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RESUMO 

Os bivalves, organismos que se alimentam por filtração, podem acumular nos 

seus tecidos bactérias e vírus patogénicos que podem ocorrer nas águas das zonas de 

produção, tendo como origem principal esgotos urbanos não tratados ou com tratamento 

insuficiente. O consumo de organismos crus ou insuficientemente cozinhados, colhidos 

em zonas de águas contaminadas, pode causar doenças como gastroenterites e ainda 

levar a surtos de doenças infecciosas.  

Com o objetivo de proteger a saúde pública, e sob o Regulamento (CE) nº 

854/2004 de 29 de abril, as zonas de produção de moluscos bivalves são classificadas 

tendo por base a monitorização dos níveis de indicadores fecais (Escherichia coli). Esta 

classificação determina o nível de tratamento requerido antes do consumo humano, ou 

proíbe a sua apanha. 

De acordo com a regulamentação nº 854/2004 (CE), a classificação das zonas de 

produção envolve a elaboração de um inventário das fontes de poluição (incluindo se 

possível caracterização física, química e microbiológica dos efluentes libertados, 

variação sazonal  das suas quantidades e dos seus padrões de dispersão espacial) 

responsáveis pela degradação ambiental destas áreas.  

O presente estudo constitui a base de trabalho de forma a contribuir para uma 

avaliação primária do risco sanitário duma zona de produção de bivalves, situada na 

região do Estuário do Mondego, realizando a caracterização do tipo de contaminação 

microbiológica da zona de apanha/cultura e combinando informações quanto às fontes 

de poluição de origem pontual e difusa, características de uso do solo, explorações de 

criação animal, fauna selvagem, embarcações e características meteorológicas na área. 

 Os ensaios microbiológicos realizados recorreram a normas ISO utilizando a 

técnica do NMP para quantificação de E. coli. O trabalho de campo baseou-se na 

identificação  georreferenciada dos bancos de moluscos bivalves, identificação de fontes 

de poluição bem como recolha de amostras em vários Bancos de bivalves no Braço 

Norte e Braço Sul do Estuário. 

 Como resultado verificaram-se valores superiores de E. coli no Braço Sul 

relativamente ao Braço Norte jusificando-se pelo ponto de descarga de uma ETAR nesta 

mesma zona bem como devido à sua hidrodinâmica que leva a tempos de residência 

muito elevados para a manutenção do ecossistema. 
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ABSTRACT 

Bivalve, organisms that feed by filtration, can accumulate in their tissues 

bacteria and pathogenic viruses that may occur in the waters of the production areas, 

being the main source the untreated or poorly treated municipal sewage. Consumption 

of raw or insufficiently cooked organisms harvested in areas of contaminated water can 

cause diseases such as gastroenteritis and even lead to outbreaks of infectious diseases. 

In order to protect public health, and under the Regulation (EC) No. 854/2004 of 

April 29
th

, the bivalve mollusk production areas are classified based on the monitoring 

of fecal indicator levels (Escherichia coli). This classification determines the level of 

treatment required before human consumption, or prohibits their harvesting. 

According to the regulation No. 854/2004 (EC), the classification of the 

production areas involves the establishment of an inventory of pollution sources 

(including, if possible, physical, chemical and microbiological characterization of the 

released effluents, seasonal variation of their quantities and their spatial dispersion 

patterns) responsible for environmental degradation of these areas. 

This study constitutes the groundwork in order to contribute to a primary 

assessment of the health risk on a shellfish production area, located in the Mondego 

Estuary region, performing the characterization of the microbiological contamination of 

the harvesting / culture area and combining information on the sources of pollution 

either with point or diffuse origin, land use characteristics, animal husbandry farms, 

wildlife, boats and meteorological characteristics in the area. 

The microbiological tests carried out recurred to ISO standards using the NMP 

technique for E. coli quantitation. The work field was based on geo-referenced 

identification of deposits of bivalve mollusks, identification of pollution sources and 

sampling in several bivalve Banks in the North arm and the South arm of the Estuary. 

As a result higher values of E. coli were verified in the south arm comparing to 

the north arm what can be explained by the presence of a wastewater treatment facility 

discharge point on this zone as well as due to its hydrodynamics which leads to very 

high residence times to the ecosystem maintenance. 
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1. INTRODUÇÃO 

A classe dos moluscos bivalves compreende várias espécies aquáticas, 

maioritariamente filtradoras sésseis, com uma distribuição a nível mundial, que 

colonizam diferentes estratos bentónicos do ecossistema aquático, e reciclam grande 

parte dos componentes transportados pela coluna de água. 

A qualidade dos moluscos bivalves vivos está diretamente relacionada com a 

qualidade das águas onde vivem, uma vez que estes são capazes de filtrar grandes 

volumes de água, para obter nutrientes e oxigénio, ocorrendo a concentração de 

microrganismos, eventualmente presentes no seu habitat, em quantidade superior à da 

água envolvente. Desta forma, a contaminação dos bivalves, por agentes potencialmente 

perigosos para o Homem, ocorre quando se encontram em meios contendo 

microrganismos patogénicos, fitoplânton tóxico, águas poluídas por agro-químicos ou 

expostas a focos de poluição. Dada a sua localização, frequentemente próxima de 

centros urbanos, os moluscos bivalves podem ser vectores de diversos agentes nocivos, 

nomeadamente os contaminantes químicos, tais como mercúrio, cádmio e chumbo bem 

como contaminantes biológicos, como bactérias, vírus, parasitas e microalgas 

produtoras de biotoxinas.  

Apesar dos agentes nocivos acumulados pelos moluscos bivalves poderem não 

lhes ser prejudiciais, ao serem ingeridos pelo Homem podem provocar doenças, em 

particular devido aos hábitos de consumo associados a estes produtos (frequentemente 

consumidos crus ou apenas ligeiramente cozinhados). 

Assim sendo, é imprescindível que estes organismos, colhidos em meio natural e 

destinados à alimentação humana, respeitem exigências e normas sanitárias que 

assegurem a sua salubridade. 

 

1.1 Moluscos bivalves no setor das pescas 

O crescimento sustentado da produção de produtos da pesca e o 

desenvolvimento dos canais de distribuição conduziu ao abastecimento mundial destes 

produtos nas últimas cinco décadas, com um crescimento médio de 3,2 % entre o 

período de 1961-2009, superando o aumento demográfico da população mundial (1,7 

%). A nível mundial, cerca de 148 milhões de toneladas de produtos da pesca são 
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obtidos por cultura e por apanha, fazendo face ao consumo médio anual de 18,4 kg 

(peso vivo) per capita (FAO, 2012). 

Apesar do consumo de produtos de pesca ser condicionado à sua 

disponibilidade, fatores culturais e religiosos, no que diz respeito aos moluscos 

bivalves, muito poucas são as comunidades que colocam restrições ao seu consumo 

(Silva e Batista, 2008; Torres, 2011). 

O particular interesse pelos moluscos bivalves deve-se ao recurso natural que as 

suas áreas de crescimento e apanha podem representar, em especial os estuários.  

Os estuários são áreas de alta produtividade, cruciais na história de vida de 

muitos peixes, invertebrados e pássaros (Garcês e Costa, 2009). Densas camadas de 

bivalves (epifauna e infauna) ocorrem em estuários costeiros com elevada produtividade 

primária, representando uma importante fonte de alimento desde a pré-história (Silva e 

Batista, 2008; Oliveira et al., 2010). No entanto, a sobre-exploração do ambiente 

aquático tem gerado impactos ao nível dos ecossistemas e consequentemente uma 

redução dos leitos de marisco naturais, conduzindo à necessidade de intervenção 

humana na sua produção (Oliveira, 2012). 

