

 

mvector = Dimvector / Diminserto x minserto / fp,                                           (2.3) 

 

em que mvector e minserto são, respectivamente, a massa de vector e a massa de inserto, em ng; 

Dimvector e Diminserto as dimensões, em número de pares de bases (bp) e fp o factor de proporção que 

indica, aproximadamente, quantas vezes o número de moléculas de inserto é superior ao número de 

moléculas de vector. 

 

Estimadas as concentrações de inserto e vector através da medição da absorvância a 260 nm 

(Zenyth 3100; filtro 2; placa 384 - DNA/Proteínas) e fixado o volume de inserto para dado tubo de 

ligação, determina-se mvector e, logo, o volume de vector para esse tubo. Para os tubos de controlo, a 

quantidade de vector usada foi aproximadamente igual à média das usadas nos vários tubos de 

ligação. 

 

Na primeira tentativa, as proporções de inserto e vector usadas nos dois ensaios de ligação 

realizados simultaneamente foram de 1:1 e 2:1, na segunda tentativa de 4:1 e 5:1 e na terceira 

tentativa de 5:1 e de 15:1. 

 

A transformação foi realizada segundo o protocolo de transformação de células competentes 

presente no Anexo XI, sendo que cada produto de ligação, inclusive os respeitantes a controlos, foi 
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adicionado a 200 µL de células. A mistura resultante foi espalhada numa placa identificada com o 

código respeitante à proporção usada e à sonda a que corresponde. 

 

Os controlos realizados encontram-se na Tabela 2.11. 

 

Tabela 2.11: Controlos da Clonagem. 

Tipo                                  
de Controlo Descrição 

Controlo              
da Competência    
das células 

Células transformadas com pBSKS intacto  

Controlo              
da Ampicilina 

Células competentes não transformadas 

Controlos             
da Ligação 

Células transformadas com pBSKS digerido com BamHI (religado) 

Células transformadas com pBSKS digerido com EcoRI (religado) 

Células transformadas com pBSKS digerido com XhoI (religado) 

Controlos da 
Digestão 

Células transformadas com pBSKS digerido com BamHI e EcoRI, sem ligase 

Células transformadas com pBSKS digerido com BamHI e EcoRI, com ligase  

Células transformadas com pBSKS digerido com EcoRI e XhoI, sem ligase  

Células transformadas com pBSKS digerido com EcoRI e XhoI, com ligase 

 

 

2.5.4. Tratamento das colónias resultantes do ensaio de clonagem 

 

Todas as colónias foram repicadas para meio sólido LB com Ampicilina 100 µg/mL, fazendo 

corresponder cada riscado ao número atribuído à colónia. 

 

As colónias correspondentes a possíveis clones da Sonda 2 (E. faecalis), da Sonda 3 (E. faecium) e 

da Sonda 6 (C. perfringens) foram primeiramente testadas por Colony-PCR, uma vez que são as 

únicas sondas que não são amplificadas a partir do DNA de E. coli, a espécie hospedeira usada na 

clonagem.  

 

O programa usado nas reacções de Colony-PCR é igual ao apresentado na Tabela 2.5 da secção 

2.3, excepto na etapa de desnaturação inicial que tem a duração de 10 minutos. Foram usadas as 

temperaturas de hibridação da Tabela 3.16 da secção 3.3.  

 

Foi feita uma Mix com primers, para um dado número de tubos, correspondente ao número de 

colónias a testar e aos dois controlos de PCR, segundo os volumes de cada componente necessários 

por reacção que estão presentes na Tabela 2.12, assim como a concentração final de cada 

componente na reacção. 

 



 24

Tabela 2.12: Composição da Mix com primers e concentração final de cada 

componente na reacção.  

Componente da Mix Volume                  

por reacção 

Concentração final          

na reacção 

Primers (F+R) 40 µM 0,5 µL 1 µM 

Buffer 10 x 2 µL 1 x 

MgCl2 25 mM 1,2 µL 1,5 mM 

dNTP mix 10 mM 0,4 µL 0,2 mM 

Taq Polimerase 5 U/µL 0,2 µL 1 U/reacção 

H2O 15,7 µL  

 

 

O volume total de Mix por reacção iguala o volume de reacção, 20 µL, pois considera-se nulo o 

volume de colónia inserido no tubo. Os produtos de PCR foram separados por electroforese em gel 

de agarose a 2,5%, com a voltagem de 110V e a duração de 30 minutos, num gel com 10 cm de 

comprimento, excepto onde se menciona o contrário. 

 

O controlo positivo de PCR realizado consistiu na adição de 0,1 µL de DNA genómico purificado da 

espécie que corresponde à sonda em questão e o controlo negativo na Mix sem adição de DNA 

molde. Em cada tubo identificado com o número da respectiva colónia, foi inserida uma ponta de 

pipeta esterilizada contendo um pequeno volume da colónia, obedecendo esta a cinco batidas no 

fundo do tubo. 

 

As colónias correspondentes a possíveis clones das Sondas 1 (coliformes), 4, 5, 7 e 8 (E. coli) e, 

também, das Sondas 2 (E. faecalis), 3 (E. faecium) e 6 (C. perfringens) cujo Colony-PCR resultou 

positivamente foram submetidas a Extracção de DNA plasmídico, seguindo o Método da lise alcalina 

(Protocolo 1) ou o Protocolo de extracção de DNA plasmídico por Boiling (Protocolo 2), ambos 

presentes no Anexo XII. O crescimento que possibilitou esta extracção foi feito em 5 mL de meio 

líquido LB contendo Ampicilina 100 µg/mL, num tubo de 25 ou 50 mL, a 37ºC, overnight, com 

agitação vigorosa. A centrifugação das células foi realizada numa centrífuga Hettich Mikro 22R a 

4500 rpm e as restantes centrifugações destes dois protocolos na mesma centrífuga a 13700 rpm. 

 

O DNA plasmídico extraído de cada um dos possíveis clones foi sujeito a digestão com uma ou duas 

enzimas de restrição, gerando fragmentos bem distintos e facilmente visualizáveis num gel de 

agarose após electroforese em gel de agarose a 0,7% com 15 cm (120 V, 45 minutos). 
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Os possíveis clones que mostraram resultados positivos foram sujeitos a extracção de DNA 

plasmídico com um kit (QIAGEN), segundo o Protocolo 3 do Anexo XII, e foram depois enviados para 

sequenciação (STAB Vida). 
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3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Culturas e Extracção de DNA genómico 

 

3.1.1. Culturas aeróbias 

 

O resultado da coloração de Gram para as várias culturas testadas foi coincidente com a 

classificação de Gram da espécie correspondente e a sua visualização ao microscópio não revelou 

indícios de qualquer contaminação, pelo que se prosseguiu o trabalho, repicando essas culturas para 

meio líquido, conforme está descrito no ponto 2.1.1. 

 

Todas as culturas aeróbias em meio líquido resultaram em crescimento visível, com uma turvação 

semelhante à vista entre culturas da mesma estirpe. 

 

3.1.2. Culturas anaeróbias 

 

O crescimento de C. perfringens nos frascos grandes (50 mL) foi reduzido, não sendo suficiente para 

extracção de DNA nem para conservação da estirpe. Assim, o seu conteúdo não foi passível de 

utilização imediata, tendo seguido para descontaminação por empresa especializada. 

 

 

3.1.3. Extracção de DNA genómico 

 

O DNA genómico extraído de todas as culturas puras, excepto a de C. perfringens, pode ser 

visualizado na Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: DNA genómico das estirpes em uso no trabalho, separado por Electroforese em Gel de Agarose a 1% 

(100V, 84 min). Linhas: 1 - Marcador 10 000 bp (Fermentas, SM0333); 2 - DNA genómico de C. freundii ; 3 - DNA 

genómico de E. cloacae; 4 - DNA genómico de E. faecalis; 5 - DNA genómico de E. faecium; 6 - DNA genómico 

de E. coli; 7 - DNA genómico de K. pneumoniae. 

1     2     3     4     5     6     7      
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Note-se que E. faecalis (linha 4) e E. coli (linha 6) apresentam uma quantidade significativamente 

maior de DNA do que as restantes linhas, devido ao facto de o crescimento destas estirpes para a 

extracção de DNA ter sido feito em 10 mL de meio e não em 5 mL como nas restantes. 

 
 
3.2. Sondas e Primers  

 
A pesquisa de sondas específicas para cada parâmetro e o desenho de primers para a sua 

amplificação e clonagem resultou nas sequências das oito sondas construídas, cujas características 

mais importantes se encontram apresentadas e discutidas neste ponto e cujas sequências se 

encontram no Anexo XIII (confidencial). Todas as informações resultantes de Nucleotide Blast 

(Blastn) que não foram consideradas relevantes para tirar conclusões sobre a especificidade e 

abrangência das sondas, mas importantes para uma mais completa análise dos resultados, estão 

presentes no Anexo XIV e no Anexo XV (confidencial). 

 

As informações não confidenciais respeitantes à Sonda 1 para Coliformes totais encontram-se na 

Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Características não confidenciais da Sonda 1 para Coliformes totais. 

Parâmetro Descrição 

Tamanho 147 bp 

Origem da sequência Subunidade 16S do RNA ribossómico  

 

 

Aquando da construção da Sonda 1 (coliformes totais), em Novembro de 2006, os primeiros mil 

resultados de Blastn contra a base de dados do NCBI revelaram identidade apenas com sequências 

de bactérias coliformes. Dentre eles e para além de muitos que se referem a sequências de clones do 

gene 16S rRNA de bactérias não cultiváveis, destacam-se sequências do mesmo gene de E. coli, 

Erwinia chrysanthemi e Pectobacterium chrysanthemi com 100% de identidade e Shigella sp., 

Citrobacter sp. e Enterobacter sp. com 99% de identidade, em toda a extensão da sonda.  

 

As sequências da subunidade 16S do RNA ribossómico de Enterococcus sp. (EU006698.1), 

Nitrobacter sp. (EF687695.1) e Streptomyces sp. (AB293967.1) que têm 99% de identidade com a 

Sonda 1 (coliformes totais), apenas figuraram nos primeiros mil resultados aquando da repetição 

deste processo no início de Agosto de 2007, tendo ficado disponíveis online depois do início de 2007. 

Estes resultados revelam uma abrangência desta sonda alargada a outras bactérias para além do 

grupo dos coliformes, o que é compreensível tendo em conta que a construção da Sonda 1 

(coliformes totais) teve como base semelhanças genéticas e não fenotípicas, como o caso das que 

agruparam os coliformes. 
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Ainda dentro dos primeiros mil resultados e com 99% de identidade, também existem resultados 

referentes a bactérias cuja classificação não é completamente conhecida, e.g., Bacterium SM17-19 

16S ribosomal RNA gene, complete sequence (AY773149.1) ou Uncultured bacterium isolate RFLP 

pattern 3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence (EF121342.1), o que pode reforçar a conclusão 

acima tirada. 

 

Os resultados de Blastn da Sonda 1 (coliformes totais) contra as sequências genómicas de 

Citrobacter, Enterobacter, Escherichia e Klebsiella presentes na base de dados de NCBI foram 

positivos, com percentagens de identidade elevadas em toda a extensão da sonda e encontram-se 

expostos nas Tabelas XIV.1, XIV.2, XIV.3 e XIV.4 do Anexo XIV. No Anexo XV (confidencial), 

encontram-se alguns alinhamentos da Sonda 1 (coliformes totais) com sequências da subunidade 

16S do RNA ribossómico de uma ou mais espécies pertencentes a cada um dos géneros Citrobacter, 

Enterobacter, Escherichia e Klebsiella. 

 

É de referir que, apesar de a Sonda 1 ser mais abrangente do que se esperava, apresentando 

homologia com sequências de bactérias não-coliformes, a sua utilidade mantém-se no que diz 

respeito à detecção de bactérias coliformes. 

 

Seria importante desenhar outras sondas para o parâmetro coliformes totais, por exemplo, sondas 

com origem no gene lacZ correspondentes aos vários géneros considerados essenciais na presente 

abordagem. Esse trabalho só foi levado a cabo para o coliforme E. coli que teve como resultado a 

Sonda 8 (E..coli_lacZ) apresentada no fim deste ponto.  

 

No caso do género Enterococcus, as duas espécies consideradas nesta abordagem foram E. faecalis 

e E. faecium. Para a determinação deste parâmetro, foram construídas as Sondas 2 (E. faecalis) e 3 

(E. faecium), a primeira das quais referida na Tabela 3.2.  

 

Tabela 3.2: Características não confidenciais da Sonda 2 para E. faecalis. 

Parâmetro Descrição 

Tamanho 140 bp 

Origem da sequência Subunidade 23S do RNA ribossómico  

 

 

A Sonda 2 (E. faecalis) apresenta total ou quase total identidade com todas as sequências genómicas 

da subunidade 23S do RNA ribossómico de E. faecalis disponíveis na base de dados de NCBI, como 

se observa na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3: Resultados de elevada identidade com a Sonda 2 (E. faecalis). 

Número   

de    

Acesso 

Descrição 

Percentagem 

de extensão 

da Sonda 

Percentagem 

de 

identidade 

AE016830.1 E. faecalis V583, complete genome 100% 100% 

AJ295306.1 E. faecalis 23S rRNA gene, strain LMG 7937 (T) 100% 99% 

AF146765.1 
E. faecalis 24 23S ribosomal RNA gene, partial 
sequence 64% 98% 

 

 

Os outros resultados que apresentam semelhança com a Sonda 2 (E. faecalis) em 100 ou 99% da 

sua extensão apresentam uma percentagem de identidade entre 88 e 80% e correspondem a outras 

espécies de Enterococcus, à excepção da que pertence à espécie Corynebacterium diphtheriae 

(AY116904.1) que tem 85% de identidade. Não é de esperar que esta percentagem de identidade 

seja suficiente para se manter a hibridação com a sonda após as lavagens restritivas, num ensaio de 

Southern Blot, por exemplo, ou mesmo no chip de DNA. No entanto, apenas com mais testes se 

poderá confirmar que esta espécie não será um falso positivo na determinação de E. faecalis. As 

outras espécies de Enterococcus que não E. faecalis também não deverão constituir um resultado 

positivo, mas isso só poderá ser avaliado numa fase posterior, testando a sonda com diferentes 

espécies de Enterococcus. Crê-se que outros resultados existentes de mais baixa percentagem de 

identidade não tenham qualquer influência na determinação de E. faecalis. 

 

Os resultados de Blastn referidos no texto mas não mostrados na Tabela 3.3 podem visualizar-se na 

Tabela XIV.5 do Anexo XIV. O alinhamento da Sonda 2 (E. faecalis) com as sequências de duas 

espécies de Enterococcus tomadas a título de exemplo, E. saccharolyticus e E. faecium e com a 

sequência da subunidade 23S de Corynebacterium diphtheriae encontram-se no Anexo XV. Na 

Figura XIV.1 do Anexo XIV, pode visualizar-se o resultado gráfico de Blastn para a Sonda 2              

(E. faecalis). 

 

As características não confidenciais da Sonda 3 (E. faecium), construída para detectar outra espécie 

de Enterococcus, E. faecium, podem ser observadas na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4: Características não confidenciais da Sonda 3 para E. faecium. 

Parâmetro Descrição 

Tamanho 160 bp 

Origem da sequência Subunidade 23S do RNA ribossómico  
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A Sonda 3 (E. faecium) apresenta total ou quase total identidade com todas as sequências completas 

da subunidade 23S do RNA ribossómico de E. faecium disponíveis na base de dados, como se 

observa na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5: Resultados de elevada identidade com a Sonda 3 (E. faecium). 

Número   

de   

Acesso 

Descrição 

Percentagem 

de extensão 

da Sonda 

Percentagem 

de 

identidade 

AJ295305.1 E. faecium 23S rRNA gene, strain LMG 11423 (T) 100% 100% 

X79341.1 E.faecium 23S rRNA gene 100% 99% 

AJ295311.1 
Enterococcus mundtii 23S rRNA gene, strain LMG 
10748 (T) 99% 94% 

AJ295309.1 
Enterococcus hirae 23S rRNA gene, strain LMG 
6399 (T) 99% 93% 

AJ295304.1 
Enterococcus durans 23S rRNA gene, strain 
[WL_] ATCC 19432 T 99% 93% 

 

 

A Sonda 3 não tem resultados para E. faecium tão distanciados dos das outras espécies de 

Enterococcus como a Sonda 2 para E. faecalis. As espécies E. mundtii, E. hirae e E. durans, 

presentes na Tabela 3.5, apresentam percentagens de identidade relativamente elevadas na quase 

totalidade da extensão da Sonda 3 (E. faecium). Assim sendo, é possível que, apesar de as 

percentagens de identidade de 93% e 94% não serem muito elevadas, uma hibridação da Sonda 3 

(E. faecium) com DNA genómico destas três espécies seja suficientemente forte nas extremidades da 

sonda para se manter após as lavagens restritivas, num ensaio de Southern Blot, por exemplo. Mais 

uma vez, esta dúvida só se desfará quando se testar a hibridação da Sonda 3 (E. faecium) com o 

DNA genómico de E. mundtii, E. hirae e E. durans. No Anexo XV, podem observar-se os 

alinhamentos das três sequências do gene da subunidade 23S do RNA ribossómico destas três 

espécies com a Sonda 3 (E. faecium). A Tabela XIV.6 do Anexo XIV mostra alguns resultados para 

além dos que a Tabela 3.5 contém. Na Figura XIV.2 do mesmo anexo, pode visualizar-se, 

graficamente, o resultado de Blastn para a Sonda 3 (E. faecium). 

 

Resultados de mais baixa percentagem de identidade, tais como sequências pertencentes a outras 

espécies de Enterococcus que não E. faecium, ou aos géneros Lactobacillus e Pediococcus, 

presentes na Tabela XIV.6 do Anexo XIV, provavelmente não constituirão falsos positivos nesta 

determinação, como sugere a visualização dos alinhamentos exemplificativos, apresentados no 

Anexo XV. 

 

Sobre a detecção de Enterococcus usando o conjunto das Sondas 2 e 3, pode dizer-se que a Sonda 

3 não é tão específica na detecção de E. faecium como a Sonda 2 na detecção de E. faecalis. No 

entanto, o conjunto das duas sondas dá um contributo bastante satisfatório na determinação do 

género Enterococcus, detectando, pelo menos, E. faecalis e E. faecium.  
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A determinação de Coliformes fecais, representados maioritariamente pela espécie E. coli, foi feita 

com base nas Sondas 4, 5, 7 e 8, a primeira das quais se apresenta na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6: Características não confidenciais da Sonda 4 para E. coli (PT). 

Parâmetro Descrição 

Tamanho 162 bp 

Origem da sequência Putative toxin  

 

 

O Blastn da Sonda 4 (E. coli_PT) revelou identidade com várias estirpes de E. coli e, também, com a 

estirpe Shigella dysenteriae Sd197, na totalidade da extensão da sonda, como se observa na Tabela 

3.7. 

 

Tabela 3.7: Resultados de elevada identidade com a Sonda 4 (E. coli_PT). 

Número      

de     

Acesso 

Descrição 

Percentagem          

de extensão       

da Sonda 

Percentagem       

de        

identidade 

CP000247.1 E. coli 536, complete genome 100% 100% 
AE014075.1 E. coli CFT073, complete genome 100% 100% 
BA000007.2 

E. coli O157:H7 str. Sakai DNA, complete genome 100% 100% 
AE005174.2 

E. coli O157:H7 EDL933, complete genome 100% 100% 
CP000468.1 E. coli APEC O1, complete genome 100% 99% 
CP000243.1 E. coli UTI89, complete genome 100% 99% 
CP000034.1 S. dysenteriae Sd197, complete genome 100% 99% 

 

 

A Sonda 4 (E. coli_PT) apresenta-se como sendo uma sonda muito útil na determinação da espécie   

E. coli, dada a sua elevada especificidade para a espécie, determinação para a qual revela apenas 

um falso positivo, a estirpe S. dysenteriae Sd197. Outra razão para a grande utilidade desta sonda 

está relacionada com o facto de esta ter capacidade para detectar quase todas as estirpes de E. coli 

com o genoma completamente sequenciado presentes na base de dados de NCBI (Genomes). A 

Sonda 4 (E. coli_PT) não é útil na detecção das estirpes E. coli W3110 e E. coli K12 MG1655. 

 

Tendo em vista não só a detecção da espécie E. coli, mas também a de outras espécies de bactérias 

pertencentes ao grupo dos coliformes fecais, pode considerar-se a utilidade da Sonda 4 (E. coli_PT) 

na determinação deste parâmetro, dado a sua abrangência se estender a uma estirpe dentro do 
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género Shigella, que também pode ser considerado como pertencente ao referido grupo [Rompré et 

al., 2002; Bej et al., 1991]. 

 

Como nem todas as estirpes de E. coli totalmente sequenciadas mostraram identidade com a Sonda 

4 (E. coli_PT), construiu-se a Sonda 5 (E. coli_PMI), vide Tabela 3.8, procurando que as duas sondas 

se completassem na detecção desta espécie.  

 

Tabela 3.8: Características não confidenciais da Sonda 5 para E. coli (PMI). 

Parâmetro Descrição 

Tamanho 186 bp 

Origem da sequência Proteína da membrana interna  

 

 

O resultado de Blastn da Sonda 5 (E. coli_PMI) encontra-se resumido na Tabela 3.9, que omite os 

resultados referentes a diversas sequências de estirpes que já constam da mesma tabela por terem o 

genoma completo. 

 

Tabela 3.9: Resultados de elevada identidade com a Sonda 5, com menção ao que se conhece da 

sequência com a qual a sonda mostrou identidade (vide coluna das observações). 

Número        

de      

Acesso 

Descrição 

Percentagem 

de extensão   

da Sonda 

Percentagem    

de     

identidade 

Observações 

AP009048.1 E. coli W3110 DNA, complete genome 100% 100% gene pmi8 

U00096.2 E. coli K12 MG1655, complete genome 100% 100% gene pmi 

AE005674.1 
Shigella flexneri 2a str. 301, complete 
genome 98% 97% 

proteína 
hipotética 

conservada 

AE014073.1 
Shigella flexneri 2a str. 2457T, complete 
genome 98% 97% proteína 

hipotética 

AE014075.1 E. coli CFT073, complete genome 98% 97% proteína 
hipotética PMI 

 

 

As sequências do gene pmi de E. coli W3110 (AP009048.1) e E. coli K12 MG1655 (U00096.2), 

referidas na Tabela 3.9, são relativas às únicas estirpes de E. coli com o genoma completamente 

sequenciado que não figuram como resultados de elevada identidade com a Sonda 4 (E. coli_PT) 

mas sim da Sonda 5 (E. coli_PMI), como se verifica na Tabela 3.9. 

 

As sequências das duas estirpes de Shigella flexineri (AE005674.1 e AE014073.1) que se 

apresentam entre os resultados de identidade da Sonda 5 (E. coli_PMI), quando convertidas nas 

                                                 
8
 Nome fictício. O nome vervadeiro deste gene encontra-se apenas nos Anexos confidenciais. 
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sequências proteicas correspondentes, são semelhantes à proteína PMI, em 507 aminoácidos, com 

85% de identidade e 88% contabilizando os aminoácidos com a mesma função, segundo alinhamento 

realizado por COGnitor. 

 

A sequência de E. coli CFT073 (AE014075.1), anotada como proteína hipotética PMI, revela apenas 

97% de identidade em 98% de extensão da sonda. A não-identidade com as duas últimas bases da 

sonda e a existência de vários mismatches9 explica este facto. Apesar da não-identidade com as 

duas últimas bases da sonda, num ensaio de Southern Blot, por exemplo, a homologia nas 

extremidades da sonda deverá ser suficientemente extensa para tornar pouco importante a existência 

dos vários mismatches, que são relativamente poucos e têm sempre uma separação grande 

relativamente às regiões com bases idênticas. O mesmo se prevê que aconteça com as sequências 

das duas estirpes de S. flexineri acima referidas. Mesmo que estes factos não venham a verificar-se e 

a Sonda 5 (E. coli_PMI) não seja adequada à detecção de E. coli CFT073, ainda será possível 

assegurar que o conjunto das Sondas 4 e 5 tem capacidade para detectar todas as estirpes de E. coli 

cujo genoma é completamente conhecido até ao momento. A Tabela XIV.7 do Anexo XIV contém os 

resultados de Blastn da Sonda 5 omitidos na Tabela 3.9. Os alinhamentos da Sonda 5 (E. coli_PMI) 

com as três sequências de mais baixa identidade encontram-se no Anexo XV. 

 

O conjunto das Sondas 4 e 5 para E. coli, mostrou-se adequado para a detecção de todas as estirpes 

de E. coli totalmente sequenciadas, bem como de algumas espécies de Shigella. 

 

Na procura de sondas específicas para E. coli, não foi possível fazer uma total separação entre esta 

espécie e o género Shigella. Por isso, preferiu-se ter S. dysenteriae ou S. flexineri como falsos 

positivos na determinação de E. coli, do que um resultado negativo para E. coli estando esta 

presente, pois, em caso de dúvida, poder-se-á confirmar a presença de E. coli na mesma amostra, 

recorrendo a outros meios ou a sondas de DNA para S. dysenteriae e S. flexineri. Pode concluir-se 

que as sondas 4 e 5 para E. coli não são consideradas específicas para esta espécie, mas há uma 

grande probabilidade de os coliformes fecais detectados por estas duas sondas pertencerem a esta 

espécie. 

 

A Tabela 3.10 apresenta as características não confidenciais da Sonda 6 para C. perfringens. 

 

                                                 
9
 Mismatch – posição de um alinhamento em que Query (sonda) e Subject (DNA genómico) não possuem a 

mesma base. 
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Tabela 3.10: Características não confidenciais da Sonda 6 para C. perfringens. 

Parâmetro Descrição 

Tamanho 184 bp 

Origem da sequência Proteína enolvida no processo de esporulação  

 

 

A Sonda 6 para C. perfringens é altamente específica, só existindo identidade com a própria espécie 

de origem da sonda, segundo o resultado de Blastn, com as percentagens de identidade presentes 

na Tabela 3.11. 

 

Tabela 3.11: Resultados de elevada identidade com a Sonda 6 (C. perfringens). 

Número        

de      

Acesso 

Descrição 

Percentagem 

de extensão 

da Sonda 

Percentagem    

de     

identidade 

CP000246.1 C. perfringens ATCC 13124, complete genome 100% 100% 

BA000016.3 C. perfringens str. 13 DNA, complete genome 100% 98% 

CP000312.1 C. perfringens SM101, complete genome 100% 96% 

 

 

Além de específica, a Sonda 6 (C. perfringens), segundo o resultado de Blastn, mostrou-se adequada 

para a detecção de todas as estirpes de C. perfringens com o genoma completamente sequenciado, 

que são as três apresentadas na Tabela 3.11.  

 

Depois de se ter construído duas sondas que, no seu conjunto, se revelaram capazes de identificar 

todas as estirpes de E. coli com o genoma completamente sequenciado, as sondas 4 e 5 acima 

apresentadas, propôs-se construir mais duas sondas para este parâmetro, as sondas 7 e 8, estas 

baseadas na presença das sequências codificantes das duas enzimas cuja actividade é usada pelos 

métodos clássicos na determinação de coliformes fecais e coliformes totais, as enzimas β-D 

glucuronidase (gene uidA) e β-D galactosidase (gene lacZ). As características não confidenciais da 

primeira sonda, a sonda 7, encontram-se na Tabela 3.12. 

 

Tabela 3.12: Características não confidenciais da Sonda 7 para E. coli (uidA). 

Parâmetro Descrição 

Tamanho 139 bp 

Origem da sequência β-D glucuronidase  
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O resultado de Blastn da Sonda 7 (E. coli_uidA) encontra-se resumido na Tabela 3.13, que omite os 

resultados referentes a diversas sequências de estirpes que já constam da mesma tabela por terem o 

genoma completo. 

 

Tabela 3.13: Resultados de elevada identidade com a Sonda 7 (E. coli_uidA). 

Número        

de        

Acesso 

Descrição 

Percentagem      

de extensão       

da Sonda 

Percentagem    

de        

identidade 

CP000468.1 E. coli APEC O1, complete genome 100% 100% 

CP000247.1 E. coli 536, complete genome 100% 100% 

CP000243.1 E. coli UTI89, complete genome 100% 100% 

CP000266.1 Shigella flexneri 5 str. 8401, complete genome 100% 99% 

AE005674.1 Shigella flexneri 2a str. 301, complete genome 100% 99% 

AP009048.1 E. coli W3110 DNA, complete genome 100% 99% 

U00096.2 E. coli K12 MG1655, complete genome 100% 99% 

AE014073.1 
Shigella flexneri 2a str. 2457T, complete 
genome 100% 99% 

AJ298139.1 
Arabidopsis thaliana mRNA for beta-
glucuronidase (gus gene) 100% 99% 

AJ298137.1 
A. thaliana eIF-4A1 gene for translation 
initiation factor eIF-4A1, exons 1-5 and gus 
gene for beta-glucuronidase 

100% 99% 

BA000007.2 
E. coli O157:H7 str. Sakai DNA, complete 
genome 100% 99% 

X83423.1 
Phytophthora capsici serine/threonine and 
tyrosine kinase genes 100% 99% 

AE005174.2 E. coli O157:H7 EDL933, complete genome 100% 99% 

CP000038.1 Shigella sonnei Ss046, complete genome 100% 99% 

AE014075.1 E. coli CFT073, complete genome 100% 98% 

CP000034.1 S. dysenteriae Sd197, complete genome 100% 98% 

CP000036.1 S. boydii Sb227, complete genome 100% 98% 

AF015682.1 Rice ragged stunt virus polymerase mRNA, 
complete cds 100% 97% 

 

 

A sonda 7 (E. coli_uidA) revelou elevada identidade com as sequências do gene uidA de todas as oito 

estirpes de E. coli completamente sequenciadas, E. coli APEC O1 (CP000468.1), E. coli 536 

(CP000247.1), E. coli UTI89 (CP000243.1), E. coli W3110 (AP009048.1), E. coli K12 MG1655 

(U00096.2), E. coli O157:H7 str. Sakai (BA000007.2), E. coli O157:H7 EDL933 (AE005174.2) e E. coli 

CFT073 (AE014075.1). Também revelou elevada identidade com as sequências do gene uidA de 

todas as seis estirpes do género Shigella completamente sequenciadas, S. flexineri 5 str. 8401 

(CP000036.1), S. flexneri 2a str. 301 (CP000034.1), Shigella flexneri 2a str. 2457T (AE014073.1), S. 

sonnei Ss046 (CP000038.1), S. dysenteriae Sd197 (AE005674.1) e S. boydii Sb227 (CP000266.1).  
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Revelou, ainda, elevada identidade com duas sequências do gene gus de Arabidopsis thaliana 

(AJ298139.1 e AJ298137.1). A. thaliana poderá, eventualmente, estar presente aquando da captação 

de uma água de consumo, mas, uma vez que é uma planta, será excluída da água antes de esta ser 

tratada, armazenada e analisada, não se crendo, por isso, que estas sequências se possam 

transformar num falso positivo na determinação de E. coli através do gene uidA.  

A sequência dos genes das cinases de P. capsici (X83423.1), um fungo fitopatogénico e da 

polimerase do Vírus do nanismo do arroz (AF015682.1) têm uma elevada identidade com a Sonda 7 

(E. coli_uidA), sendo possível que estes dois organismos se comportem como falsos positivos na 

determinação de E. coli através do gene uidA. 

 

Os resultados de Blastn de elevada identidade com a Sonda 7 (E. coli_uidA) omitidos na Tabela 3.13 

podem observar-se na Tabela XIV.8 do Anexo XIV. 

 

A Tabela 3.14 apresenta as características não confidenciais da Sonda 8 para E. coli construída com 

base no gene lacZ que codifica a enzima β-D galactosidase. 

 

Tabela 3.14: Características não confidenciais da Sonda 8 para E. coli (lacZ). 