 

1.1.1 Importância dos moluscos bivalves em Portugal 

Portugal apresenta uma situação geográfica e condições ambientais que 

influenciam positivamente a produção de moluscos bivalves, tanto na zona litoral 

oceânica como nas diferentes zonas lagunares e estuarinas que se distribuem ao longo 

da orla marítima (Figura 1 - estuários) (Cunha, 2012). Em Portugal, as regiões mais 

importantes na captura de moluscos bivalves são Lisboa, Algarve e Centro, sendo o 

Centro a região que apresenta maior número de embarcações (Souto, 2001). 
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Figura 1 – Principais estuários e sistemas lagunares costeiros em Portugal continental (Souto, 

2001). 

 

Além da sua importância do ponto de vista gastronómico e cultural atendendo à 

sua utilização em pratos emblemáticos de algumas regiões do país, os bivalves 

apresentam ainda um papel fulcral na indústria da pesca nacional, quer pela produção, 

quer pelo número de pessoas que envolve e depende da sua apanha e comercialização 

(Silva e Batista, 2008; Torres, 2011). 



Introdução 

4 
 

Em Portugal são comercializadas dezasseis espécies de moluscos bivalves, 

provenientes de várias zonas de produção, nomeadamente: amêijoa-boa (Ruditapes 

decussata), amêijoa-branca (Spisula solida), amêijoa-cão (Venerupis aureus), amêijoa-

macha (Venerupis pullastra), amêijoa-vermelha (Venerupis rhomboides), ameijola 

(Callista chione), berbigão (Cerastoderma edule), conquilha (Donax spp.), lambujinha 

(Scrobicularia chione), longueirão (Ensis sp.), mexilhão (Mytilus sp.), navalha (Pharus 

legumen), ostra (Crassostrea spp), ostra plana (Ostrea edulis), pé de burrinho (Venus 

striatula) e pé de burro (Venus verrucosa) (Nunes, 2008).  

As espécies amêijoa-boa e ostra do pacífico são aquelas que apresentam maior 

destaque ao nível da produção conquícola (Figura 2). Por outro lado, no que diz respeito 

à captura, as espécies mais representativas são o berbigão e a amêijoa-branca (Figura 3). 

 

 

Figura 2 - Quantidade de bivalves produzida em Portugal entre 2003 a 2009 (FAO, 2011). 
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Figura 3 – Quantidade de bivalves capturados em Portugal entre 2003 a 2009 (FAO, 2011) 

 

1.2 Técnicas de apanha/captura: artes de pesca 

Os moluscos bivalves provenientes da pesca, com recurso a embarcação ou 

apeada, são capturados em águas oceânicas, interiores marítimas e não marítimas. 

A captura é efetuada por artes licenciadas para o efeito, pertencentes ao grupo do 

arrasto, designadamente: ganchorra e ganchorra de mão (apenas em águas oceânicas), 

berbigoeira e ganchorra manobrada com sarilho (em águas interiores não marítimas) 

(Fernandes, 2008).  

A ganchorra (Figura 4(A)) é uma arte de arrasto, rebocada por uma embarcação 

perto da costa ou por pescadores na zona de maré. É considerada uma arte de arrasto de 

pequena ou média dimensão, sem asas, composta por uma armação metálica dotada de 

um pente de dentes (onde os bivalves ficam retidos) na parte inferior à qual está ligado 

um saco de rede (DGPA, 2006). 

A ganchorra de mão ou apanha (Figura 4(B)) é um método de pesca individual, 

caracterizada pela não utilização de utensílios fabricados para esse fim, não provocando 

ferimentos graves na captura. Utiliza diversos utensílios simples (faca de mariscar, 

sacho de cabo curto, berbigoeiro, ancinho, etc.) podendo ser praticada por um indivíduo 

utilizando ou não embarcação de apoio e equipamento de mergulho em apneia 

(http://www.dgrm.minagricultura.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&xpgid=genericPageV2

&conteudoDetalhe_v2=172912). 

http://www.dgrm.minagricultura.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=172912
http://www.dgrm.minagricultura.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=172912
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Figura 4 – Artes de pesca: ganchorra (A), apanha – ancinho (B). (Ferreira, V.) 

 

1.3 Perigos associados ao consumo de bivalves 

Apesar da excelente composição nutricional, em condições específicas os 

moluscos bivalves podem acumular contaminantes químicos e microbiológicos que 

representam riscos acrescidos para os consumidores. Estes perigos advêm da quantidade 

de contaminantes nos seus habitats (Stankovic & Jovic, 2011) e ainda do seu tipo de 

alimentação filtradora (Castilho, 2010). Estes animais podem ainda apresentar 

toxicidade para o Homem, devido à presença de biotoxinas marinhas, provenientes de 

microalgas tóxicas, que constituem um fonte de alimento para os bivalves. Os principais 

grupos de toxinas com impacto na saúde dos consumidores de moluscos bivalves são: 

"Diarrhetic shellfish poisoning", (DSP); "Paralytical shellfish poisoning", (PSP); 

"Neurotoxic shellfish poisoning", (NSP); e "Amnesic shellfish poisoning", (ASP).  

Considerando que os moluscos bivalves são consumidos inteiros (não 

eviscerados) e semi-crus (pois se forem submetidos a um prolongado tempo de 

cozedura ficam com uma consistência semelhante a borracha e tornam-se desagradáveis 

de consumir) o risco de contágio por parte de agentes patogénicos é elevado, pois estes 

podem não ser totalmente eliminados pela temperatura e/ou tempo de cozedura. Assim 

sendo, é extremamente importante existir um rigoroso controlo de qualidade de forma a 

ser garantida a segurança e salubridade do produto (Codex alimentarius Comission – 

CAC, 2003). 
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1.3.1. Contaminantes químicos 

A maioria dos contaminantes químicos, tais como o cádmio, mercúrio, chumbo, 

entre outros são adsorvidos pela matéria particulada e fixados no sedimento, onde são 

bioacumulados nos moluscos bivalves se a taxa de absorção for maior do que a sua 

metabolização.  

Apesar dos níveis de contaminantes químicos variarem consoante as espécies de 

bivalves ou mesmo entre indivíduos de uma mesma espécie, tempo e via de exposição, 

concentração e forma química em que se encontram, poucas substâncias químicas são 

encontradas em concentrações suficientemente elevadas para que os moluscos bivalves 

representem uma ameaça para a saúde pública (Huss et al., 2000). Contudo, situações 

de exposição acidental a elevadas concentrações de contaminantes químicos traduzem-

se geralmente em graves intoxicações alimentares, doenças graves como danos 

neurológicos, anomalias de formação e cancro (Huss et al., 2000). 

 

1.3.2 Contaminantes microbiológicos 

Os bivalves podem estar expostos a microrganismos aquáticos comensais e a 

bactérias e vírus patogénicos humanos, predominantemente originários de efluentes 

humanos ou animais, os quais têm como principal meio receptor as zonas estuarinas e 

lagunares, onde se situam muitas das zonas de produção conquicola. Geralmente, os 

bivalves apresentam uma população bacteriana residente, que varia entre a 10
4
 e 10

6
 

unidades formadoras de colónias (UFC)/g de tecido. Se a temperatura da água for baixa 

e esta não se encontrar poluída, os teores bacterianos podem ser ≤ 10
3
 UFC/g de tecido; 

pelo contrário, nos casos de águas poluídas e temperaturas elevadas, as cargas 

microbianas dos bivalves podem ser bastante elevadas (ICMSF, 1986). 

A existência de microrganismos no meio aquático a partir de fontes de 

contaminação como a atividade urbana, agro-industrial e lazer depende de vários fatores 

nomeadamente, a topologia dos terrenos, a pluviosidade e as características 

hidrográficas do meio.  