Parâmetro Descrição 

Tamanho 187 bp 

Origem da sequência β-D galactosidase  

 

 

A Tabela 3.15 resume o resultado de Blastn da Sonda 8 (E. coli_lacZ), omitindo os resultados 

referentes a diversas sequências de estirpes que já constam da mesma tabela por terem o genoma 

completo. 
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Tabela 3.15: Resultados de elevada identidade com a Sonda 8 (E. coli_lacZ). 

Número        

de        

Acesso 

Descrição 

Percentagem      

de extensão       

da Sonda 

Percentagem    

de        

identidade 

CP000468.1 E. coli  APEC O1, complete genome 100% 100% 

CP000247.1 E. coli  536, complete genome 100% 100% 

CP000243.1 E. coli  UTI89, complete genome 100% 100% 

AE014075.1 E. coli  CFT073, complete genome 100% 100% 

AB270897.1 

Oreochromis niloticus MHC class IA antigen 
UBA1, UBA2, UAA1 genes, partial cds, UAA3 
and UAA2 pseudogenes, UAA4, UAA5 and 
UAA6 pseudogene fragments 

100% 99% 

AP009048.1 E. coli  W3110 DNA, complete genome 100% 99% 

U00096.2 E. coli  K12 MG1655, complete genome 100% 99% 

AJ543653.1 
Drosophila melanogaster gluon gene, gluon 88-
82 truncated mutant 100% 99% 

CP000038.1 S. sonnei Ss046, complete genome 100% 99% 

BA000007.2 
E. coli  O157:H7 str. Sakai DNA, complete 
genome 100% 95% 

AE005174.2 E. coli  O157:H7 EDL933, complete genome 100% 95% 

CP000034.1 S. dysenteriae Sd197, complete genome 100% 95% 

 

 

A sonda 8 (E. coli_lacZ) revelou elevada identidade com as sequências do gene lacZ de todas as oito 

estirpes de E. coli completamente sequenciadas, E. coli APEC O1 (CP000468.1), E. coli 536 

(CP000247.1), E. coli UTI89 (CP000243.1), E. coli W3110 (AP009048.1), E. coli K12 MG1655 

(U00096.2), E. coli O157:H7 str. Sakai (BA000007.2), E. coli O157:H7 EDL933 (AE005174.2) e E. coli 

CFT073 (AE014075.1). As duas últimas sequências têm apenas 95% de identidade com a Sonda 8                    

(E. coli_lacZ), por isso os seus alinhamentos encontram-se no Anexo XV. Também revelou elevada 

identidade com as sequências do gene lacZ de duas das seis estirpes do género Shigella 

completamente sequenciadas, S. sonnei Ss046 (CP000038.1) e S. dysenteriae Sd197 (AE005674.1), 

cujos alinhamentos também se encontram no Anexo XV. A Tabela XIV.9 do Anexo XIV contém as 

informações resultantes de Blastn da Sonda 8 (E. coli_lacZ) contra a base de dados NCBI omitidas 

na Tabela 3.15, excluindo as sequências de vectores, transposões, fagos e outras sequências 

sintéticas contendo o gene da β-galactosidase. 

 

Outras duas sequências que se encontram na Tabela 3.15 correspondem, a primeira a um gene ou 

pseudogene de Oreochromis niloticus (AB270897.1) e a segunda a uma mutação no gene gluon de 

Drosophila melanogaster (AJ543653.1), as quais, devido a pertencerem a organismos multicelulares, 

não constituirão falsos positivos na determinação de E. coli através da Sonda 8 (E. coli_lacZ). 
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Pode dizer-se que a Sonda 8 (E. coli_lacZ) não conduz ao aparecimento de falsos positivos na 

determinação de E. coli através do gene lacZ. No entanto, pode não ser muito eficaz na detecção de 

algumas estirpes de E. coli, E. coli O157:H7 EDL933 e E. coli CFT073, o que só se poderá confirmar 

através de testes de hibridação desta sonda com DNA genómico destas estirpes em particular. 

 

 

3.3. Optimização das condições de PCR para cada par de primers 

 

A Tabela 3.16 mostra a correspondência entre cada par de primers e a respectiva temperatura de 

hibridação. 

 

Tabela 3.16: Temperatura de hibridação (annealing) determinada para cada par 

de primers, Ta. 

Par de primers Parâmetro Ta (ºC) 

1 Coliformes totais 60 

2 E. faecalis 48 

3 E. faecium 48 

4 E. coli 45 

5 E. coli 48 

6 C. perfringens 45 

7 E. coli 48 

8 E. coli 48 
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3.4. Validação das Sondas por Southern Blot 

 

O resultado do primeiro ensaio de hibridação, visível na Figura 3.2-B, mostra a hibridação da Sonda 1 

(coliformes totais) com DNA dos 4 géneros de coliformes, Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e 

Klebsiella. 

 

    

     

 

B    

      
 

Figura 3.2: Validação da Sonda 1 (coliformes totais) com DNA genómico de quatro géneros de coliformes, 

purificado de cultura pura ou de filtro incubado e digerido com AseI (primeiro ensaio). A. Electroforese em gel de 

agarose a 0,7% e 40 V, por 18 horas. B. Chapa com bandas de hibridação, após 65 minutos de exposição. 

Linhas: 1 – Marcador 1 kb (Fermentas, SM1163); 2 – K. pneumoniae (cultura pura); 3 – E. coli (cultura pura);      

4 – E. cloacae (cultura pura); 5 – C. freundii (cultura pura); 6 – K. pneumoniae (filtro incubado 4c); 7 – E. cloacae 

(filtro incubado 3c); 8 – C. freundii (filtro incubado 2c); 9 – E. coli (filtro incubado 1c). 

 

 

Nas linhas 3 e 5 da Figura 3.2-A, verifica-se a hibridação entre a Sonda 1 (coliformes totais) e o DNA 

purificado de culturas puras de E. coli e C. freundii, após digestão com a enzima AseI. Nas linhas 2 e 

4 a hibridação não é visível, devido à baixa quantidade de DNA de E. cloacae e K. pneumoniae no gel 

(Figura 3.2-A). Nas linhas 6 a 9 da mesma figura, verifica-se a hibridação entre a Sonda 1 (coliformes 
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totais) e o DNA purificado dos filtros incubados com cada um dos quatro géneros de coliformes, após 

incubação overnight a 37ºC e após extracção de DNA e digestão com a enzima AseI.  

 

Devido à ausência de controlo negativo da hibridação no primeiro ensaio, procedeu-se a um segundo 

ensaio, mais limitado, cujo resultado se apresenta na Figura 3.3. 

 
A               

                          

        B 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.3: Validação da Sonda 1 (coliformes totais) com DNA genómico de E. coli e C. freundii, purificados de 

culturas puras e digeridos com AseI (segundo ensaio). A. Electroforese em gel de agarose a 0,7% e 120 V, por 4 

horas. B. Chapa com bandas de hibridação, após 5,5 horas de exposição. Linhas: 1 - Marcador 1 kb (Fermentas, 

SM1163); 2 - DNA genómico de E. coli; 3 - DNA genómico de C. freundii; 4 - DNA genómico de C. perfringens 

(controlo negativo). 

 

 

A Figura 3.3-B mostra o resultado positivo da hibridação da Sonda 1 (coliformes totais) com DNA 

genómico de E. coli (linha 2) e o resultado negativo da hibridação da Sonda 1 (coliformes totais) com 

DNA genómico de C. perfringens (controlo negativo; linha 4), tal como se esperava. Também se 
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esperava obter um resultado positivo da hibridação da Sonda 1 (coliformes totais) com DNA 

genómico de C. freundii, o que não sucedeu no segundo ensaio (linha 3 da Figura 3.3-B). 

 

Apesar deste resultado aparentemente contraditório, o conjunto dos dois ensaios mostra a hibridação 

da Sonda 1 (coliformes totais) com DNA genómico dos quatro coliformes com que a sonda foi testada 

e a ausência de hibridação com o controlo negativo usado (DNA genómico de C. perfringens). 

 

Comparando a linha 2 da Figura 3.3-B com a linha 3 da Figura 3.2-B, verifica-se que o perfil de 

hibridação da Sonda 1 (coliformes totais) com DNA genómico de E. coli é diferente nos dois ensaios. 

Este facto pode dever-se à digestão incompleta de DNA no primeiro ensaio (vide Figura 3.2-B), o qual 

resultou em bandas de hibridação de maior peso molecular do que as resultantes do segundo ensaio. 

É de realçar que, nos dois ensaios, o perfil de hibridação de E. coli com a Sonda 1 (coliformes totais) 

contém uma banda com cerca de 3400 bp, facto que reforça a explicação acima apresentada. 

 

Na linha 3 da Figura 3.3-B, não é possível a visualização de resultados positivos de hibridação da 

Sonda 1 (coliformes totais) com DNA genómico de C. freundii, facto que poderá estar relacionado 

com a explicação apresentada para o caso dos diferentes perfis de hibridação de E. coli com a Sonda 

1 (coliformes totais). Tanto na linha 2 como na linha 3 da Figura 3.3-B, não se verifica a hibridação da 

Sonda 1 (coliformes totais) com os fragmentos de DNA genómicos de tamanho superior a 5000 bp, 

como se tinha verificado no primeiro ensaio, porque estes não estarão presentes no gel devido ao 

facto de a digestão ter sido mais completa. Por outro lado, o perfil de hibridação de C. freundii do 

primeiro ensaio (vide Figura 3.2-B) não tem bandas visíveis abaixo dos 4000 bp, como acontece com 

o perfil de E. coli. Logo, no segundo ensaio, quando a digestão é mais completa, e, sendo baixa a 

quantidade de DNA no gel (vide Figura 3.3-A), relativamente à quantidade de DNA de E. coli no gel e, 

também, relativamente à quantidade de DNA de C. freundii no gel no primeiro ensaio, é possível que 

não se veja a hibridação em nenhuma das bandas de baixo peso molecular, como se veria se a 

quantidade de DNA nessa região do gel fosse maior. 

 

A Figura 3.4 traduz a hibridação da Sonda 2 (E. faecalis) e da Sonda 6 (C. perfringens), em 

reprobing, com DNA colocado no mesmo gel de agarose e tranferido para a mesma membrana. Por 

isso, não só nesta figura mas também nas seguintes que se encontram na mesma situação, se 

observa que as bandas do marcador de pesos moleculares presente nas imagens A, B e C de uma 

mesma figura são sobreponíveis.  
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      A    B 
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Figura 3.4: Validação da Sonda 2 (E. faecalis) e da Sonda 6 (C. perfringens) com DNA genómico de E. faecalis e 

C. perfringens, purificados de culturas puras e digeridos com AseI. A. Electroforese em gel de agarose a 0,7% e 

40V por 18 horas. B. Chapa com bandas de hibridação da Sonda 2 (E. faecalis), após 3,5 horas de exposição.   

C. Chapa com bandas de hibridação da Sonda 6 (C. perfringens), após 7 horas de exposição. Linhas: 1 - 

Marcador 1 kb (Fermentas, SM1163); 2 - DNA genómico de C. perfringens; 3 - DNA genómico de E. faecalis. 
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Na Figura 3.4-B (linha 3), é visível o resultado positivo da hibridação da Sonda 2 (E. faecalis) com o 

DNA genómico de E. faecalis. Na linha 2 da mesma figura, observa-se a ausência de hibridação da 

Sonda 2 (E. faecalis) com DNA genómico de C. perfringens (controlo negativo). 

 

A Figura 3.4-C (linha 2) revela um resultado positivo para a hibridação da Sonda 6 para C. 

perfringens com DNA genómico da mesma espécie. Na linha 3, observa-se que não ocorreu 

hibridação da Sonda 6 (C. perfringens) com DNA genómico de E. faecalis (controlo negativo), apesar 

de se notar a existência de uma mancha semelhante a uma banda com 2500 bp, mas que tem uma 

forma irregular, pelo que se considera ser um ponto de sujidade que surgiu devido ao alto tempo de 

exposição da chapa à quimioluminescência emitida pela membrana de nylon. 

 

As bandas do marcador visíveis na Figura 3.4-C apresentam um aspecto mais difuso do que as da 

Figura 3.4-B. Este fenómeno explica-se com base no tempo de exposição da chapa fotográfica, que 

no segundo caso foi o dobro do primeiro, devido ao facto de, numa primeira exposição, com menor 

duração, o sinal de hibridação da Sonda 6 (C. perfringens) não ter sido visível. 

 

A Sonda 3 (E. faecium) tem resultados positivos na hibridação com DNA genómico purificado de E. 

faecium, observados na linha 3 da Figura 3.5-B.  
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Figura 3.5: Validação da Sonda 3 (E. faecium) com DNA genómico de C. freundii e E. faecium, purificados de 

culturas puras e digeridos com AseI. A. Electroforese em gel de agarose a 0,7% e 40V por 18 horas. B. Chapa 

com bandas de hibridação, após 6 horas de exposição. Linhas: 1 - Marcador 1 kb (Fermentas, SM1163); 2 - DNA 

genómico de C. freundii (controlo negativo); 3 - DNA genómico de E. faecium. 

 

Na linha 2 da Figura 3.5-B, observa-se que não houve hibridação da Sonda 3 (E. faecium) com DNA 

genómico de C. freundii (controlo negativo).  

 

Como é visível na Figura 3.5-A, a quantidade de DNA de E. faecium no gel de agarose era muito 

reduzida, o que explica o facto de o sinal de hibridação ser tão fraco e só ter sido conseguido após 6 
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horas de exposição da chapa (vide Figura 3.5-B). Uma exposição de 3,5 horas não tornou visível 

qualquer banda de hibridação (resultado não mostrado). 

 

A Figura 3.6 mostra resultados positivos da hibridação da Sonda 5 (E. coli_PMI) e da Sonda 7               

(E. coli_uidA) com DNA genómico de E. coli proveniente, quer de cultura pura, quer de filtro incubado. 

Nas linhas 2 da Figuras 3.6-B e 3.6-C observa-se a ausência de hibridação de qualquer uma das 

sondas com DNA genómico de E. cloacae (controlo negativo). 

 

    A 

       

     

  B 

             

C 

  

 

Figura 3.6: Validação da Sonda Sonda 5 (E. coli_PMI) e da Sonda 7 (E. coli_uidA) com DNA genómico de E. 

cloacae e E. coli, purificados de culturas puras e digeridos com AseI. A. Electroforese em gel de agarose a 0,7% 

e 45V por 16 horas. B. Chapa com bandas de hibridação da Sonda 5 (E. coli_PMI), após 3,5 h de exposição.      

C. Chapa com bandas de hibridação da Sonda 7 (E. coli_uidA), após 1 h de exposição. Linhas: 1 - Marcador 1 kb 

(Fermentas, SM1163); 2 - DNA genómico de E. cloacae (controlo negativo); 3 - DNA genómico de E. coli;             

4 - DNA genómico de E. coli (filtro incubado 1c).  
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A Figura 3.7 mostra a hibridação da Sonda 4 (E. coli_PT) e da Sonda 8 (E..coli_lacZ) com DNA 

genómico de E. coli proveniente, quer de cultura pura (linhas 3), quer de filtro incubado (linhas 4).  
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Figura 3.7: Validação da Sonda 4 (E. coli_PT) e da Sonda 8 (E..coli_lacZ), com DNA genómico de Salmonella 

typhimurium ATCC 14028 e E. coli, purificados de culturas puras e digeridos com AseI. A. Electroforese em gel 

de agarose a 0,7% e 45V por 16 horas. B. Chapa com bandas de hibridação da Sonda 4 (E. coli_PT), após 3,5 h 

de exposição. C. Chapa com bandas de hibridação da Sonda 8 (E..coli_lacZ), após 1 h de exposição. Linhas:     

1 - Marcador 1 kb (Fermentas, SM1163); 2 - DNA genómico de Salmonella typhimurium ATCC 14028 (controlo 

negativo); 3 - DNA genómico de E. coli; 4 - DNA genómico de E. coli (filtro incubado 1c). 

 

 

Nas linhas 2 da Figuras 3.7-B e 3.7-C observa-se a ausência de hibridação de qualquer uma das 

sondas com DNA genómico de Salmonella typhimurium ATCC 14028 (controlo negativo). 
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Devido à quantidade de DNA de E. coli existente já não ser suficiente e não ser exequível, no 

momento em que foi realizado este ensaio, fazer nova cultura e nova extracção de DNA, a 

quantidade de DNA de E. coli proveniente de cultura pura colocada no poço do gel da Figura 3.7-A 

(linha 3) também não se revelou muito elevada. Desta forma, as bandas de hibridação das Sondas 4 

(E. coli_PT) e 8 (E..coli_lacZ) com esse DNA, visíveis nas linhas 3 das Figuras 3.7-B e 3.7-C, não são 

muito fortes. Mais fortes são as bandas de hibridação das mesmas sondas com DNA de E. coli 

proveniente do filtro incubado (vide linhas 4 das Figuras 3.7-B e 3.7-C). 

 

 

3.5. Clonagem das sondas  

 

A clonagem não resultou positivamente para nenhuma das sondas, até à data. Os controlos de 

ligação nunca mostraram um resultado em número de colónias semalhante ao controlo da 

competência das células, o que sugere um funcionamento deficiente da Ligase. De seguida, são 

apresentados alguns resultados, a título de exemplo, dado que seria exuastivo mostrar todos os 

resultados existentes. 

 

 

3.5.1. Colony-PCR 

 

Na Figura 3.8, pode observar-se alguns resultados de Colony-PCR para a Sonda 3 (E. faecium; 160 

bp) e para a Sonda 6 (C. perfringens; 184 bp), que foram negativos para as colónias testadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Resultados de Colony-PCR para Sonda 3 (E. faecium) e Sonda 6 (C. perfringens). Electroforese em 

gel de agarose a 2,75% e 115V por 30 minutos. Linhas: 1 - Marcador 50 bp (Fermentas, SM1133); 2 - Colónia 3 

da Sonda 3 (E. faecium). 3 - Controlo positivo de PCR para a Sonda 3 (E. faecium); 4 - Controlo negativo de 

PCR para a Sonda 3 (E. faecium); 5 - Colónia 1 da Sonda 6 (C. perfringens); 6 - Colónia 2 da Sonda 6                    

(C. perfringens); 7 - Controlo positivo de PCR para a Sonda 6 (C. perfringens); 8 - Controlo negativo de PCR 

para a Sonda 6 (C. perfringens); 9 - Marcador 50 bp (Fermentas, SM1133). 
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3.5.2. Digestão de DNA plasmídico extraído de possíveis clones 

 

Das digestões de DNA plasmídico extraído de possíveis clones, poucas pareciam corresponder à 

construção esperada contendo cada uma das sondas. A colónia 5 da Sonda 1 (coliformes totais) é 

um exemplo deste caso e a digestão de DNA plasmídico dela extraído pode ser visualizada na Figura 

3.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Digestão de DNA plasmídico extraído da colónia 5 da Sonda 1 (coliformes totais) e do vector pBSKS. 

Electroforese em gel de agarose a 1,1% e 115V, durante 44 minutos. Linhas: 1 - Marcador 1 kb (Fermentas, 

SM1163); 2 - Vector pBSKS após digestão dupla com as enzimas ScaI e StyI; 3 - DNA plasmídico extraído da 

colónia 5 da Sonda 1 (coliformes totais) após digestão dupla com as enzimas ScaI e StyI. 

 

 

Se o plasmídeo extraído da colónia 5 da Sonda 1 (coliformes totais) correspondesse ao vector 

intacto, a sua digestão com estas duas enzimas resultaria apenas num fragmento de 2961 bp, 

conforme o que se observa na linha 2, dado que o vector intacto não possui local de restrição para a 

enzima StyI. Segundo as dimensões esperadas para os fragmentos resultantes de digestão de DNA 

plasmídico extraído da colónia 5 da Sonda 1 (coliformes totais) com as enzimas ScaI e StyI, 1867 bp 

e 1224 bp, esperava-se que a referida colónia constituísse um resultado positivo da clonagem da 

sonda (vide linha 3).  

 

 

3.5.3. Resultados de sequenciação 

 

Apesar de se suspeitar que a colónia 5 da Sonda 1 (coliformes totais) constituísse um clone 

adequado ao armazenamento desta sonda, através da sequenciação do DNA plasmídico extraído 

dessa colónia, verificou-se que tal situação não correspondia à realidade. O mesmo aconteceu com 

os outros possíveis clones selecionados para sequenciação. 
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No Anexo XVI (confidencial), encontram-se a sequência esperada para o clone, a sequência do 

vector e a sequência realmente obtida por sequenciação. 

 

Através da análise das sequências apresentadas, pode concluir-se que a Sonda 1 (coliformes totais) 

não foi clonada e, em vez disso, parte do vector foi perdida. 

 

Possivelmente, terá ocorrido a ligação de duas moléculas de vector digeridas apenas com BamHI, à 

qual se terá seguido uma recombinação homóloga que fez o vector voltar à forma circular mas que 

não manteve toda a sequência original deste. 
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4. Conclusão e Perspectivas Futuras 

 

Em geral todas as oito sondas construídas se revelaram úteis na detecção dos organismos alvo. A 

partir dos resultados de homologia entre cada sonda e a base de dados NCBI (Nucleotide collection), 

obtidos através do programa Nucleotide Blast, foi possível concluir que a Sonda 1 (coliformes totais) 

revelou elevada homologia com sequências de bactérias coliformes e, ainda, de algumas bactérias 

não-coliformes, sendo adequada à sua detecção. Numa perspectiva futura, poder-se-á proceder ao 

desenho de outras sondas para este parâmetro, nomeadamente sondas com origem no gene lacZ de 

vários géneros de coliformes, além do género Escherichia, para o qual já foi construída a Sonda 8. 

Poder-se-á, ainda, construir outras sondas baseadas noutras sequências conservadas, por exemplo 

outras subunidades ribossomais que não a utilizada na construção da Sonda 1. Também se poderá, 

noutra abordagem, construir uma sonda ainda mais abrangente do que a Sonda 1, com o objectivo de 

tomar conhecimento da ordem de grandeza do número total de bactérias numa amostra de água, o 

que se poderá revelar impossível. 

 

A Sonda 2 (E..faecalis) é específica da espécie e a Sonda 3 (E..faecium) é útil na detecção de E. 

faecium e, possivelmente, de mais três espécies deste género, para as quais são necessários mais 

testes. A utilidade destas duas sondas na determinação do género Enterococcus é grande, na 

medida em que permitirão a detecção das duas espécies mais comuns do género. No entanto, muitas 

outras espécies deste género têm origem fecal, estando, também, associadas a doenças humanas. 

Numa perspectiva futura, proceder-se-á ao desenho de outras sondas para o género Enterococcus, 

talvez novamente com origem em subunidades ribossomais, que sejam capazes de identificar outras 

espécies de Enterococcus para além de E. faecalis e E. faecium, como forma de complementar o 

estudo da contaminação fecal.  

 

A Sonda 4 (E..coli_PT), além de ter homologia com quase todas as estirpes de E..coli sequenciadas, 

também tem homologia com a estirpe S. dysenteriae Sd197 (coliforme fecal). A Sonda 5 (E..coli_PMI) 

será adequada à detecção das duas estirpes de E..coli sequenciadas com que a Sonda 4 não tem 

homologia e, também, de mais uma estirpe de E..coli sequenciada com a qual esta tem homologia, e 

ainda será adequada à detecção de duas estirpes de S. flexineri (coliforme fecal). O conjunto destas 

duas sondas permitirá a detecção de todas as estirpes de E..coli sequenciadas e, ainda, de três 

estirpes sequenciadas do género Shigella. Se se considerar a detecção apenas da espécie E. coli 

como espécie de interesse, este conjunto de sondas terá falsos positivos, mas se o que se quer 

pesquisar são os coliformes fecais, haverá, ainda, a necessidade de construir mais sondas que 

apresentem elevada homologia com todas as estirpes sequenciadas consideradas coliformes fecais. 

Numa perspectiva futura, tem-se, então, a construção de algumas sondas para a detecção de 

bactérias do género Shigella, também com o fim de avaliar a probabilidade de os coliformes fecais, 

presentes em dada amostra, pertencerem à espécie E. coli ou ao género Shigella, complementando a 

análise possibilitada pelas sondas 4 (E. coli_PT) e 5 (E. coli_PMI). 
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A Sonda 7 (E..coli_uidA) é adequada à detecção de todas as estirpes de E..coli e Shigella 

completamente sequenciadas (coliformes fecais), podendo, no entanto, esta detecção vir a ser 

afectada por dois falsos positivos, P. capsici, um fungo fitopatogénico e o vírus do nanismo do arroz. 

Esta sonda tem uma grande vantagem na detecção de coliformes fecais, apesar da possibilidade de 

existirem falsos positivos, pois estes poderão ser determinados separadamente e analisada a 

probabilidade de terem afectado uma dada determinação. Se existir a possibilidade de construção de 

sondas para estes falsos positivos, será possível saber se eles estão ou não a influenciar uma dada 

análise. 

 

A sonda 8 (E..coli_lacZ) revelou homologia com todas as oito estirpes de E..coli completamente 

sequenciadas e com duas estirpes do género Shigella (coliformes fecais), S..sonnei Ss046 e 

S..dysenteriae Sd197. Esta sonda, quando comparada com a Sonda 4 (E..coli_PT), apresenta mais 

vantagens, pois permitirá a detecção de todas as estirpes de E..coli completamente sequenciadas, só 

acrescentando duas estirpes do género Shigella como falsos positivos na determinação da espécie 

E..coli. Se, de outra forma, se considerar a determinação de coliformes fecais, a Sonda 8 revela-se 

mais insuficiente do que o conjunto das Sondas 4 e 5 e, ainda mais insuficiente, do que a Sonda 7, 

mas com uma vantagem sobre esta que é a de não apresentar falsos positivos. A grande vantagem 

da Sonda 8 é a de tornar possível a comparação de resultados da mesma amostra, obtidos com o 

método molecular usado nesta abordagem e com os métodos clássicos que se baseiam na actividade 

enzimática da β-D galactosidase. 

 

As quatro sondas para E. coli, funcionando em conjunto, poderão dar indicações da probabilidade da 

determinação ser ou não exclusiva da espécie. No entanto, será mais fácil chegar a essa informação 

se houver a possibilidade de construir uma ou mais sondas para Shigella. 

 

A Sonda 6 (C. perfringens) apresenta identidade apenas com a própria espécie de origem da sonda, 

sendo mais específica do que qualquer outra sonda dentre as oito referidas. Dado que há a 

possibilidade de esta elevada especificidade não ser real, pois poderá existir outra espécie de 

Clostridium sem a sequência genómica na base de dados que também tenha homologia com a 

Sonda 6. Se tal se revelar necessário, poder-se-á ainda construir outra sonda para esta espécie, 

baseada, por exemplo, numa toxina (e. g., toxina da fosfolipase C) [Delisle and Tomalty, 1999] 

 

Quanto à validação das sondas, como era de esperar, os ensaios de hibridação resultaram 

positivamente, pois, para a construção de cada sonda, partiu-se do mesmo DNA que foi transferido 

para a membrana de hibridação. O Controlo negativo dos ensaios de hibridação não foi exaustivo, 

pois não foi possível, nesta fase, obter DNA de todas as bactérias susceptíveis de interferir na 

determinação de cada uma das sondas, partindo dos resultados de Blastn. Por uma questão de 

economia e organização do trabalho, decidiu-se usar apenas um controlo negativo para a validação 

de cada sonda ou conjunto de sondas. O mais importante nesta fase foi provar a homologia de cada 

sonda com DNA do seu organismo alvo ou grupo alvo, bem como a não-homologia com DNA de 
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qualquer outro microrganismo, tomado como controlo negativo de forma aleatória. Numa fase 

posterior, far-se-á uma pesquisa mais alargada de homologias entre cada uma das sondas e o 

genoma de organismos susceptíveis de serem encontrados em águas de consumo.  

 

Seguindo o mesmo procedimento utilizado para a validação das sondas com águas contaminadas 

artificialmente, também se fará uma experiência semelhante com amostras de água reais, cuja 

análise pelos métodos convencionais revelou uma contaminação específica, analisando, assim a 

potência da sonda que corresponde a esse contaminante e comparando os resultados obtidos 

através da sonda com os obtidos através dos métodos clássicos. Desta forma, será possível inferir 

sobre a capacidade de cada sonda para a detecção do respectivo parâmetro.  

 

Quanto à clonagem, que não resultou positivamente, o seu objectivo seria o de ter um stock de cada 

sonda reprodutível e de fácil acesso. Portanto, numa perspectiva futura, a clonagem das sondas será 

efectuada utilizando outra Ligase, partindo de maiores quantidades de sonda (inserto) ou alterando as 

proporções usadas. Outra possibilidade será a de usar células com uma competência superior. 

 

As oito sondas construídas e validadas acima referidas pretenderam corresponder aos parâmetros 

microbiológicos e parâmetros indicadores exigidos legalmente em Portugal para as águas destinadas 

ao consumo humano e fornecidas por sistemas de abastecimento público ou utilizadas em empresas 

da indústria alimentar. O Projecto Aquachip contará com mais um número indeterminado de outras 

sondas para outros microrganismos. 

 

Depois de validadas e testadas com amostras reais, as sondas mais eficientes serão implementadas 

no chip de DNA. Uma combinação de sinais das várias sondas para cada parâmetro dará um 

resultado positivo da presença do mesmo, se, pelo menos, um dos organismos pesquisados dentro 

do parâmetro está presente na água analisada, e um resultado negativo em caso contrário. 

 

Tendo em conta que as amostras de água a analisar podem ser constituídas por uma matriz mais ou 

menos complexa, que pode inibir reacções enzimáticas ou causar interferência na hibridação, advém 

a necessidade de um pré-tratamento. No caso de a amostra se destinar apenas à análise de 

bactérias, este poderá corresponder, por exemplo, à filtração de um determinado volume de amostra 

de água, seguido de uma purificação de DNA. No caso de outros microrganismos que não bactérias, 

as estratégias de concentração da amostra e preparação de ácidos nucleicos antes de esta ser 

analisada através do chip podem ser diversas e mais complexas. Em qualquer dos casos, o pré-

tratamento pode ter de incluir uma pré-amplificação de ácidos nucleicos da amostra, especialmente 

quando estes não são muitos abundantes [Call, D. R., 2005]. 

 

As diferentes sondas poderão ser impressas em diferentes spots do chip, por exemplo, por ligação 

covalente ou adsorção a um suporte físico que poderá ser uma membrana de vidro ou uma bolacha 

de silício [Call, D. R., 2005].  
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O sistema de análise de sinais do chip e a marcação fluorescente de DNA ou RNA ainda se 

encontram por definir, mas pode fazer-se uso de protocolos existentes e já estabelecidos dentro da 

comunidade científica.  
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Anexo I – Regulamentações e recomendações em Portugal, Inglaterra e E.U.A. 

 

As Tabelas I.1 e I.2 apresentam as normas relativas aos parâmetros microbiológicos para diversos 

tipos de água e a Tabela I.3 os Parâmetros indicadores da qualidade microbiológica da água, 

dispostos no Decreto-Lei nº243/2001 e, também na Directiva Comunitária Drinking Water Directive 

98/83/EC. 

 
Tabela I.1: Normas relativas aos parâmetros microbiológicos para a água destinada ao consumo 

humano fornecida por sistemas de abastecimento público, redes de distribuição, camiões ou navios-

cisterna ou utilizada em empresas da indústria alimentar [DR, 2001; DWD, 1998]. 

Parâmetro Valor paramétrico Unidades 

E. coli 0 Número/100 mL 

Enterococcus 0 Número /100 mL 

 
 

Tabela I.2: Normas relativas aos parâmetros microbiológicos para as águas postas à venda em 

garrafas ou outros recipientes [DR, 2001; DWD, 1998]. 