Os principais contaminantes microbiológicos encontram-se divididos em três 

grandes grupos: as bactérias, os vírus entéricos, e os protozoários  (IPIMAR, 2008). 

De entre as diferentes fontes de contaminação, a contaminação de origem fecal, 

avaliada através da determinação da presença da bactéria Escherichia coli é a mais 

utilizada para a caracterização e determinação da qualidade das zonas de produção de 
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moluscos bivalves. Esta bactéria encontra-se na flora intestinal de animais de sangue 

quente e apesar de não ser indicador direto da presença de microrganismos patogénicos, 

a sua presença em alimentos, água ou amostras do ambiente é indicativa de uma 

contaminação fecal recente e de um elevado risco de presença de outras bactérias fecais 

e vírus como, Salmonella spp. ou o vírus da hepatite A, ambos patogénicos.  

A contaminação fecal pode ocorrer de duas formas, difusa ou pontual. Na 

contaminação pontual devem ser referidos os efluentes de estação de tratamento de 

águas residuais, o lixo de origem industrial, inundações de esgotos combinados, fossas e 

explorações animais. Por sua vez, descargas de barcos, sarjetas, prados, quintas, 

reservas naturais, florestas, pântanos, são considerados focos de poluição difusa. 

(IPIMAR, 2008). 

 

1.3.2.1 Avaliação da qualidade microbiológica 

Um dos parâmetros de qualidade mais importante de um alimento é o referente 

às suas respetivas caraterística microbiológica. Essas características permitem avaliar 

condições de processamento, armazenamento, bem como vida útil e potencial risco para 

a saúde. 

Para que a análise microbiológica permita uma avaliação da qualidade, em 

particular da segurança do género alimentício, tanto do ponto de vista do consumidor 

como do produtor é necessário definir critérios de avaliação. Esses critérios são 

estabelecidos pela legislação nacional e da comunidade europeia, e recomendados a 

nível mundial pela Comissão do Codex Alimentarius (FAO/WHO). Os itens que 

compõe o critério microbiológico, de acordo com o Codex Alimentarius são: i) planos 

de amostragem; ii) definição dos microrganismos e/ou metabolitos pesquisados e da 

metodologia; e iii) estabelecimento de padrões, normas e especificações. 

Uma vez que os microrganismos podem apresentar diferentes graus de risco para 

o consumidor, estes podem ser classificados em cinco categorias (ICMSF, 1986): 

1.  Sem risco direto na saúde, incluindo microrganismos que causam apenas 

alterações nos alimentos, tais como: fungos, bactérias aeróbias mesófilas; 

2.  Risco indireto na saúde do consumidor, inclui microrganismos indicadores tais 

como, E. coli não patogénica, Enterobacteriaceae; 
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3.  Risco direto na saúde do consumidor, incluindo todos os microrganismos 

patogénicos de interesse em alimentos, os quais são subdivididos em três 

subgrupos: 

3.1. Risco direto, moderado e de difusão limitada (exemplo: Staphylococcus 

aureus); 

3.2. Risco direto, moderado e difusão extensa (exemplo: Vibrio 

parahaemolyticus); 

3.3. Risco direto e grave (exemplo: Clostridium botulinum). 

 

A análise microbiológica pode ser qualitativa ou quantitativa, dependendo dos 

objetivos e dos limites, padrões e/ou especificações microbiológicas estabelecidos. Os 

métodos quantitativos tradicionais podem ser por contagem em placas ou por número 

mais provável (NMP). O método de contagem em placas, baseia-se na premissa de que 

cada célula microbiana presente em uma amostra irá formar uma colónia separada e 

visível. Pode ser utilizado para contagem de grandes grupos microbianos, como 

aeróbios mesófilos, aeróbios psicrotróficos, termófilos, bolores e leveduras, variando-se 

o tipo de meio, a temperatura e o tempo de incubação (ICMSF, 1994). A técnica do 

Número Mais Provável (NMP), também denominada de técnica dos tubos múltiplos, é 

utilizada para estimar densidade da população de alguns grupos de microrganismos, 

como coliformes fecais, coliformes totais, E. coli, possibilitando a deteção de baixos 

números e a recuperação de células danificadas. Recorrendo a diferentes meios de 

cultura líquidos, o crescimento celular microbiano é detetado através da leitura da 

turvação e da produção de metabolitos no meio, como gases, ácidos, seguido de 

posterior confirmação. O NMP determina-se a partir da combinação de tubos positivos, 

com base numa tabela estatística (ICMSF, 1994). 

As contagens de microganismos viáveis totais (CVT) representam uma medida 

da população bacteriana “total”, avaliada através da fração da microflora capaz de 

produzir colónias no meio de cultura e nas condições de incubação usados. As CVT 

podem ser úteis para avaliar as condições da matéria prima, a eficiência dos 

procedimentos (por exemplo, tratamento térmico) e as condições higiénicas durante o 

processamento, as condições sanitárias do equipamento e utensílios e ainda o perfil 

tempo/temperatura durante a armazenagem e distribuição. No entanto, é essencial um 

conhecimento das condições de manuseamento e processamento antes da amostragem 

para uma correcta interpretação dos resultados. Por exemplo, as CVT podem variar de 
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um fator de 10 a 100 quando o pescado é conservado em gelo e as placas são incubadas 

respetivamente, a 20 e a 37°C (Huss, 1997). 

As bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae encontram-se 

amplamente distribuídas no ambiente, são fermentadoras de vários hidratos de carbono, 

sendo a capacidade de produzir ácido e gás a partir da fermentação de D-glicose uma 

das características importantes para a sua identificação. Alguns membros desta família 

(por exemplo, Enterobacter spp., Escherichia coli, Citrobacter spp., e Klebsiella spp.) 

podem ser reconhecidos através da sua capacidade para fermentar a lactose rapidamente 

(geralmente dentro de 24-48 horas), produzindo ácido e gás. Apesar das estirpes de 

algumas espécies serem comensais inócuas, tais como determinadas estirpes de E. coli, 

outros microrganismos são patógeneos importantes para o Homem. Dada a sua 

distribuição ubíqua, é inevitável que alguns membros da família Enterobacteriaceae 

sejam introduzidos na cadeia alimentar. O nível inicial de contaminação por 

Enterobacteriaceae nas matérias-primas depende inicialmente das Boas Práticas 

aplicadas na Produção Primária. Ao longo da cadeia de produção alimentar, a 

contaminação por Enterobacteriaceae, deve ser evitada ou controlada pela aplicação de 

um ou mais do sistemas de garantia de qualidade reconhecidos, incluindo Análise de 

Perigos e controlo dos Pontos Críticos e Boas Práticas de Fabrico (Baylis et al., 2011). 

A deteção/quantificação de Enterobactericeae é largamente utilizada para 

avaliar falta de higiene ou processamento inadequado (especialmente para o tratamento 

térmico), falha no processo e contaminação pós-processo de alimentos. E. coli é um 

microrganismo comumente usado para fornecer evidência de potencial contaminação 

fecal em certos alimentos e é usada como indicadora da presença de agentes 

patogénicos entéricos, tais como Salmonella (Baylis et al., 2011). 

A maioria dos membros da família Vibrionaceae, em particular o género Vibrio, 

fazem parte do microbiota estuarino natural, e necessitam de Na
+
 para se 

desenvolverem, podendo algumas espécies ser patogénicas para o Homem . Estas 

espécies são sobretudo mesófilas, ocorrendo em números mais elevados nas águas 

temperadas, entre os 15 e 20°C (Huss, 1997). Os métodos culturais usados para a 

deteção/quantificação destes microganismos requerem, em geral, meios de cultura com 

pH ligeiramente alcalino e a adição de sais (Elliot et al., 1998). 
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1.4 Zonas de produção  

A legislação em vigor relativa ao controlo de salubridade dos bivalves 

destinados ao consumo humano, nomeadamente o Regulamento (CE) Nº 854/2004 do 

Parlamento Europeu do Conselho de 29 de abril, obriga à definição e classificação de 

áreas de produção de moluscos bivalves vivos, entendendo-se por zona de produção, de 

acordo com o Regulamento (CE) Nº 853/2004 do Parlamento Europeu do Conselho de 

29 de abril, “qualquer parte de território marinho, lagunar ou estuarino que contém 

bancos naturais de moluscos bivalves vivos ou áreas utilizadas para a cultura de 

moluscos bivalves, em que os moluscos bivalves vivos são colhidos”. 