Parâmetro Valor paramétrico Unidades 

E. coli 0 Número/250 mL 

Enterococcus 0 Número/250 mL 

Pseudomonas aeruginosa 0 Número/250 mL 

Nº colónias a 22ºC 100 Número/mL 

Nº colónias a 37ºC 20 Número/mL 

 
 

Tabela I.3: Parâmetros Indicadores estabelecidos para efeitos de controlo de água destinada ao 

consumo humano fornecida por sistemas de abastecimento público, redes de distribuição, camiões 

ou navios-cisterna ou utilizada em empresas da indústria alimentar [DR, 2001; DWD, 1998]. 

Parâmetro Valor paramétrico Unidades 

C. perfringens a (incluindo esporos) 0 Número/100mL 

Número de colónias a 22ºC Sem alteração anormal Número/mL 

Número de colónias a 37ºC Sem alteração anormal b Número/mL 

Coliformes 0 Número/100 mL 

a Quando a origem da água é superficial ou por ela influenciada, é necessário efectuar o controlo de 

rotina de C. perfringens, incluindo esporos e, caso se verifique o incumprimento deste valor 

paramétrico, todo o sistema de fornecimento deverá ser investigado para identificar a existência de 

risco para a saúde humana devido à presença de outros microrganismos patogénicos, por exemplo 

Criptosporidium. b Valor paramétrico ausente na Directiva Comunitária Drinking Water Directive 

98/83/EC. 
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As Tabelas I.4 e I.5 mostram os valores indicados pelas entidades estrangeiras EPA e DWI. 

 

Tabela I.4: Valores indicados pela Agência de Protecção Ambiental americana (EPA) [EPA, 2005]. 

Contaminantes MCLa MCLGb Unidades 

E. coli  e coliformes fecais 0 0 mg/L 

Coliformes totais 0c 0 mg/L 

Giardia lamblia TTd 0 mg/L 

Vírus TT 0 mg/L 

Legionella TT 0 mg/L 

Cryptosporidium TT 0 mg/L 

a MCL – Maximum contaminant level, que significa nível máximo de um contaminante permissível na água 

que chega ao utilizador ou que é distribuída pela rede pública. b MCLG – Maximum contaminant level goal, 

que significa nível máximo de um contaminante na água de consumo, abaixo do qual não existem ou não 

são conhecidos efeitos adversos do mesmo na saúde humana e que já contém uma margem de 

segurança. c Se são analisadas mensalmente 40 ou mais amostras, permite-se que 5% das amostras 

estejam contaminadas, desde que a contaminação não se siga a uma contaminação fecal. Se são 

analisadas menos de 40 amostras por mês, é permitida, no máximo, uma amostra contaminada. d TT – 

Técnica de tratamento abordada em EPA, 2005. 

 

Tabela I.5: Valores indicados pelo instituto inglês DWI [DWI, 2005]. 

Contaminantes Valor paramétrico Unidades 

Água distribuída na Rede pública 

E. coli   0 Número /100mL 

Enterococcus  0 Número /100mL 

Reservas de água potável e de água destinada à Indústria Alimentar 

E. coli 0 Número /100mL 

Coliformes 0a Número /100mL 

a Em 95% das amostras de cada reservatório. 
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Anexo II – Tabela alargada de microrganismos patogénicos e respectivos efeitos na 

saúde humana 

 

 

 



 

6
1
 

Tabela II.1: Perturbações associadas a diversos microrganismos patogénicos potencialmente transmitidos pela água, apresentadas no documento 

Guidelines for drinking-water quality [WHO, 2006a]. 

Microrganismos 

Efeitos 
nos 

tecidos 
moles  

Efeitos     
no    

esqueleto  

Efeitos              
no tracto 

gastrointestinal 

Efeitos 
no 

tracto 
urinário 

Efeitos        
no tracto 

respiratório 

Efeitos 
neurológicos 

Efeitos 
no 

sangue  

Perturbações particularmente 
importantes b 

Bactérias 

Acinetobacter 
spp.* +   + +  + 

Bacterémia, pneumonia, meningite 
secundária. 

Aeromonas spp. 
(NC) +  \  +   Infecções de lesões cutâneas, 

diarreia (\), septicemia. 

Bacillus spp. +  +    + 
Antraz (B. antracis); bacterémia em 
doentes com o sistema imunitário 
enfraquecido (B. cereus). 

Burkholderia 
pseudomallei + + +  + + + Melioidose. 

Campylobacter 
spp.  + +   +  Meningite, artrite, síndroma de 

Guillain-Barré. 

E. coli +  + +   + Bacterémia, meningite, HUS. 

Helicobacter pylori   +     Úlceras gástricas, cancro gástrico. 

Klebsiella spp.   +  +   Infecção nosocomial persistente; 
pneumonia destrutiva. 

Legionella spp.     + +  Doença dos Legionários, febre de 
Pontiac. 

Mycobacterium 
spp. (espécies 
atípicas, i.e., que           
não causam 
tuberculose) 

+ + + + +   

Úlcera de Buruli, osteomielite, artrite, 
infecções disseminadas em doentes 
com o sistema imunitário 
enfraquecido, morte em doentes com 
HIV. 

(cont.) 
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Tabela II.1: Perturbações associadas a diversos microrganismos patogénicos potencialmente transmitidos pela água, apresentadas no documento 

Guidelines for drinking-water quality [WHO, 2006a]. (continuação) 

Microrganismos 

Efeitos 
nos 

tecidos 
moles  

Efeitos     
no    

esqueleto  

Efeitos              
no tracto 

gastrointestinal 

Efeitos 
no 

tracto 
urinário 

Efeitos            
no tracto 

respiratório 

Efeitos 
neurológicos 

Efeitos 
no 

sangue  

Perturbações particularmente 
importantes b 

Pseudomonas 
aeruginosa* (NC)  +    +  + 

Infecção nosocomial persistente 
especialmente em doentes com 
Fibrose quística, septicemia, 
meningite. 

Salmonella spp.   +    + Diarreia fulminante, bacterémia, 
septicémia, febre tifóide. 

Shigella spp.   +     Disenteria. 

Staphylococcus 
aureus (NC) + + +  +  + 

Infecções hospitalares, infecções de 
costuras cirúrgicas, septicemia, 
endocardite, osteomielite, pneumonia. 

Tsukamurella spp. 
(NC) + +   +  + 

Bacterémia, meningite, sobretudo em 
casos de doença pulmonar crónica, 
uso de cateteres ou supressão do 
sistema imunitário. 

Vibrio spp. +  +    + Cólera, bacterémia. 

Yersinia spp.   +     Grande aumento dos nódulos 
linfáticos. 

Vírus 

Adenovírus +  + + +   Pneumonia, gastroenterite, 
conjuntivite. 

Astrovírus   +     Gastroenterite. 

Calcivírus   +     Gastroenterite aguda. 

Enterovírus +       
Miocardite, meningo-encefalite, 
poliomielite, herpangina, falha múltipla 
de órgãos em recém-nascidos. 

(cont.) 
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Tabela II.1: Perturbações associadas a diversos microrganismos patogénicos potencialmente transmitidos pela água, apresentadas no documento 

Guidelines for drinking-water quality [WHO, 2006a]. (continuação) 

Microrganismos 

Efeitos 
nos 

tecidos 
moles  

Efeitos     
no    

esqueleto  

Efeitos              
no tracto 

gastrointestinal 

Efeitos 
no 

tracto 
urinário 

Efeitos            
no tracto 

respiratório 

Efeitos 
neurológicos 

Efeitos 
no 

sangue  

Perturbações particularmente 
importantes b 

Vírus da  

Hepatite A 
+       Hepatite. 

Vírus da  

Hepatite E 
+       Hepatite. 

Rotavírus    +     Gastroenterite aguda em crianças, 
fatal sem o tratamento adequado. 

Protozoários 

Acanthamoeba +  + + + +  
GAE (A. culbertsoni); queratite (A. 
castellanii  e  A. polyphaga). 

Balantidium coli   +     Úlceras intestinais. 

Cryptosporidium   +      

Cyclospora 
cayetanensis   +      

Entamoeba 
histolytica +  +  +   

Úlceras intestinais; pode invadir 
fígado, pulmões e cérebro; pode ser 
fatal. 

Giardia intestinalis   +      

Isospora belli   +      

Microsporídios +  +    + Identificadas predominantemente em 
doentes de SIDA. 

Naelgleria fowleri +       PAM. 

(cont.) 
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Tabela II.1: Perturbações associadas a diversos microrganismos patogénicos potencialmente transmitidos pela água, apresentadas no documento 

Guidelines for drinking-water quality [WHO, 2006a]. (continuação) 

Microrganismos 

Efeitos 
nos 

tecidos 
moles  

Efeitos     
no    

esqueleto  

Efeitos              
no tracto 

gastrointestinal 

Efeitos 
no 

tracto 
urinário 

Efeitos            
no tracto 

respiratório 

Efeitos 
neurológicos 

Efeitos 
no 

sangue  

Perturbações particularmente 
importantes b 

Toxoplasma 
gondii +    + +  

Pode ser fatal para doentes com o 
sistema imunitário enfraquecido. 
Infecção primária nos primeiros três 
meses de gravidez pode provocar 
aborto espontâneo ou anomalias no 
feto. 

Helmintas 

Dracunculus 
medinensis + + +  + +  

Dispneia, vómitos, urticária e outros 
sintomas de origem alérgica. Pode 
resultar em inflamações graves 
devido a infecções secundárias, em 
incapacidade permanente devido a 
artrite crónica ou contracturas dos 
tendões e, muito raramente, em 
morte. 

Fasciola spp. +  +    + 

Febre acima dos 40ºC. Lesões 
hepáticas, fibrose e inflamação 
crónica dos canais biliares. Morte, no 
caso de infecção aguda, em crianças. 

Toxinas produzidas por Cianobactérias 
Cianobactérias 
tóxicas a +  +  + +  Danos no fígado e no sistema 

nervoso, estímulo de tumores. 
+    presença de pelo menos um sintoma relacionado com o efeito explicitado 
\
      sintoma não comprovado por evidências epidemiológicas consistentes, nem por testes em animais ou voluntários humanos 

*   patogénicos oportunistas que causam as doenças indicadas apenas no caso de o paciente já sofrer de outra doença ou ter o sistema imunitário    
enfraquecido 
NC 

 não confirmada a transmissão, através da água de consumo, para a população em geral 

 a As Cianobactérias não se multiplicam no corpo humano, não causando infecções. No entanto, muitas espécies produzem toxinas com efeitos muito 

relevantes na saúde pública e que podem encontrar-se dentro das células ou dispersas na água.  
b Informações adicionais no glossário presente no Anexo III. 
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Anexo III – Glossário de termos médicos  

 

Anemia (1,5,3) Redução da massa de glóbulos vermelhos, i.e., do número de 
glóbulos vermelhos e/ou da concentração de hemoglobina no 
sangue. 

Antraz (1,2) Também chamada carbúnculo hemático; infecção aguda causada 
por Bacillus antracis comum em animais ruminantes, podendo 
afectar humanos em contacto com animais infectados; existe em três 
formas: cutânea, respiratória e gastrointestinal; potencial ameaça em 
bioterrorismo. 

Artrite (1) Inflamação, rigidez e dor das articulações; maior causa de perda de 
capacidades físcas em pessoas com mais de 55 anos 

Bacterémia (3) Presença de bactérias viáveis na circulação sanguínea.  
Cólera (8) Infecção intestinal aguda, diarreica, causada por uma enterotoxina 

de Vibrio cholerae e transmitida pela água ou alimentos 
contaminados. 

Conjuntivite (2) Inflamação da conjuntiva ocular 
Contractura (9) Contracção muscular duradoura que provoca dor local. 
Disenteria (2) Infecção do intestino grosso, que provoca fortes dores abdominais, 

ulceração das mucosas e diarreia com muco e sangue, cuja causa 
pode ser bacteriana ou amébica. 

Dispneia (10) Consciência da necessidade de um esforço respiratório aumentado 
Doença dos Legionários (1,3) Forma mais grave de Legionelose, pneumonia grave, com sintomas 

como tosse seca, dificuldade de respirar, febre alta, problemas 
gastrointestinais e neurológicos. 

Endocardite (3) Inflamação do endocárdio (superfície endocardial do coração). 
Febre de Pontiac (1,3) Forma mais leve de Legionelose; doença respiratória sem 

pneomonia; caracterizado por febre, dores de cabeça, diarreias e 
mal-estar. 

Febre tifóide (7) Doença infecciosa, causada por Salmonella typhi, caracterizada por 
febre prolongada e alterações do trânsito intestinal, podendo levar à 
morte e transmitida pela água ou alimentos contaminados. 

Fibrose (1) Formação de tecido conjuntivo fibroso em excesso, como um 
processo reactivo ou reparativo. 

Fibrose quística (1,3) Doença genética autossómica recessiva que afecta pulmões e 
sistema digestivo (pâncreas), resultando, entre outros sintomas, em 
frequentes infecções pulmonares devido à elevada viscosidade das 
secreções e à debilidade do sistema imunitário; esperança média de 
vida: 37 anos. 

GAE (1,3) Granulomatous Amoebic Encephalitis; causada por Acanthamoeba, 
geralmente em doentes com o sistema imunitário debilitado. 

Gastroenterite (1) Inflamação ou infecção do tracto gastrointestinal (estômago e 
intestinos), normalmente aguda; causada por bactérias, vírus ou 
outros parasitas ou, ainda, por reacções alimentares ou 
medicamentosas. 

Hepatite (1,2,3) Inflamação do fígado, com destruição de células hepáticas; pode ser 
aguda ou crónica (mais de seis meses), podendo esta evoluir para 
cirrose; pode ser autoimune ou causada por vírus ou substâncias 
tóxicas, e.g., álcool. 

Herpangina (11) Formação de lesões aftosas ou vesiculares no palato. 
HUS (3) Haemolytic Uraemic Syndrome; caracteriza-se pela falha renal 

progressiva; associado à toxina Shiga-like. 
Infecção nosocomial (1,3) Infecção adquirida num hospital ou centro de saúde, à parte da 

condição original do paciente. 
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Melioidose (1,3) Doença infecciosa causada por Burkholderia pseudomallei, 
endémica nas regiões da Ásia e do Norte da Austrália; pode 
envolver pneumonia, septicémia; pode ser aguda ou crónica. 

Meningite (1,3) Infecção das meninges; pode ser curável ou atingir o cérebro ou a 
espinal medula, tendo efeitos neurológicos graves. 

Miocardite (5) Inflamação do miocárdio, que se pode seguir a uma infecção 
parastária, bacteriana ou viral. 

Osteomielite (5) Infecção dos ossos, aguda ou crónica, causada por bactérias, noutra 
parte do corpo e que chega aos osos através da corrente sanguínea. 

PAM (3) Primary Amoebic Meningoencephalitis, é uma doença muito rara 
mas fatal caracterizada pela inflamação do sistema nervoso central, 
causada por Naegleria fowleri. 

Poliomielite (1, 5, 3) Também chamada paralisia infantil; inflamação aguda do sistema 
nervoso central (mais especificamente e espinal medula) que 
provoca debilidade muscular e paralisia aguda flácida; causada por 
poliovírus, um enterovírus. 

Queratite (5) Infecção dolorosa da córnea, que ataca maioritariamente quem usa 
lentes de contacto. 

Septicémia (3) Doença sistémica provocada pela presença e persistência de 
microrganismos patogénicos ou suas toxinas na circulação 
sanguínea  

Síndroma de Guillain-Barré (2, 3) Inflamação do sistema nervoso periférico, com perda de mielina; 
também chamada polirradiculoneurite aguda. 

Tumor (2, 4) Crescimento anormal e descontrolado de um tecido. 
Úlcera de Buruli (1, 3) Doença crónica causada por uma infecção de Mycobacterium, que 

se caracteriza por lesões na pele (necroses), principalmente nos 
membros. 

Urticária (2, 6) Erupção cutânea de origem alérgica, que causa prurido e que se 
apresenta na forma de manchas salientes e avermelhadas, 
semelhantes às causadas pela urtiga. 

 

 

Referências para a construção do glossário 

 

(1) http://en.wikipedia.org/wiki 

(2) http://pt.wikipedia.org/wiki 

(3) http://www.emedicine.com 

(4) www.biology-online.org/dictionary/ 

(5) MedlinePlus Enciclopédia Médica [www.nlm.nih.gov/medlineplus/] 

(6) www.imunoalergologia.com 

(7) http://www.cives.ufrj.br/informacao/ftifoide/ft-iv.html 

(8) http://www.cives.ufrj.br/informacao/colera/col-iv.html 

(9) www.pstportugal.com/print.pdf 

(10) www.iem.pt/cursos/anteriores/crcr/dispneia.ppt 

(11) http://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i007395.pdf 
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Anexo IV – Protocolo para determinação de C. perfringens, incluindo esporos 

 

Filtração por membrana seguida por incubação anaeróbia da membrana em m-CP agar (vide Nota 1) 

a 44±1 ºC por 21±3 horas. Contar as colónias amarelo-opaco que ficam rosa ou vermelho após 

exposição a vapores de hidróxido de amónio por 20 ou 30 segundos. 

 

Nota 1: A composição do meio m-CP é: 

 Meio basal 

 Triptose        30 g 

 Extracto de levedura       20 g 

 Sacarose        5 g 

 L-Cisteína HCl        1 g 

 MgSO4 . 7H2O        0,1 g 

 Púrpura de Bromocresol      40 mg 

 Agar         15 g 

 Água         1000 mL 

 

Dissolver os ingredientes do meio basal, ajustar o pH a 7,6 e autoclavar a 121 ºC por 15 

minutos. Deixar o meio arrefecer e juntar: 

D-Cicloserina        400 mg 

Sulfato de Polimexine-B      25 mg 

Indoxyl-β-D-glucoside    60 mg (dissolvido em 8 ml água  

           estéril antes de adicionar) 

Solução 0,5% de difosfato de fenolftaleína    20 mL (esterilizada por filtração) 

Solução 4,5% de FeCl3 . 6H2O      2 mL (esterilizada por filtração) 
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Anexo V – Plano de trabalho 

 

1.   Revisão teórica dos métodos clássicos para análise dos parâmetros exigidos legalmente para 

águas de consumo. 

  Parâmetros exigidos legalmente para águas de consumo humano (Decreto-Lei nº243/2001): 

• Coliformes totais (pesquisa dos géneros Citrobacter, Enterobacter, Escherichia e Klebsiella) 

• E. coli 

• Enterococos (E. faecalis e E. faecium) 

• C. perfringens 

 

2.   Pesquisa nas bases de dados das sequências genómicas dos microrganismos a estudar neste 

estágio: 

  Parâmetros exigidos legalmente para águas de consumo humano (Decreto-Lei nº243/2001): 

• Coliformes totais (pesquisa dos géneros Citrobacter, Enterobacter, Escherichia e Klebsiella) 

• E. coli 

• Enterococos (E. faecalis e E. faecium) 

• C. perfringens 

 

3.   Definição das sequências genómicas específicas para cada um dos parâmetros microbiológicos  

 

4.   Desenho de primers para amplificação dessas regiões 

 

5.   Extracção de DNA genómico dos microrganismos em estudo 

 

6.   Análise Quantitativa e qualitativa de DNA 

 

7.   Optimização das condições de PCR para cada par de primers  

 

8.   Obtenção dos produtos desejados por PCR e sua purificação 

 

9.   Obtenção da sonda de DNA e marcação não-radioactiva da mesma 

 

10. Validação da sonda em amostras conhecidas  

 

11. Selecção das sondas mais eficientes para implantação no Aquachip com base na análise 

estatística dos dados 
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Anexo VI – Protocolo da Coloração de Gram 

 

1. Fazer um esfregaço com o material a analisar. Secar à chama; 

2. Adicionar violeta de cristal suficiente para cobrir o esfregaço. Deixar actuar durante 1 minuto. 

Lavar com água corrente. 

3. Adicionar solução de Lugol suficiente para cobrir o esfregaço. Deixar actuar durante 1 minuto. 

Lavar com água corrente. 

4. Adicionar etanol suficiente para cobrir o esfregaço. Deixar actuar durante 1 minuto. Lavar com 

água corrente. (se o próximo corante for de base alcoólica, não é necessário lavar com água 

neste passo). 

5. Adicionar safranina (ou fucsina básica) suficiente para cobrir o esfregaço. Deixar actuar 

durante 30 segundos. Lavar com água corrente. 
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Anexo VII – Protocolo de Extracção de DNA genómico usando QIAamp DNA Mini Kit 

(QIAGEN) 

 

1. Adicionar 180 µL de tampão ATL ao pellet celular. 

2. Adicionar 20 µL de Proteinase K. 

3. Misturar por vórtex. 

4. Incubar a 56ºC até à lise completa (1-3h). 

5. Adicionar 200 µL de tampão AL e misturar por vórtex intermitente (15 segundos). 

6. Incubar a 70ºC por 10 minutos. 

7. Centrifugar brevemente. 

8. Adicionar 200 µL EtOH (96-100%) à amostra. 

9. Misturar por vórtex intermitente (15 segundos). 

10. Centrifugar brevemente. 

11. Aplicar cuidadosamente a mistura, incluindo o precipitado, na coluna ‘QIAamp Spin Column’ 

(num tubo colector de 2 ml) e fechar a tampa. 

12. Centrifugar a 6000xg por 1 minuto. 

13. Colocar a coluna num tubo colector limpo e descartar o tubo com o filtrado. 

14. Abrir cuidadosamente a coluna ‘QIAamp Spin Column’ e adicionar 500 µL de tampão AW1. 

15. Fechar a tampa e centrifugar a 6000xg por 1 minuto. 

16. Colocar a coluna num tubo colector limpo e descartar o tubo com o filtrado. 

17. Abrir cuidadosamente a coluna ‘QIAamp Spin Column’ e adicionar 500 µL de tampão AW2. 

18. Fechar a tampa e centrifugar a 20000xg por 3 minuto. 

a. Repetir a centrifugação por 1 minuto no caso de ainda haver tampão AW2 na coluna. 

19. Colocar a coluna ‘QIAamp Spin Column’ num tubo de microcentrifuga de 1,5 ml e descartar o 

tubo colector com o filtrado. 

20. Abrir cuidadosamente a coluna e adicionar 200 µL de tampão AE ou água ultrapura 

autoclavada. 

21. Incubar à temperatura ambiente por 1 minuto. 

22. Centrifugar a 6000xg por 1 minuto. 
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Anexo VIII – Protocolo de purificação de DNA de géis de agarose, usando QIAquick 

Gel Extraction Kit (QIAGEN) 

 

1. Excisar a banda do gel de agarose com um bisturi limpo. 

2. Pesar a fatia do gel num tubo incolor e adicionar 3 volumes de tampão QG por cada volume 

de gel (100 mg ~100 µL). 

3. Incubar a 50ºC por 10 minutos (ou até o gel estar completamente dissolvido). 

4. Misturar por vórtex a cada 2-3 minutos durante o tempo de incubação. 

a. Adicionar 10 µL de acetato de sódio 3 M se a mistura não estiver amarela, como o 

tampão QG antes da adição. 

5. Adicionar 1 volume de gel de isopropanol à amostra e misturar. 

6. Colocar uma coluna ‘QIAquick Spin Column’ num tubo colector de 2 ml. 

7. Aplicar a amostra na coluna (máx. 800 µL) e centrifugar a 10000 xg por 1 min. 

8. Descartar o filtrado e voltar a por a coluna no mesmo tubo colector. 

9. Adicionar 750 µL de tampão PE à coluna e centrifugar a 1000 xg por 1 minuto. 

10. Descartar o filtrado e centrifugar novamente por 1 minuto. 

11. Colocar a coluna num tubo de microcentrífuga de 1,5 ml. 

12. Adicionar 50 µL de tampão EB ou água ultrapura autoclavada no centro da membrana. 

13. Centrifugar à velocidade máxima por 1 minuto. 
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Anexo IX – Protocolo para Hibridação de Southern, incluindo marcação das sondas 

 

1. Transferência para Membrana de Nylon por difusão passiva 

 

1.1. Tratamento do gel 

 

1.1.1.  Fragmentação do DNA por imersão do gel em 0,25N HCl (30 minutos) 

1.1.2.  Desnaturação com 1M NaOH, 1M NaCl (45 minutos) 

1.1.3.  Neutralização com 2M NaCl, 2M Tris-HCl pH 7,4 (30 minutos) 

1.1.4.  Saturação em 2x SSC (30 minutos) 

 

1.2. Montagem (vide Figura IX.1) 

 

 

Figura IX.1: Montagem realizada para transferir DNA do gel para a membrana. A - Tampão de transferência (10x 

SSC); B - Duas folhas de papel 3MM embebidas em 10x SSC, cujas extremidades estão mergulhadas no 

tampão de transferência; C - Gel, com os poços virados para baixo; D - Membrana de Nylon, positivamente 

carregada (Roche); E - Duas folhas de papel 3MM, com a dimensão do gel e embebidas em 2x SSC; F - 

Toalhetes de papel; G - Peso. 

 

1.3. Transferência de DNA do gel para a membrana por difusão, durante 12 a 16h. 

 

1.4. Tratamento da membrana para conservação até prossecução do protocolo 

 

1.4.1.  Lavagem da membrana com 2x SSC 

1.4.2.  Secagem da membrana à temperatura ambiente, entre duas folhas de papel 3MM 

1.4.3.  Cozedura da membrana a 80ºC durante 2 horas 

1.4.4.  Conservação ao abrigo da luz, à temperatura ambiente 
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Para os procedimentos seguintes, foram usados componentes do DIG High Prime DNA Labeling and 

Detection Starter Kit II (Roche), à excepção de PCR DIG Probe Synthesis Mix 10x (Roche) usado no 

ponto 2.3. 

 

 

2. Marcação das Sondas e do Marcador com Digoxigenina 

 

2.1. Marcação das Sondas 1 a 8, exceptuando a Sonda 3 

 

2.1.1. Desnaturação de 5 µL de Sonda (DNA molde – 10 ng a 3 µg) em 16 µL de água 

ultra pura autoclavada 

2.1.2. Adição de 4 µL de DIG High Prime (Roche) 

2.1.3. Mistura 

2.1.4. Centrifugação breve 

2.1.5. Incubação a 37ºC (overnight) 

2.1.6. Extinção da reacção com 2 µL de EDTA 0.2M 

 

2.2. Marcação do Marcador 1kb (Fermentas, SM1163) 

 

2.2.1. Desnaturação de 10 µL de Marcador (DNA molde – 1µg) em 16 µL de água ultra 

pura autoclavada 

2.2.2. Adição de 4 µL de DIG High Prime (Roche) 

2.2.3. Mistura 

2.2.4. Centrifugação breve 

2.2.5. Incubação a 37ºC (2h30min) 

2.2.6. Extinção da reacção com 2 uL de EDTA 0.2M  

 

2.3. Marcação da sonda 3 por PCR (excepcionalmente) 

 

Num volume de reacção de 20 µL: 

0,9 µL de DNA molde (DNA genómico de E. faecium),  

2 µL de Buffer 10x,  

1,2 µL de MgCl2 25 mM,  

2 µL de PCR DIG Probe Synthesis Mix 10x (Roche),  

0,5 µL de Primers 3 (F+R) 40 mM,  

0,2 µL de Taq Polimerase 5U/µL (Fermentas) e 

13,2 µL de água ultra pura autoclavada 

 

A mistura de nucleótidos para marcação de DNA por PCR, PCR DIG Probe Synthesis 

Mix, contém dATP, dCTP, dGTP 2mM cada, dTTP 1,3m MP e DIG-11-dUTP lábil em pH 
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alcalino a 0,7 mM (dUTP marcado com digoxigenina). A concentração final de PCR DIG 

Probe Synthesis Mix na reacção é 1x. As concentrações finais dos outros componentes 

da PCR são as indicadas na Tabela 2.5 da secção 2.3 e a temperatura de hibridação é 

48 ºC. 

 

3. Hibridação, Detecção e Revelação 

 

3.1. Pré-hibridação da membrana a 37ºC com 20 ml de Solução DIG Easy Hyb, feita a partir 

de DIG Easy Hyb Granules (Roche) e previamente aquecida à mesma temperatura (2 

horas); 

3.2. Desnaturação das Sondas e do Marcador, anteriormente marcados, durante 10 minutos a 

95ºC, seguida de arrefecimento rápido em gelo; 

3.3. Adição da Sonda e de 2 µL de Marcador à Solução DIG Easy Hyb; 

3.4. Incubação a 37ºC (overnight); 

3.5. Duas lavagens da membrana com 100 ml de uma Solução 2x SSC e 0,1% SDS (5 

minutos, à temperatura ambiente); 

3.6. Duas lavagens da membrana com 100 ml de uma Solução 0,5x SSC e 0,1% SDS (15 

minutos, a 65ºC); 

3.7. Incubação da membrana, com 100 ml de Tampão de Bloqueio, feito por diluição da 

solução 10x concentrada, da Roche (30 minutos, à temperatura ambiente); 

3.8. Centrifugação do Conjugado Anti-Digoxigenin-AP (Roche), a 10000 xg, por 1 minuto; 

3.9. Adição de 2 µL de Conjugado Anti-Digoxigenin-AP a 20 ml de Tampão de Bloqueio 

(1:10000); 

3.10. Incubação da membrana com Tampão de Bloqueio contendo o Conjugado (30 minutos, à 

temperatura ambiente); 

3.11. Duas lavagens da membrana com 100 ml de Tampão de Lavagem (15 minutos, à 

temperatura ambiente); 

3.12. Equilíbrio da membrana com 10 ml de Tampão de Detecção (5 minutos, pelo menos); 

3.13. Disposição da membrana numa das faces de uma manga de plástico aberta, com o DNA 

para cima; 

3.14. Aplicação e espalhamento de 1,5 ml da Solução de CSPD pela superfície da membrana, 

tapando a membrana com a outra face da manga de plástico; 

3.15. Incubação (5 minutos, à temperatura ambiente); 

3.16. Remoção do excesso de líquido e selagem da manga de plástico nos três lados que 

estavam abertos; 

3.17. Incubação (15 minutos, a 37 ºC); 

3.18. Acondicionamento da membrana, assim preparada, contra uma chapa de autorradiografia 

(Hyperfilm RPN6L, 18x24 cm, da Amersham Biosciences), dentro de uma cassete de 

exposição, na câmara escura; 

3.19. Exposição da chapa de autorradiografia (no mínimo 5 minutos); 
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3.20. Revelação da chapa (Revelador e Fixador fotográficos da Kodak). 

 

4. Stripping da membrana 

4.1. Lavar a membrana em água ultrapura autoclavada. 

4.2. Lavar 2 x 15 minutos a 37 ºC com 0,2 M NaOH + 0,1% SDS para remover a sonda. 

4.3. Lavar por 5 minutos com 2x SSC. 

4.4. Pré-hibrididar e hibridar com a segunda sonda. 
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Anexo X – Preparação de células competentes 

 

1. Semear a estirpe de E. coli em meio LB agar e incubar 16 a 20 h a 37ºC. 

2. Inocular 5 mL de LB suplementado com MgSO4 (concentração final 20mM – adicionar 100 µL 

de uma solução 1M) com uma colónia e incubar overnight com agitação. 

3. Inocular 100 mL de LB suplementado com MgSO4 (concentração final 20mM – adicionar 2 mL 

de uma solução 1M) pré-aquecido com 1mL da cultura do ponto anterior e incubar a 37ºC com 

agitação vigorosa, 300 rpm, até atingir D.O.590nm = 0,375. Nota: A densidade celular não deve 

exceder 108 células/mL. 

4. Transferir as células para dois tubos de polipropileno de 50 mL, previamente arrefecidos a 0 ºC, 

e incubar 5 a 10 minutos no gelo. Nota: Manter sempre as células no gelo, a partir deste passo. 

5. Centrifugar a 3200 rpm durante 10 minutos a 4ºC. Atenção: Não utilizar o travão da centrífuga. 

6. Decantar o sobrenadante e aspirar o líquido restante com uma micropipeta com ponta estéril. 

7. Ressuspender cada pellet em 10 mL de CaCl2 0,1M (estéril), arrefecido a 0ºC, e repetir pontos 

4 e 5. 