O controlo da qualidade das zonas de produção dos moluscos bivalves tem como 

base um programa de monitorização no qual se determina a qualidade das zonas 

estuarinas, lagunares e litorais. Esta monitorização tem como foco a determinação de 

quatro parâmetros: i) quantificação de bactérias de origem fecal no músculo e líquido 

intervalvar dos animais; ii) teores de metais tóxicos nos bivalves; iii) níveis de 

biotoxinas marinhas nos bivalves; e iv) presença de fitoplâncton tóxico. 

 

1.4.1. Classificação das zonas de produção 

Para ser possível a caracterização das zonas de produção de moluscos bivalves é 

necessária uma avaliação das potenciais fontes e tipos de contaminação fecal (humana e 

animal) no espaço que rodeia os locais de produção, em conjunto com a monitorização 

de microrganismos indicadores de poluição fecal, tais como a E. coli. Este conjunto de 

informações torna possível fazer um cálculo do risco de contaminação dos moluscos 

bivalves por microrganismos patogénicos para cada zona. Desta forma, fica 

determinado por cada zona o potencial de utilização para a produção de moluscos 

bivalves e o tipo de tratamento após-captura a que têm que ser sujeitos para que sejam 

considerados confiáveis para o consumo humano (Torres, 2001). 

Segundo o Regulamento 854/2004 as zonas de produção podem ser classificadas 

segundo três classes (Tabela 1).  

As zonas de Classe A compreendem as áreas onde os moluscos bivalves vivos 

podem ser colhidos para consumo humano direto, podendo estes apresentar um teor de 

E. coli (TEC) por 100 gramas de carne e líquido intervalvar (TEC/100) igual ou inferior 

a 230. 
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Nas zonas de Classe B com um TEC/100 até 4600, inclusive, em pelo menos 

90% das amostras (nenhuma podendo exceder 46000), apesar dos bivalves poderem ser 

colhidos, apenas podem ser colocados no mercado para consumo humano após 

tratamento num centro de depuração, após transposição (afinação), ou transformação em 

unidade industrial.  

Nas zonas de Classe C apresentando um TEC/100 de 4600 a 46000, inclusive, 

em mais de 10% das amostras, os bivalves podem também ser colhidos e colocados no 

mercado para consumo humano, mas apenas após transposição (afinação) durante um 

longo período de tempo ou transformação em unidade industrial (Regulamento (CE) N.º 

854/2004, de 29 1441/2007 de 5 de Dezembro e Regulamento (CE) N.º 1021/2008 de 

17 de Outubro). 

 

Tabela 1 – Classificação das zonas consoante os teores de E. coli nos moluscos bivalves vivos. 

Classe Proporção de amostras  E. coli / 100g Log E. coli / 100g 

A  todas as amostras: ≤ 230 ≤ 2,36 

B  pelo menos 90% das amostras: 

 e nenhuma amostra:  

≤ 4600 

> 46000 

≤ 3,66 

> 4,66 

C  mais de 10% das amostras 

 todas as amostras: 

> 4600 

≤ 46000 

> 3,66 

≤ 4,66 

Proibida  qualquer amostra: > 46000 > 4,66 

 

Em Portugal, a entidade responsável pela classificação e monitorização das zonas 

de produção de bivalves é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
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2. OBJETIVOS 

A qualidade dos moluscos bivalves vivos está diretamente relacionada com a 

qualidade das águas onde vivem, ocorrendo a sua contaminação quando se encontram 

em meios contendo microrganismos patogénicos, fitoplâncton tóxico, águas poluídas 

por agro-químicos ou expostas a qualquer outro foco de contaminação. Os 

microrganismos acumulados pelos moluscos bivalves podem não lhes ser prejudiciais, 

mas ao serem ingeridos pelo Homem podem provocar doenças, em particular devido 

aos hábitos de consumo associados a estes produtos (frequentemente consumidos crus 

ou apenas ligeiramente cozinhados). A contaminação bacteriana das águas conquícolas 

pode ter diversas origens, incluindo a urbana, agro-industrial ou ligada a atividades de 

lazer, que influenciam o teor e os níveis de contaminação. 

Assim, este trabalho tem por objetivos gerais a inventariação das principais 

fontes de poluição de origem humana, animal ou industrial, susceptívies de 

contaminarem as zonas da produção de bivalves do Estuário do Mondego e a 

caracterização da contaminação microbiológica dos bivalves existentes no Braço Norte 

(EMN1) e Braço Sul (EMN2) desta zona estuarina. São ainda objetivos específicos 

deste estudo: i) contribuir para o levantamento sanitário das zonas de produção de 

bivalves EMN1 e EMN2; ii) avaliar os teores e a variação da contaminação 

microbiológica dos bivalves existentes nas duas zonas de produção do Estuário do 

Mondego; e iii) contribuir para a avaliação primária do risco sanitário dos bivalves aí 

capturados. 

Para a prossecução destes objetivos, seguiram-se as seguintes etapas: 

1) Recolha de informação relativa ao uso do solo, explorações de criação animal, 

fauna selvagem, embarcações e características meteorológicas na área; 

2) Identificação, in loco, de fontes de poluição bem como delimitação das áreas de 

produção de moluscos bivalves; 

3) Colheita e transporte de amostras de moluscos bivalves vivos, provenientes das 

zonas EMN1 e EMN2 (n=15); 

4) Realização de ensaios microbiológicos nas amostras biológicas (E. coli, TVC, 

Enterobacteriaceae e Vibrionaceae) e caracterização do tipo de contaminação 

microbiológica da zona de apanha/cultura, combinando informações quanto às 

fontes de poluição de origem pontual e difusa; 

5) Tratamento, apresentação e discussão dos principais resultados. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ZONA CONQUÍCOLA DO ESTUÁRIO DO RIO 

MONDEGO 

O estuário do rio Mondego (Figura 5) localiza-se na zona costeira da região 

centro de Portugal, no concelho da Figueira da Foz. Apresenta uma área de cerca de 

1200 ha (Duarte et al., 2008), um comprimento de 19 Km e 9 Km de largura, sendo 

delimitado pelos paralelos do Cabo Mondego a Norte (40
o
10’N) e de Alqueidão a Sul 

(40
o
05’N) e pelos meridianos do Cabo Mondego a ocidente (8

o
52’W) e de Montemor-o-

Velho a oriente (8
o
41’W) (Rosa, 2011). 

A sua forma é retangular com eixo principal na direcção Nordeste - Sudoeste e 

uma altitude média na ordem dos 375m (Ribeiro & Gamito, 2012). Os seus principais 

afluentes são os rios Dão, Ançã, e Foja na margem direita, e os rios Alva, Ceira, 

Cernache, Arunca e Pranto na margem esquerda (Lourenço, 1986). 

A sua nascente localiza-se na Serra da Estrela e extende-se ao longo de 227 Km, 

drenando (Lourenço, 1986; Marques et al., 2002) uma área de 6 659 Km
2 

sendo a 

segunda maior bacia de rios integralmente portugueses (Ribeiro & Gamito, 2012). Está 

inserida entre as bacias dos rios Vouga a Este e Douro a Norte, e entre as bacias dos rios 

Tejo e Lis a Sul.  