8. Ressuspender cada pellet em 10 mL de CaCl2 0,1M (estéril), arrefecido a 0ºC, e incubar 30 

minutos no gelo. 

9. Centrifugar a 2500 rpm 5 minutos a 4ºC. 

10. Ressuspender cada pellet em 2mL de CaCl2 0,1M (estéril), arrefecido a 0ºC.  

 

Nota: A eficiência de transformação aumenta 4 a 6 vezes se as células forem deixadas 12 a 24 horas 

a 4ºC. No entanto, podem ser utilizadas imediatamente após o ponto 10. 

 

Para conservação das células competentes para posterior utilização, distribuir rapidamente alíquotas 

de 200 µL para tubos estéreis previamente arrefecidos, com 40 µL de glicerol. Submergir os tubos em 

N2 líquido e armazenar a -80ºC. 
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Anexo XI – Transformação de células competentes com produtos de ligação ou 

controlos 

 

1. Juntar o produto de ligação ou controlo a um volume 10 vezes maior de células competentes. 

2. Incubar em gelo ou a 4ºC durante 30 minutos. 

3. Colocar os tubos a 42ºC por 45 segundos. 

4. Perfazer para 1 mL de meio líquido LB (s antibiótico).  

5. Incubar a 37ºC com agitação, por 30 minutos-1 hora. 

6. Centrifugar a 6000g por 1 minuto. 

7. Ressuspender em 100-500 µL. 

8. Espalhar em meio sólido LB/Amp. 
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Anexo XII – Protocolos para a Extracção de DNA plasmídico 

 

Protocolo 1 – Método da lise alcalina (Miniprep) 

 

1. Centrifugar a cultura a 4000xg e 4ºC por 10 minutos. 

2. Ressuspender o pellet de células em 100µL de Solução I, usando a pipeta. 

3. Adicionar 200 µL de Solução II. Agitar vigorosamente. 

4. Adicionar 150 µL de Solução III. Agitar vigorosamente e colocar em gelo durante 15 minutos. 

5. Centrifugar a 12000xg e a 4ºC, durante 20 minutos. 

6. Transferir o sobrenadante para um novo tubo de 1,5 mL. 

7. Adicionar 900 µL de Etanol absoluto. 

8. Misturar e incubar 2 minutos à temperatura ambiente. 

9. Centrifugar 15 minutos a 4ºC. 

10. Remover o sobrenadante. 

11. Lavar o pellet com 50 µL de etanol a 70% (preparado a partir de etanol absoluto). 

12. Centrifugar a 13700 rpm durante 1 minuto. 

13. Remover o máximo possível de Etanol e deixar o tubo a 37ºC por 5 minutos. 

14. Ressuspender o pellet em 15 µL de água ultra pura autoclavada e juntar 5 µL de RNAse.A 500 

mg/mL. 

 

Solução I: 5 mL glucose 500 mM; 1,25mL Tris 1M; 5 mL EDTA 100 mM; H2O até aos 50 mL. 

Solução II: 10 mL NaOH 1 M; 5 mL SDS 10%; H2O até aos 50 mL. 

Solução III: 60 mL Acetato de potássio 5 M; 11,5 mL Ácido acético glacial; 28,5 mL de H2O. 

 

Os 5 mL de glucose 500 mM da Solução I e os 5 mL de SDS 10% da Solução II foram esterilizados 

por filtração (poro 0,2 µm) e simultaneamente adicionados ao restante volume de solução 

previamente preparada e esterilizada em autoclave (121ºC, 15 minutos). A Solução III foi esterilizada 

em autoclave nas mesmas condições. 

 

 

Protocolo 2 – Extracção de DNA plasmídico por Boiling (Miniprep) 

 

1. Transferir 1 mL de cultura para um tubo de 1,5 mL e centrifugar as células por 3 minutos a 

12000xg e a 4ºC. Guardar o resto da cultura a 4ºC. 

2. Remover o meio por aspiração, deixando o pellet de células tão seco quanto possível. 

3. Soltar o pellet levando o tubo ao vórtex e adicionar 160 µL de Tampão de Lise (com Lisozima 

adicionada no momento). Homogeneizar completamente evigorosamente no vórtex. 

4. Incubar os tubos num banho a 95ºC por 2 minutos. 

5. Centrifugar a 12000xg por 15 minutos à temperatura ambiente e remover o pellet  com o auxílio 

de um palito. 
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6. Adicionar 1 volume de isopropanol arrefecido a -20ºC e provocar a precipitação de DNA 

colocando os tubos a -20ºC durante apenas 10 minutos, evitando a co-precipitação de TritonX-

100. 

7. Centrifugar a 12000xg e a 4ºC por 15 minutos. 

8. Remover completamente o sobrenadante  

9. Ressuspender o pellet de DNA (sem o deixar secar) em 50 µL de água ultrapura autoclavada e 

juntar 5 µL de RNAse.A 500 mg/mL. 

 

Tampão de Lise: 50 mM Tris-HCl, ph 8,0; 50 mM EDTA pH 8,0; 8% Sacarose; 0,5% TritonX-100; 

Lisozima adicionada imediatamente antes de usar para ter uma concentração final de 1 mg/mL. 

 

Lisozima (solução de trabalho): 20 mg/ mL em água ultrapura autoclavada, guardada a -20ºC. 

 

 

Protocolo 3 – Extracção de DNA plasmídico (QIAGEN Plasmid mini kit) 

 

1. Seleccionar uma colónia de uma placa selectiva repicada recentemente e inocular uma 

cultura em 2,5 mL de meio LB contendo o antibiótico selectivo apropriado. Incubar por ~8 horas a 

37ºC com agitação vigorosa (~300 rpm); 

2. Recolher as células bacterianas por centrifugação a 6000 xg por 15 minutos a 4 ºC; 

3. Ressuspender o pellet em 0,3 mL de tampão P1; 

4. Adicionar 0,3 mL de tampão P2, agitar vigorosamente por inversão (4 a 6 vezes) e incubar à 

temperatura ambiente (15-25 ºC) por 5 minutos; 

5. Adicionar 0,3 mL de tampão P3 a 4 ºC, agitar vigorosamente por inversão e incubar em gelo 

por 5 minutos; 

6. Centrifugar à velocidade máxima em micro centrifuga por 10 minutos. Remover rapidamente 

o sobrenadante contendo o DNA plasmídico. 

7. Equilibrar uma QIAGEN-tip 20 por aplicação de 1 mL de tampao QBT, e deixar a coluna a 

filtrar por acção da força da gravidade. 

8. Aplicar o sobrenadante do passo 7 à QIAGEN-tip 20 e permitir que este seja absorvido pela 

resina por acção da gravidade. 

9. Lavar a QIAGEN-tip 20 com 2 x 2 mL de tampão QC. 

10. Eluir o DNA com 0,8 mL de tampão QF. 

11. Precipitar o DNA com 0,7 volumes de isopropanol à temperatura ambiente. Agitar e 

centrifugar imediatamente em micro centrífuga a 10000 rpm por 30 minutos. Decantar 

cuidadosamente o sobrenadante. 

12. Lavar o pellet de DNA com 1 mL de etanol 70% e centrifugar a 10000 rpm por 10 minutos. 

Decantar cuidadosamente o sobrenadante. 

13. Deixar o pellet secar ao ar por 5-10 minutos. Re-dissolver o DNA num volume apropriado de 

tampão (tampão TE, pH 8 ou 10 mM Tris HCl, pH 8,5) 
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Anexo XIII – Sondas e Primers (Confidencial) 
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Anexo XIV – Resultados gráficos e tabelas resultantes de Blastn  

 

Este anexo contém resultados complementares de Blastn das várias sondas, segundo o texto 

principal (secção 3.2). 

 

Os resultados de Blastn da Sonda 1 (coliformes totais) contra as sequências do género Citrobacter 

existentes na base de dados NCBI restringida aos organismos do referido género, escolhidos a título 

de exemplo dentre os primeiros 100, encontram-se na Tabela XIV.1. 

 

Tabela XIV.1: Resultados de Blastn da Sonda 1 (coliformes totais) contra sequências genómicas do género 

Citrobacter [organism]. 

Accession Description 
Max 

score 
Total 
score 

Query 
coverage 

E 
value 

Max 
ident 

EU124385.1 C. freundii strain SW3 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence 260 260 100% 2E-70 99% 

AB273741.1 Citrobacter youngae gene for 16S rRNA, partial 
sequence, strain: GTC 1314 260 260 100% 2E-70 99% 

EF649780.1 Citrobacter sp. stain DBM 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 260 260 100% 2E-70 99% 

EF017944.1 Citrobacter gillenii 16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence 

260 260 100% 2E-70 99% 

DQ223882.1 Citrobacter gillenii strain RT3 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 260 260 100% 2E-70 99% 

AF025368.1 Citrobacter braakii 16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence 

260 260 100% 2E-70 99% 

AF025367.1 Citrobacter sp. 'genomospecies 10' 16S ribosomal 
RNA gene, partial sequence 260 260 100% 2E-70 99% 

 

 

Os resultados de Blastn da Sonda 1 (coliformes totais) contra as sequências do género Enterobacter 

existentes na base de dados NCBI restringida aos organismos do referido género, escolhidos a título 

de exemplo dentre os primeiros 100, encontram-se na Tabela XIV.2. 

 

Tabela XIV.2: Resultados de Blastn da Sonda 1 (coliformes totais) contra sequências genómicas do género 

Enterobacter [organism]. 

Accession Description Max 
score 

Total 
score 

Query 
coverage 

E 
value 

Max 
ident 

EU152973.1 Enterobacter aerogenes strain 1L4P106 FD 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 260 260 100% 2E-70 99% 

AB244457.1 E. cloacae gene for 16S rRNA, partial 
sequence, strain:An20-1 260 260 100% 2E-70 99% 

EU047556.1 Enterobacter hormaechei strain TMPSB-T10 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence 260 260 100% 2E-70 99% 

EF059884.1 Enterobacter pyrinus strain E872 16S ribosomal 
RNA gene, partial sequence 260 260 100% 2E-70 99% 

EF471901.1 Enterobacter sp. GW31-6 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 260 260 100% 2E-70 99% 

EU117142.1 Enterobacter asburiae strain JDR-1 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 

257 257 100% 3E-69 98% 
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Os resultados de Blastn da Sonda 1 (coliformes totais) contra as sequências do género Escherichia 

existentes na base de dados NCBI restringida aos organismos do referido género, escolhidos a título 

de exemplo, encontram-se na Tabela XIV.3. 

 

Tabela XIV.3: Resultados de Blastn da Sonda 1 (coliformes totais) contra sequências genómicas do género 

Escherichia [organism]. 

Accession Description 
Max 

score 
Total 
score 

Query 
coverage 

E 
value 

Max 
ident 

CP000468.1 E. coli APEC O1, complete genome 266 1814 100% 6E-71 100% 
CP000247.1 E. coli 536, complete genome 266 1859 100% 6E-71 100% 
AE014075.1 E. coli CFT073, complete genome 266 1848 100% 6E-71 100% 
AY043392.1 E. coli 16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence 266 266 100% 6E-71 100% 

DQ360844.1 E. coli strain ATCC 25922 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 266 266 100% 6E-71 100% 

EU118103.1 E. coli strain O157:H7 16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence 260 260 100% 3E-69 99% 

CP000243.1 E. coli UTI89, complete genome 260 1812 100% 3E-69 99% 
AP009048.1 E. coli W3110 DNA, complete genome 260 1783 100% 3E-69 99% 
U00096.2 E. coli K12 MG1655, complete genome 260 1783 100% 3E-69 99% 
AY078065.1 E. coli serogroup O39:NM 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence 260 260 100% 3E-69 99% 

BA000007.2 E. coli O157:H7 str. Sakai DNA, complete 
genome 260 1826 100% 3E-69 99% 

AE005174.2 E. coli O157:H7 EDL933, complete genome 260 1823 100% 3E-69 99% 
AF530475.1 Escherichia fergusonii 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence 260 260 100% 4E-72 99% 

AJ277980.1 Escherichia fergusonii 16S rRNA gene, strain 
WG 167 260 260 100% 4E-72 99% 

X80734.1 E.vulneris (ATCC 33821T) gene for 16S rRNA 260 260 100% 5E-73 99% 
AF530476.1 Escherichia vulneris 16S ribosomal RNA gene, 

partial sequence 259 259 100% 2E-72 98% 

AJ277981.1 Escherichia fergusonii 16S rRNA gene, strain 
WG 168 257 257 100% 5E-71 98% 

AJ634381.1 Escherichia albertii partial 16S rRNA gene, 
strain 309815 242 242 100% 6E-67 96% 

AJ508775.1 Escherichia albertii 16S rRNA gene, type strain 
LMG 20976T 239 239 100% 7E-66 95% 

 

 

Os resultados de Blastn da Sonda 1 (coliformes totais) contra as sequências do género Klebsiella 

existentes na base de dados NCBI restringida aos organismos do referido género, escolhidos a título 

de exemplo dentre os primeiros 100, encontram-se na Tabela XIV.4. 
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Tabela XIV.4: Resultados de Blastn da Sonda 1 (coliformes totais) contra sequências genómicas do género 

Klebsiella [organism]. 

Accession Description 
Max 

score 
Total 
score 

Query 
coverage 

E 
value 

Max 
ident 

U33121.1 K. pneumoniae 16S ribosomal RNA gene, 
complete sequence 257 257 100% 4E-69 98% 

AB244452.1 Klebsiella oxytoca gene for 16S rRNA, partial 
sequence, strain:An16-2 257 257 100% 2E-70 98% 

AJ413197.1 K. pneumoniae partial 16S rRNA gene, strain 
A13a 250 250 100% 6E-67 97% 

CP000647.1 K. pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 
78578, complete sequence 248 1965 100% 2E-66 97% 

AJ278346.1 Klebsiella oxytoca partial 16S rRNA gene, 
strain BO-1 253 253 100% 2E-69 97% 

EF508705.1 Klebsiella oxytoca strain Rs-5 16S ribosomal 
RNA gene, partial sequence 242 242 100% 4E-66 96% 

DQ872457.1 Klebsiella variicola isolate GN05-9 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 242 242 100% 3E-67 96% 

DQ872453.1 Klebsiella variicola isolate GN-05-3a 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 242 242 100% 3E-67 96% 

AJ783916.1 Klebsiella variicola partial 16S rRNA gene 
242 242 100% 3E-67 96% 

EF123226.1 Klebsiella oxytoca strain SENDO1 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 239 239 100% 5E-65 95% 

 

 

Na Figura XIV.1 pode visualizar-se, graficamente, o resultado de Blastn para a Sonda 2 (E. faecalis). 

 

 

Figura XIV.1: Resultado gráfico de Blastn para a Sonda 2 (E. faecalis), truncado.  

 

 

A Tabela XIV.5 contém os resultados de Blastn referidos no texto principal mas não mostrados por 

serem considerados como complementares para a análise da Sonda 2 (E. faecalis) versus Nucleotide 

collection (nr/nt), truncado. 
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Tabela XIV.5: Resultado de Blastn da Sonda 2 (E. faecalis). 