Nos últimos 7,5 Km do seu trajeto bifurca-se em dois Braços (Norte e Sul) que 

voltam a confluir antes de atingir a foz, individualizando a ilha da Morraceira (Cunha et 

al., 1995), que nas últimas décadas tem sido ocupada por instalações de aquacultura. 

Desde 1996, que existem duas zonas de produção de bivalves neste estuário, 

designadas por Braço Norte e Braço Sul, inicialmente classificadas como C e como B, 

respetivamente. Historicamente, têm correspondido a zonas com elevada contaminação 

microbiológica, tendo sido atribuída classe C a ambas entre os anos 2000 e 2010. A 

classificação de 2013, yconferiu o estatuto de “não classificada” à zona do Braço Norte 

e “classe C” ao Braço Sul.  
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Figura 5 – Estuário do rio Mondego (adaptada de Antunes do Carmo et al., 2004). 

 

Mais recentemente, em 2014 (Despacho nº 3244/2014 do Conselho Directivo do 

IPMA), as duas áreas de produção de moluscos bivalves existentes no estuário do rio 

Mondego, designadas por EMN1 (Braço Norte) e EMN2 (Braço Sul), foram delimitadas 

com georreferenciação (Figura 6). 

 

 Figura 6 – Zonas de produção de moluscos bivalves no estuário do Mondego, EMN1 e 

EMN2, segundo o Despacho nº 3244/2014 do Conselho Directivo do IPMA. 

 

E
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3.1 Caracterização da pescaria 

As espécies de moluscos bivalves com maior interesse comercial no estuário do 

rio Mondego são: Cerastoderma edule (berbigão), Mytilhus galloprovincialis 

(mexilhão) e Scrobicularia plana (lambujinha).  

 

3.1.1 Cerastoderma edule 

A espécie Cerastoderma edule tem como nome vulgar Berbigão (Figura 7) e 

pertence à família Cardiidae. Relativamente à sua morfologia é caracterizada por uma 

concha oval coberta por pequenas estrias intervaladas entre si, equivalve e inequilateral 

com  50mm de dimensão (Dabouineau et al., 2009). 

Tem como tamanho mínimo de captura de 25 mm. 

As densidades médias de berbigão (indivíduos/m
2
) na zona intertidal do estuário 

do rio Mondego variam entre zero e 67, sendo o mínimo registado no substrato rochoso 

e o máximo registado no substrato móvel, durante os meses de inverno. Na zona 

subtidal, as densidades médias variam entre zero e 50, sendo o mínimo registado em 

março e o máximo em setembro (Pardal et al., 2002).  

 

 

Figura 7 – Cerastoderma edule (BOE, 2007). 

 

3.1.2 Mytillus galloprovincialis 

A espécie Mytilhus galloprovincialis tem como nome vulgar mexilhão (Figura 

8) e pertence à família Mytilidae. A nível morfológico é caraterizada por uma concha 

lisa e sólida, equivalve e inequilateral, cilindróide aproximadamente triangular com 

dimensões de 30 a 140 mm (Silva et al., 2008). A coloração exterior das valvas é negra, 

azulada ou violácea escura e internamente a concha é branca. É uma espécie 

unissexuada e o período de reprodução estende-se de março a outubro, com um pico 
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mais intenso na primavera e outro no outono. É muito comum e abundante em todo o 

litoral atlântico e em águas estuarinas (Silva et al., 2008). Pode ser cultivada em grande 

escala fixada a estacas enterradas no solo ou em cabos suspensos em jangadas e pode 

também ser capturado na zona interdital com faca de mariscar. É comercializada em 

fresco, congelada e em conserva, sendo o tamanho mínimo de captura de 50 mm (Silva 

et al., 2008). 

 

As densidades médias de mexilhão na zona intertidal do estuário do rio 

Mondego oscilam entre zero e 5790 indivíduos/m
2
, com um mínimo observado no 

substrato móvel durante os meses de verão e o máximo no substrato rochoso no 

Inverno. Na zona subtidal não são detetados exemplares de mexilhão, sendo esta espécie 

consideravelmente abundante no Braço Norte e escassa no Braço Sul. 

 

 

Figura 8 – Mytillus edulis (BOE, 2007). 

 

3.1.3 Scrobicularia plana 

A espécie Scrobicularia plana tem como nome vulgar lambujinha (Figura 9) e 

pertence à família Semelidae. Morfologicamente carateriza-se por uma concha sólida, 

ovalar quase equilátera, com uma dimensão média de 40 mm e apresenta uma cor 

exterior cinzento-amarelo pálida e interior branco (Silva et al., 2008). É uma espécie 

bissexuada e a sua época de reprodução ocorre no verão, sendo frequente encontrar 

indivíduos hermafroditas (Silva et al., 2008). Vive enterrada no sedimento até uma 

profundidade de cerca de 25 cm, distribuindo-se em agregados uniformes e aleatórios, 

não revelando um comportamento territorial (Guerreiro, 1991). Esta espécie é comum 

no litoral português e frequente em águas de salinidade baixa, com detritos orgânicos e 

em sedimentos de vasa arenosa e areia vasosa (Silva et al., 2008). A sua captura é 

efetuada por ganchorra de mão ou rebocada por embarcações ou com faca de mariscar. 
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É normalmente comercializada em fresco com um tamanho mínimo de captura de 25 

mm (Silva et al., 2008). 

 

No estuário do rio Mondego, as densidades médias de lambujinha na zona 

intertidal variam entre 2 e 283 indivíduos/m
2
, com um mínimo assinalado no substrato 

rochoso durante os meses de inverno e o máximo no substrato móvel também no 

Inverno. Na zona subtidal as densidades médias variam entre 10 e 147, sendo o mínimo 

registado em junho e o máximo em dezembro. A população da lambujinha é constituída 

maioritariamente por adultos na zona intertidal e juvenis na zona subtidal (Marques et 

al., 2002). 

 

 

Figura 9 – Scrobicularia plana ( BOE, 2007). 

 

3.2 Fatores de influência sobre a qualidade da água do estuário do rio Mondego 

3.2.1 Hidrodinâmica  

A circulação hidrodinâmica é determinante na qualidade geral do sistema 

estuarino. Os nutrientes inorgânicos resultantes da decomposição de algas e os 

componentes tóxicos provenientes de produtos utilizados particularmente em 

actividades agrícolas, como os pesticidas e herbicidas, são transportados pela dinâmica 

de escoamento e espalhados por difusão molecular e mistura turbulenta. Por sua vez, os 

compostos químicos encontram-se dissolvidos na coluna de água ou associados à 

superfície de partículas de pequenas dimensões. Em condições de escoamento com 

baixa energia as partículas de menores dimensão poderão permanecer em suspensão 

durante longos períodos ou depositar-se no fundo. Assim, o comportamento e as 

transformações de substâncias ou produtos contaminantes dependem das suas 

composições, dos parâmetros físico-químicos  existentes, das condições ambientais e 

das características hidrodinâmicas do meio aquático (Carmo et al., 2006). 
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A situação atual dos dois Braços do estuário do rio Mondego é caraterizada por 

uma ligação quase inexistente entre ambos a montante da ilha da Morraceira. Em 

consequência os “tempos de residência” no Braço Sul atingem cerca de 48 a 50 horas, 

valores estes considerados demasiado elevados para a manutenção de condições de 

sustentabilidade dos ecossistemas existentes (Carmo et al., 2006). 

O Braço Norte do estuário é mais profundo que o Braço Sul (5 a 10 m durante a 

preia mar, amplitude de maré de 2 a 3 m; 2 a 4 m de profundidade durante a preia mar, 

respetivamente), o qual se encontra assoreado quase na totalidade nas áreas mais a 

montante, levando a que os principais caudais de água doce sejam conduzidos através 

do Braço Norte (Marques et al., 2003). Esta diferença de profundidade entre os dois 

Braços determina uma propagação mais rápida da maré no Braço Norte, provocando aí 

variações (diárias) de salinidade mais acentuadas (Almeida e Seabra-Santos, 1993). 

Atendendo a estas caraterísticas, os regimes hidrodinâmicos dos dois Braços do 

estuário são completamente distintos. Assim, enquanto a hidrodinâmica do Braço Norte 

é influenciada pela ação conjunta do caudal fluvial e da maré, a circulação no Braço Sul 

está quase restrita à ação das marés, bem como das descargas ocasionais do seu 

principal afluente, o Rio Pranto, que drena toda uma bacia principalmente constituída 

por oriziculturas, e cujas descargas são controladas de acordo com as necessidades 

hídricas desses campos agrícolas (Martins et al., 2001). 

 

3.2.2  Meteorologia  

Portugal Continental encontra-se inserido no domínio mediterrâneo, e o estuário 

do rio Mondego encontra-se na região centro-litoral que apresenta “um clima temperado 

de características mediterrâneas (verões quentes e secos, invernos suaves e chuvosos). 

Marques (2012) procedeu à caracterização climática da região da Figueira da 

Foz através da análise das principais variáveis climáticas em seis estações 

meteorológicas (Anadia, Barra do Mondego, Coimbra, Coimbra/Bencanta, Dunas de 

Mira e Montemor-o-Velho) para o período de 1951 a 1980. 

No que diz respeito ao vento foram analisadas a sazonalidade das frequências e 

as velocidades médias por rumo (Figura 10), tendo verificado no Inverno predominam 

os ventos de Este, na Primavera e Verão predominam os ventos Norte e Noroeste, 

enquanto no Outono são frequentes ventos do Norte, Noroeste e de Este (Marques, 

2012). 
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Relativamente à precipitação, esta está diretamente relacionada com a 

contaminação das águas do estuário devido às escorrências que provoca, em particular e 

de forma mais significativa após período de seca, no fim do verão, quando se iniciam os 

períodos de precipitação, entre os meses de setembro e dezembro e janeiro a maio. No 

entanto, é de salientar as acentuadas variações inter-anuais de precipitação que se 

observam na região da Figueira da Foz (IPMA, I.P., 2014) (Figura 11). 

 

Figura 10 - Sazonalidade das frequências e velocidades médias do vento por rumo na Figueira 

da Foz (período 1954-1980, adaptado de Marques, 2012). 

 

 

Figura 11 - Precipitação na Figueira da Foz (período 2011-2013, IPMA, I.P.). 
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3.2.3 Vida selvagem 

As zonas estuarinas representam uma importante área de alimentação, descanso, 

abrigo e reprodução de inúmeras espécies, tais como as aves migratórias (Cunha et al., 

1997), os peixes (Haedrich 1983, Beck et al. 2001, Elliott et al. 2002, Cabral et al,. 

2007, Leitão et al., 2007, Martinho et al. 2007) e invertebrados (Cardoso et al., 2004; 

Dolbeth et al., 2007, Ferreira et al., 2007), as quais podem contribuir para a poluição 

microbiológica das águas próximas da ilha da Morraceira.  

 

3.2.4 Ocupação do solo 

A ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Mondego é maioritariamente 

constituída por floresta (64,2 %), ocupação agrícola e industrial (31,6 %) e apenas 0,5 % 

de ocupação urbana. 

A ocupação urbana mais densa corresponde à cidade da Figueira da Foz e à 

povoação de Vila Verde ocupando toda a margem norte  da zona de produção EMN1. 

Por sua vez, a margem sul é ocupada pelas povoações da Gala e Lavos que confina com 

o limite sul da zona de produção EMN2 (Figura 12). 

Relativamente à ocupação agrícola e industrial, existe uma forte ocupação do 

solo por silviculturas, mas com uma densidade populacional relativamente baixa na 

metade superior da bacia. Próximo da zona do estuário é importante referir a presença 

de arrozais nomeadamente na zona de Montemor-o-Velho. Entre esta povoação e a 

Figueira da Foz existem vários terrenos agrícolas nas zonas baixas dos vales (Figura 

12). Na margem sul do estuário pode ser encontrada uma unidade de abate e 

transformação de aves. 

 

Na ilha da Morraceira existem várias explorações de aquacultura que podem 

contribuir para a poluição microbiológica da zona de produção EMN1 e EMN2.  

Atendendo ao aumento do interesse económico pela aquacultura tem ocorrido a 

transformação de salinas, existentes na ilha da Morraceira, em explorações aquícolas 

aumentando consequentemente o fluxo de matéria orgânica para o estuário (Figura 13).  
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Figura 12 – Ocupação  do solo na zona envolvente do estuário do Mondego (Ribeiro 2005, 

adaptado; Levantamento sanitário provisório do IPMA, 2014) 

 

 

 

Figura 13 – Distribuição das salinas e das explorações aquículas no estuário do Mondego 

segundo a Divisão de Salubridade e Recursos Naturais da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

(adaptado levantamento sanitário provisório do IPMA).  
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É ainda importante referir o fato do porto da Figueira da Foz ficar situado no 

estuário do rio Mondego. As principais cargas movimentadas neste porto são a pasta de 

papel, vidro a granel, madeira e derivados da madeira, argilas, gesso e caulino. No 

entanto, e apesar da APFF (administração do porto da figueira da foz) dispor de redes de 

drenagem de águas residuais com ligação à rede municipal ou, em particular, a sistemas 

individuais de tratamento e o tratamento das águas residuais geradas no interior de 

instalações industriais, áreas de armazenagem, entre outras ser garantido por cada um 

dos ocupantes/proprietários das instalações segundo os termos da legislação em vigor, 

estas cargas podem contribuir para a poluição química e microbiológica das águas do 

estuário. 

 

3.2.5 Descargas de efluentes urbanos e industriais 

O estuário do rio Mondego bem como as zonas mais a montante, ao longo das 

últimas décadas, têm sofrido pressões a vários níveis devido ao aumento das actividades 

humanas nesta região. São de salientar as pisciculturas e a proliferação de oriziculturas 

no vale entre Montemor-o-Velho e a Figueira da Foz implementadas já no sistema 

estuarino. A descarga de poluentes orgânicos principalmente para o Braço Sul, o 

aumento sazonal do esforço de pesca e contínuas dragagens, têm um impacto 

considerável nas comunidades biológicas (Pardal et al., 1993; 2000 ;2004 ; Cardoso et 

al., 2002 ; 2004 ; Dolbeth et al., 2003; Marques et al., 1993; 2003). 

O nível de tratamento das águas residuais pelas ETAR’s representa um dos 

indicadores quantitativos mais importantes da qualidade da água, sendo classificados 

por Primários, Secundários e Terciários. 

O tratamento primário consiste na separação dos poluentes da água por 

sedimentação. Este é um processo físico mas que é muitas vezes facilitado pela adição 

de agentes químicos que, através da floculação ou coagulação, garantem a obtenção de 

flocus de matéria poluente de maiores dimensões. O tratamento secundário é um 

processo biológico, realizado por bactérias (aeróbias e anaeróbias), que degradam os 

compostos orgânicos resultantes do processo anterior. Por fim, no tratamento terciário 

as águas residuais sofrem uma desinfecção e controlo de nutrientes, para eliminar 

bactérias e vírus (http://www.cm-mirandela.pt/index.php?oid=4215). 