Accession Description Max 
score 

Total 
score 

Query 
coverage 

E 
value 

Max 
ident 

AE016830.1 E. faecalis V583, complete genome 253 1009 100% 9E-65 100% 
AJ295306.1 E. faecalis 23S rRNA gene, strain LMG 7937 (T) 248 248 100% 4E-63 99% 
AJ295314.1 Enterococcus saccharolyticus 23S rRNA gene, 

strain LMG 11427 (T) 174 174 100% 7E-41 88% 

AJ295305.1 E. faecium 23S rRNA gene, strain LMG 11423 (T) 170 170 100% 9E-40 87% 
X79341.1 E.faecium 23S rRNA gene 167 167 100% 1E-38 87% 
AF146765.1 E. faecalis 24 23S ribosomal RNA gene, partial 

sequence 158 158 64% 5E-36 98% 

AJ295311.1 Enterococcus mundtii 23S rRNA gene, strain LMG 
10748 (T) 

158 158 100% 5E-36 85% 

L00925.1 Enterococcus hirae transfer RNA and ribosomal 
RNA gene sequences 158 158 100% 5E-36 85% 

L00924.1 Enterococcus hirae ribosomal RNA gene 
sequences 158 158 100% 5E-36 85% 

AJ295316.1 Enterococcus sulfureus 23S rRNA gene, strain 
LMG 13048 154 154 100% 7E-35 84% 

AJ295307.1 Enterococcus flavescens 23S rRNA gene, strain 
LMG 13518 (T) 

154 154 100% 7E-35 84% 

AJ295300.1 Enterococcus casseliflavus 23S rRNA gene, strain 
LMG 10745 (T) 154 154 100% 7E-35 84% 

AY116904.1 Corynebacterium diphtheriae strain ATCC 11913 
23S ribosomal RNA gene, partial sequence 152 152 100% 2E-34 85% 

AJ295309.1 Enterococcus hirae 23S rRNA gene, strain LMG 
6399 (T) 152 152 100% 2E-34 85% 

AJ295304.1 Enterococcus durans 23S rRNA gene, strain [WL_] 
ATCC 19432 T 152 152 100% 2E-34 85% 

AJ295303.1 Enterococcus dispar 23S rRNA gene, strain LMG 
13521 (T) 152 152 100% 2E-34 85% 

AJ295313.1 Enterococcus raffinosus 23S rRNA gene, strain 
LMG 12999 (T) 147 147 100% 1E-32 85% 

AJ295312.1 Enterococcus pseudoavium 23S rRNA gene, strain 
LMG 11426 (T) 147 147 100% 1E-32 85% 

AJ295299.1 Enterococcus avium 23S rRNA gene, strain LMG 
10744 (T) 147 147 100% 1E-32 85% 

AJ295302.1 Enterococcus columbae 23S rRNA gene, strain 
LMG 11740 (T) 145 145 100% 3E-32 82% 

AY116900.1 Enterococcus avium strain ATCC 14025 23S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 143 143 100% 1E-31 84% 

AJ295301.1 Enterococcus cecorum 23S rRNA gene, strain 
LMG 12902 (T) 143 143 99% 1E-31 83% 

AJ295310.1 Enterococcus malodoratus 23S rRNA gene, strain 
LMG 10747 (T) 136 136 100% 2E-29 82% 

AJ295308.1 Enterococcus gllinarum 23S rRNA gene, strain 
LMG 13129 (T) 134 134 100% 6E-29 83% 

AJ295298.1 Enterococcus asini 23S rRNA gene, strain DSM 
11492T 131 131 100% 8E-28 80% 

 

 

Na Figura XIV.2 pode visualizar-se o resultado gráfico de Blastn para a Sonda 3 (E. faecium), 

truncado. 
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Figura XIV.2: Resultado gráfico de Blastn para a Sonda 3 (E. faecium).  

 

 

A Tabela XIV.6 contém os resultados de Blastn referidos no texto principal mas não mostrados por 

serem considerados como complementares para a análise da Sonda 3 (E. faecium) versus Nucleotide 

collection (nr/nt), truncado. 

 

Tabela XIV.6: Resultado de Blastn da Sonda 3 (E. faecium). 

Accession Description Max 
score 

Total 
score 

Query 
coverage 

E 
value 

Max 
ident 

AJ295305.1 E. faecium 23S rRNA gene, strain LMG 
11423 (T) 289 289 100% 2E-75 100% 

X79341.1 E.faecium 23S rRNA gene 282 282 100% 2E-73 99% 
AJ295311.1 Enterococcus mundtii 23S rRNA gene, 

strain LMG 10748 (T) 246 246 99% 2E-62 94% 

AJ295309.1 Enterococcus hirae 23S rRNA gene, 
strain LMG 6399 (T) 237 237 99% 8E-60 93% 

AJ295304.1 Enterococcus durans 23S rRNA gene, 
strain [WL_] ATCC 19432 T 237 237 99% 8E-60 93% 

AJ295316.1 Enterococcus sulfureus 23S rRNA gene, 
strain LMG 13048 215 215 99% 3E-53 89% 

AJ295313.1 Enterococcus raffinosus 23S rRNA 
gene, strain LMG 12999 (T) 

215 215 97% 3E-53 91% 

AJ295299.1 Enterococcus avium 23S rRNA gene, 
strain LMG 10744 (T) 210 210 97% 1E-51 91% 

AJ295312.1 Enterococcus pseudoavium 23S rRNA 
gene, strain LMG 11426 (T) 

206 206 97% 1E-50 89% 

AY116900.1 Enterococcus avium strain ATCC 14025 
23S ribosomal RNA gene, partial 
sequence 

201 201 97% 6E-49 89% 

AJ295310.1 Enterococcus malodoratus 23S rRNA 
gene, strain LMG 10747 (T) 201 201 97% 6E-49 89% 

AJ295303.1 Enterococcus dispar 23S rRNA gene, 
strain LMG 13521 (T) 196 196 100% 3E-47 88% 

AJ295308.1 Enterococcus gllinarum 23S rRNA gene, 
strain LMG 13129 (T) 190 190 97% 1E-45 87% 

AJ295307.1 Enterococcus flavescens 23S rRNA 
gene, strain LMG 13518 (T) 188 188 100% 4E-45 86% 

AJ295300.1 Enterococcus casseliflavus 23S rRNA 
gene, strain LMG 10745 (T) 188 188 100% 4E-45 86% 

AE016830.1 E. faecalis V583, complete genome 178 712 97% 7E-42 85% 
CR936503.1 Lactobacillus sakei strain 23K complete 

genome 178 1242 95% 7E-42 86% 

AJ295306.1 E. faecalis 23S rRNA gene, strain LMG 
7937 (T) 178 178 97% 7E-42 85% 

      (cont.) 
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Tabela XIV.6: Resultado de Blastn da Sonda 3 (E. faecium) (continuação). 

Accession Description Max 
score 

Total 
score 

Query 
coverage 

E 
value 

Max 
ident 

CP000422.1 Pediococcus pentosaceus ATCC 25745, 
complete genome 174 872 83% 8E-41 88% 

CP000423.1 Lactobacillus casei ATCC 334, complete 
genome 

172 863 95% 3E-40 84% 

AJ542468.1 Lactobacillus paracasei partial 23S 
rRNA gene, isolate BK30 172 172 95% 3E-40 84% 

AJ542458.1 Lactobacillus paracasei subsp. 
paracasei partial 23S rRNA gene, 
isolate BK18 

172 172 95% 3E-40 84% 

AJ295298.1 Enterococcus asini 23S rRNA gene, 
strain DSM 11492T 172 172 95% 3E-40 85% 

AJ295314.1 Enterococcus saccharolyticus 23S rRNA 
gene, strain LMG 11427 (T) 170 170 95% 1E-39 85% 

EF030190.2 Lactobacillus rhamnosus strain G92 23S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 159 159 95% 2E-36 83% 

EF030191.2 Lactobacillus rhamnosus strain E41 23S 
ribosomal RNA gene, partial sequence 159 159 95% 2E-36 83% 

AJ542484.1 Lactobacillus rhamnosus partial 23S 
rRNA gene, isolate BK46 159 159 95% 2E-36 83% 

AJ295315.1 Enterococcus solitarius 23S rRNA gene, 
strain DSM 5634 (T) 154 154 97% 8E-35 82% 

AL935261.1 Lactobacillus plantarum strain WCFS1 
complete genome; segment 10/11 152 152 77% 3E-34 87% 

AJ542476.1 Pediococcus inopinatus partial 23S 
rRNA gene, isolate BK38 150 150 94% 1E-33 82% 

AJ542462.1 Pediococcus inopinatus partial 23S 
rRNA gene, isolate BK23 150 150 94% 1E-33 82% 

AJ542456.1 Lactobacillus casei partial 23S rRNA 
gene, isolate BK16 150 150 95% 1E-33 81% 

AJ542451.1 Lactobacillus casei partial 23S rRNA 
gene, isolate BK11 150 150 95% 1E-33 81% 

AJ542450.1 Lactobacillus casei partial 23S rRNA 
gene, isolate BK10 150 150 95% 1E-33 81% 

AJ542445.1 Lactobacillus casei partial 23S rRNA 
gene, isolate BK4 150 150 95% 1E-33 81% 

 

 

A Tabela XIV.7 contém os resultados de Blastn omitidos no texto principal por não serem 

considerados importantes para a análise da abrangência da Sonda 5 (E. coli_PMI) versus Nucleotide 

collection (nr/nt), truncado a partir de E values maiores do que zero. 

 

Tabela XIV.7: Resultado de Blastn da Sonda 5 (E. coli_PMI). 

Accession Description 
Max 

score 
Total 
score 

Query 
coverage E value 

Max 
ident 

AP009048.1 E. coli  W3110 DNA, complete genome 336 336 100% 1E-89 100% 
U00096.2 E. coli  K12 MG1655, complete genome 336 336 100% 1E-89 100% 
AJ303141.2 E. coli  pathogenicity island I 333 333 98% 2E-88 100% 
AY857617.1 E. coli  strain BEN2908 tRNA-Sec gene, 

complete sequence; pathogenicity island EPI-
I, complete sequence; NlpA (nlpA), and YicM' 
(yicM') genes, complete cds 

333 333 98% 2E-88 100% 

U24429.1 E. coli  antigen 43 precursor gene, complete 
cds 324 324 100% 9E-86 98% 

AE005674.1 Shigella flexneri 2a str. 301, complete 
genome 315 315 98% 5E-83 97% 

      (cont.) 
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Tabela XIV.7: Resultado de Blastn da Sonda 5 (E. coli_PMI) (continuação). 

Accession Description Max 
score 

Total 
score 

Query 
coverage E value Max 

ident 
AF200692.2 Shigella flexneri 2a she pathogenicity island, 

complete sequence 315 315 98% 5E-83 97% 

AE014073.1 Shigella flexneri 2a str. 2457T, complete 
genome 315 315 98% 5E-83 97% 

AE014075.1 E. coli  CFT073, complete genome 619 619 98% 2E-81 97% 
AJ586887.1 E. coli  Genomic Island I, strain Nissle 1917 309 309 98% 2E-81 97% 
AJ586888.1 E. coli  Genomic Island II, strain Nissle 1917 219 219 72% 3E-54 96% 
 

 

A Tabela XIV.8 contém os resultados de Blastn omitidos no texto principal por não serem 

considerados importantes para a análise da Sonda 7 (E. coli_uidA) versus Nucleotide collection 

(nr/nt), truncado a partir de E values maiores do que zero e excluindo as sequências de vectores 

contendo o gene da β-glucuronidase e outras sequências sintéticas. 

 

Tabela XIV.8: Resultado de Blastn para a Sonda 7 (E. coli_uidA). 

Accession Description Max 
score 

Total 
score 

Query 
coverage 

E 
value 

Max 
ident 

CP000468.1 E. coli  APEC O1, complete genome 251 251 100% 3E-64 100% 
CP000247.1 E. coli  536, complete genome 251 251 100% 3E-64 100% 
CP000243.1 E. coli  UTI89, complete genome 251 251 100% 3E-64 100% 
EF520726.1 E. coli  O157:H7 strain GZ-021210 beta-

glucuronidase-like (uidA) gene, complete 
sequence 

246 246 100% 1E-62 99% 

CP000266.1 Shigella flexneri 5 str. 8401, complete genome 246 246 100% 1E-62 99% 
AE005674.1 Shigella flexneri 2a str. 301, complete genome 246 246 100% 1E-62 99% 
AP009048.1 E. coli  W3110 DNA, complete genome 287 287 100% 1E-62 99% 
S69414.1 uidA=beta-glucuronidase [E. coli, Genomic, 1812 

nt] 246 246 100% 1E-62 99% 

U00096.2 E. coli  K12 MG1655, complete genome 287 287 100% 1E-62 99% 
AF305917.1 E. coli  O157:H7 nonfunctional beta-glucuronidase 

(uidA) gene, complete cds 246 246 100% 1E-62 99% 

AE014073.1 Shigella flexneri 2a str. 2457T, complete genome 246 246 100% 1E-62 99% 
AJ298139.1 Arabidopsis thaliana mRNA for beta-glucuronidase 

(gus gene) 
246 246 100% 1E-62 99% 

AJ298137.1 Arabidopsis thaliana eIF-4A1 gene for translation 
initiation factor eIF-4A1, exons 1-5 and gus gene 
for beta-glucuronidase 

246 246 100% 1E-62 99% 

BA000007.2 E. coli  O157:H7 str. Sakai DNA, complete 
genome 246 246 100% 1E-62 99% 

X83423.1 P.capsici serine/threonine and tyrosine kinase 
genes 246 246 100% 1E-62 99% 

AE005174.2 E. coli  O157:H7 EDL933, complete genome 246 246 100% 1E-62 99% 

M14641.1 E. coli  K-12 gusRABC operon 246 246 100% 1E-62 99% 

CP000038.1 S. sonnei Ss046, complete genome 246 246 100% 1E-62 99% 

AE014075.1 E. coli  CFT073, complete genome 242 242 100% 2E-61 98% 

CP000034.1 S. dysenteriae Sd197, complete genome 242 242 100% 2E-61 98% 

CP000036.1 S. boydii Sb227, complete genome 283 283 100% 2E-61 98% 

AF015682.1 Rice ragged stunt virus polymerase mRNA, 
complete cds 233 233 100% 9E-59 97% 
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A Tabela XIV.9 mostra o resultado de Blastn omitidos no texto principal por não serem considerados 

importantes para a análise da Sonda 8 (E. coli_lacZ) versus Nucleotide collection (nr/nt), truncado a 

partir de E values maiores do que zero e excluindo as sequências de vectores, transposões, fagos e 

outras sequências sintéticas contendo o gene da β-galactosidase. 

 
Tabela XIV.9: Resultado de Blastn para a Sonda 8 (E. coli_lacZ). AccessionAccessionAccessionAccession    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    Max 

score 
Total 
score 

Query 
coverage 

E 
value 

Max 
ident 

CP000468.1 E. coli  APEC O1, complete genome 338 338 100% 4E-90 100% 
CP000247.1 E. coli  536, complete genome 338 338 100% 4E-90 100% 
CP000243.1 E. coli  UTI89, complete genome 338 338 100% 4E-90 100% 
AE014075.1 E. coli  CFT073, complete genome 338 338 100% 4E-90 100% 
AB270897.1 Oreochromis niloticus MHC class IA antigen UBA1, 

UBA2, UAA1 genes, partial cds, UAA3 and UAA2 
pseudogenes, UAA4, UAA5 and UAA6 pseudogene 
fragments 

333 333 100% 2E-88 99% 

AP009048.1 E. coli  W3110 DNA, complete genome 333 333 100% 2E-88 99% 
U00096.2 E. coli  K12 MG1655, complete genome 333 333 100% 2E-88 99% 
X16313.1 E. coli mRNA for lacZ 5'-region 333 333 100% 2E-88 99% 
V00296.1 E. coli gene lacZ coding for beta-galactosidase (EC 

3.2.1.23) 333 333 100% 2E-88 99% 

AJ543653.1 Drosophila melanogaster gluon gene, gluon 88-82 
truncated mutant 

333 333 100% 2E-88 99% 

CP000038.1 S. sonnei Ss046, complete genome 333 333 100% 2E-88 99% 
J01636.1 E. coli lactose operon with lacI, lacZ, lacY and lacA 

genes 333 333 100% 2E-88 99% 

BA000007.2 E. coli  O157:H7 str. Sakai DNA, complete genome 302 302 100% 3E-79 95% 
AE005174.2 E. coli  O157:H7 EDL933, complete genome 302 302 100% 3E-79 95% 
CP000034.1 S. dysenteriae Sd197, complete genome 295 295 100% 4E-77 95% 
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Anexo XV – Alinhamentos resultantes de Blastn (Confidencial) 

 



 90

Anexo XVI – Resultados de Sequenciação (Confidencial) 

 

 



 

 