 

http://www.cm-mirandela.pt/index.php?oid=4215
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De salientar que a bacia hidrográfica do Mondego apresenta oito ETAR’s com 

potencial impacto nas zonas de produção de bivalves, cada uma delas com caraterísticas 

específicas no que diz respeito ao nível de tratamento aplicado (Tabela 2). Destas, cerca 

de 63,2% apresentam um grau de tratamento das águas residuais urbanas primário, 

31,8% tratamento secundário e apenas 5% aplicam o tratamento terciário. (Monteiro et 

al.) 

 

Tabela 2 – Características das ETAR’s com impacto no estuário do rio Mondego. 

ETAR Concelho Nível de tratamento População Sub-sistema 

Urbana Fig. da Foz Sec.+NMP 51 827 EMN1 

Alqueidão Fig. da Foz Sec.+M 2 750 EMN2 

Borda do campo Fig. da Foz Sec.+ M 1 250 EMN2 

Lavos Fig. da Foz Sec.+M 6 393 EMN2 

Maiorca Fig. da Foz Sec.+M 2 500 EMN1 

S.Amaro Fig. da Foz Sec.+M 1 990 EMN1 

S. Pedro Fig. da Foz (1) (1) EMN2 

Santana Fig. da Foz Sec.+M 3 227 EMN1 

Sec.+NMP: secundário + remoção de azoto, fósforo e carga microbiológica 

Sec.+M: secundário + remoção da carga microbiológica 

(1) informação não disponível 

 

Entre as ETAR’s caraterizadas, duas possuem um ponto de descarga nas zonas 

de produção de bivalves. A ETAR de S. Pedro na zona EMN2 e a ETAR Urbana na 

EMN1. Assim, segundo a Administração da Região Hidrográfica do Centro I.P. em 

2008 a ETAR Urbana terá tratado efluentes de 29 588 hab./eq. e um volume de 2 759 

172 m
3
/ano. Dada a sensibilidade do meio receptor (Mondego) esta ETAR dispõe de 

tratamento terciário (Monteiro et al., 2012). 

Segundo dados obtidos pelas Águas da Figueira relativamente à qualidade do 

efluente tratado pela ETAR Urbana, entre janeiro de 2012 e dezembro de 2013, o teor 

de coliformes fecais (UFC/100 ml) ultrapassou o valor limite de emissão (VLE) de 2 

000 coliformes fecais/100 ml, numa descarga de maio de 2012, cujos teores 

ultrapassaram cerca 350 vezes o valor limite de emissão 

(http://www.aguasdafigueira.pt/backoffice/files/file_42_1_1373578828.pdf). 

http://www.aguasdafigueira.pt/backoffice/files/file_42_1_1373578828.pdf
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Quanto à qualidade do efluente tratado pela ETAR de S. Pedro, um nível 

elevado de incumprimento em termos de azoto total e de fósforo total foi registado 

relativamente ao valor limite de emissão (VLE) de 15mg/L de azoto e de 10mg/L de 

fósforo em 2012, assim como no que se refere à percentagem de remoção de 70% de 

azoto e de 89% em 2013 

(http://www.aguasdafigueira.pt/backoffice/files/file_42_1_1373578982.pdf).

http://www.aguasdafigueira.pt/backoffice/files/file_42_1_1373578982.pdf
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Reconhecimento dos bancos de moluscos/fontes de poluição 

Segundo o regulamento 854/2004, para a classificação das zonas de produção 

devem ser localizados e fixados os limites das zonas a classificar, bem como efetuar um 

inventário das fontes de poluição de origem humana ou animal que possam constituir 

uma fonte de contaminação para a zona de produção. 

Nos dias 10 de Dezembro de 2013 e 21 de Janeiro do corrente ano, foi efetuado 

o reconhecimento da área em estudo no Estuário do rio Mondego com auxílio de um 

pescador local. Por georreferenciação foram identificados os bancos de moluscos 

bivalves situados nas zonas de produção no Braço Norte e Braço Sul, bem como, 

confirmadas outras fontes de poluição já assinaladas previamente. 

 

4.2 Amostragem 

Após a identificação in loco dos bancos de moluscos bivalves, foram 

selecionadas três espécies para serem estudadas: Cerastoderma edule (berbigão), 

Mytilhus galloprovincialis (mexilhão) e Scrobicularia plana (lambujinha).  

Foram programadas três campanhas de amostragem das espécies de bivalves 

existentes nas duas zonas de produção do estuário do Mondego, em meses diferentes, de 

modo a obter diferentes condições meteorológicas, em particular de pluviosidade. 

Os momentos de recolha foram escolhidos mediante vários fatores 

condicionantes como a maré (maré vazia), condições meteorológicas e disponibilidade 

dos pescadores. Assim, nos dias 24 de Março pelas 14h00, 21 de Abril às 10h30 e 1 de 

Julho pelas 9h00 procedeu-se à recolha das amostras. Esta foi efetuada manualmente 

com a ajuda de um ancinho, navalha e ganchorra. 

Uma amostra é constituída por 30/40 indivíduos de moluscos bivales de 

determinada espécie. Ou seja, em março foram recolhidas 5 amostras (cada uma com 

30/40 indivíduos). Duas destas (lambujinha e mexilhão) apanhadas no Braço Norte  e 

três (berbigão, lambujinha e mexilhão) no Braço Sul. Este processo foi repetido ainda 

em abril e julho fazendo um total de 15 amostras. 
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No momento da apanha foram registadas as coordenadas de cada local bem 

como feita a identificação e armazenagem em refrigeração de cada amostra 

posteriormente transportadas até às instalações do IPMA em Algés, Lisboa, onde foram 

processadas e analisadas. 

Do total das 15 amostras, foi atribuída a codificação individual apresentada na 

tabela 4. 

 

Tabela 3 - Codificação das amostras (15 amostras). 

Espécie Mês Braço Norte (EMN1) Braço Sul (EMN2) 

Berbigão março NE 1BSB 

abril NE 2BSB 

julho NE 3BSB 

Lambujinha março 1BNL 1BSL 

abril 2BNL 2BSL 

julho 3BNL 3BSL 

Mexilhão março 1BNM 1BSM 

 abril 2BNM 2BSM 

 julho 3BNM 3BSM 

NE – Inexistente; BS – Braço Sul; BN – Braço Norte; B – berbigão; L – lambujinha; M 

– mexilhão. 

 

4.3 Parâmetros analisados e métodos utilizados 

Para a avaliação microbiológica, foram considerados importantes os seguintes 

parâmetros: 

  Quantificação de Escherichia coli, segundo a norma ISO/TS 16649-3:2005, 

e conforme descrito posteriormente; 

  Contagem de microrganismos viáveis totais, segundo a norma ISO 4833-

1:2013; 

  Contagem de Enterobacteriaceae, segundo a norma ISO 21528-2:2004, 

  Contagem de Vibrionaceae em agar de tiossulfato, citrato, bílis e sacarose 

(TCBS), incubação a 37ºC durante 24h, seguida de confirmação pelo teste da 

oxidase. 

 

  A determinação de E. coli foi realizada em todas as espécies colhidas nas duas 

zonas (EMN1 e EMN2) uma vez ser este o indicador utilizado para classificação das 
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zonas de produção segundo o Regulamento (CE) Nº 853/2004 do Parlamento Europeu 

do Conselho de 29 de abril. Assim, foram analisadas 15 amostras para pesquisa de E. 

coli. 

   Os restantes parâmetros apenas foram ensaiados nos exemplares de lambujinha, 

provenientes de ambas as zonas nos diferentes meses, ou seja foram analisadas 3 

amostras para cada um, ao longo do tempo. 

 

4.4 Preparação da amostra  

Da amostra constituída por 30/40 indivíduos, apenas foram utilizados 15/30 

bivalves. A preparação dos mesmos foi efetuada lavando-se muito bem a parte exterior 

daqueles que se apresentassem inteiros e fechados, com água corrente e uma escova 

para eliminar toda a sujidade. Após lavagem procedeu-se à sua abertura com todos os 

cuidados de assepsia, recolhendo o líquido intervalvar e o músculo para placas 

esterilizadas previamente identificadas. Em amostras cujo músculo fosse muito grande, 

estas eram cortadas com uma tesoura estéril. 

 

4.5 Preparação da suspensão-mãe e diluições decimais consecutivas 

Para um saco de Stomacher foram transferidas 10g de amostra e 90g da solução de 

recuperação máxima (MRD), sendo depois homogeneizadas durante 2 minuto em 

Stomacher, obtendo-se assim a solução-mãe (diluição 10
-1

). As diluições decimais 

seguintes foram preparadas através da adição de 1mL da diluição anterior em 9 mL de 

MRD. 

 

4.6 Escherichia coli 

A Escherichia coli é uma bactéria coliforme fecal que produz ácido a partir da 

lactose em 24 horas a 37ºC e sintetiza a enzima β-D-glucoronidase que atua sobre um 

substrato cromogénico ligado a um açúcar que ao ser absorvido pelo microrganismo é 

hidrolisado pela enzima. O açúcar é metabolizado pela bactéria e o agente cromogénico 

(insolúvel no meio) acumula-se no interior da célula, dando a cor azul/esverdeada à 

colónia de E. coli.  

A quantificação de E. coli β-D-glucoronidase-positiva, pelo número mais 

provável, (NMP) baseia-se na sementeira de uma quantidade determinada de suspensão-
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mãe e diluições decimais consecutivas em pelo menos 3 séries de 5 tubos contendo 

meio de cultura líquido seletivo e incubação a 37ºC durante 24h. Consideram-se 

suspeitos os tubos que apresentam coloração amarela devido à produção de ácido. Para 

confirmação procede-se à subcultura desses mesmos tubos para placas contendo meio 

cromogénico. O desenvolvimento de colónias azuis/esverdeadas após incubação a 44ºC 

durante 24h é considerado resultado positivo para E. coli. O NMP é uma estimativa da 

concentração microbiana na amostra, obtendo-se esse valor numa tabela estatística, que 

tem como entrada a combinação de resultados positivos e negativos para as séries de 

tubos inoculados. 

 

4.6.1 Técnica 

Uma série de cinco tubos de Caldo de Glutamato Modifocado com Minerais 

duplo (MMGB), foi inoculada com 10mL da suspensão-mãe (diluição 10
-1

), enquanto 

três séries de cinco tubos de MMGB simples foram inoculadas com 1mL das diluições 

10
-1

 a 10
-3

, conforme ilustrado na Figura 14. 

Após esta sementeira os tubos foram colocados em banho de água a 37ºC 

durante 24h. Consideram-se suspeitos os tubos que apresentaram produção de ácido 

(viragem da cor lilás para amarelo) (Figura 14). 

 

Figura 14 – Preparação da suspensão-mãe e sementeira. 
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Os tubos considerados suspeitos foram repicados com uma ansa de 10 µL para 

placas com meio Agar de Triptona, Bílis e X-Glucoronóideo (TBX), as quais foram 

seccionadas num máximo de 3 partes. 

 

Após repicagem as placas foram incubadas a 44±5ºC durante 24h. O 

crescimento de colónias azuis/esverdeadas indicam a presença de E. coli. Foram 

reportadas as secções consideradas positivas aos tubos MMGB e anotado o número de 

tubos com reação positiva em cada série (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Repicagem dos tubos suspeitos. 

 

Após incubação selecionaram-se três séries consecutivas de placas que 

apresentavam reação positiva e negativa. Registaram-se o número de resultados 

positivos para cada série de tubos, e a partir das tabelas de Número Mais Provável 

(NMP) (NMP de organismos presentes em 100g ou mL de amostra).  

Neste estudo foram utilizadas 4 séries de tubos. Assim, para determinar o NMP, 

foram aplicadas as seguintes regras: 

 Utilizam-se apenas 3 séries consecutivas de tubos para o cálculo. 
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 Atendendo à gama de diluições utilizada, escolhe-se o menor volume de 

amostra que tem reações positivas assim como as duas séries de diluições 

precedentes. Multiplica-se o índice lido na tabela NMP pelo fator de 

diluição utilizado para obter uma estimativa do número de organismos 

presentes. 

 Sempre que possível, utilizam-se séries de diluições para as quais as 

reações não são nem todas positivas nem todas negativas. 

 Se menos de três séries derem resultados positivos, utiliza-se a série que 

comportar as concentrações mais elevadas em amostras e as duas 

seguintes. 

 Se apenas uma das séries apresentar tubos com reação positiva, utiliza-se 

esta diluição e as imediatamente superior e inferior. 

 

4.7 Microrganismos viáveis totais 

A contagem de microrganismos viáveis totais foi efectuada segundo a norma 

ISO 4833-1:2013. 

 

4.8 Enterobactereaceae 

A contagem de Eenterobactereaceae foi executada segundo a norma ISO 21528-

2:2004. 

 

4.9 Vibrionaceae 

Contagem em agar de tiossulfato, citrato, bílis e sacarose, incubação a 37ºC 

durante 24h seguida de confirmação pelo teste da oxidase. 

 

4.10 Tratamento e apresentação de dados 

Todos os resultados sofreram a transformação log 10 (x+1). Dos 

replicados dos ensaios foi calculada a média e o desvio-padrão. Os resultados de 

E. coli são expressos por 100g, enquanto os restantes parâmetros são expressos 

por grama.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Georreferenciação dos pontos de amostragem 

Após a publicação do Despacho nº 3244/2014 do Conselho Diretivo do IPMA, 

com as limitações das zonas de produção designadas por EMN1 e EMN2, foi possível 

observar in loco a existência de alguns bancos de moluscos bivalves fora das zonas 

delimitadas (Figuras 16, 17 e 18). Assim, há uma incorreta delimitação georreferenciada 

com deficiências nas zonas de produção em estudo. De referir os bancos de mexilhão 

(Figura 18) identificados, sendo que nenhum destes se encontra dentro dos limites das 

zonas de produção publicadas no despacho anteriormente referido. No entanto, ao longo 

do trabalho de campo, foi possível verificar que a localização e limites dos bancos de 

moluscos bivalves facilmente sofrem alterações devido às variações de pluviosidade ao 

longo do ano. 

A incorreta delimitação georreferenciada das zonas de produção conduz a uma 

consequente incorreta determinação dos pontos de amostragem bem como diversas 

lacunas nos programas de amostragem.  

 

Figura 16 - Bancos de Berbigão identificados no estuário do Mondego. 
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Figura 17 – Bancos de lambujinha identificados no estuário do Mondego. 

 

 

Figura 18 – Bancos de mexilhão identificados no estuário do Mondego. 
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A seleção dos pontos de amostragem (Figura 19) realizou-se mediante diversas 

variantes, nomeadamente as fontes de poluição identificadas, a hidrodinâmica do rio e a 

sobrevivência dos bancos dos moluscos bivalves no momento da recolha das amostras. 

O objetivo determinado inicialmente seria recolher duas amostras em cada banco, uma 

junto à fonte de poluição mais próxima e outra mais afastada. No entanto, em campo, 

este plano não pode ser cumprido uma vez que os bancos existentes eram muito 

reduzidos, tendo sido observada uma diminuição significativa no número de indivíduos. 

Apesar da prévia identificação, in loco, dos bancos de bivalves, quando se 

procedeu à apanha verificou-se a inexistência de alguns bancos previamente 

identificados o que deverá ter sido resultado da elevada pluviosidade registada nos 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. A chuva conduz a uma diminuição da salinidade 

da água do estuário com consequente morte dos moluscos bivalves. Foi possível 

comprovar este efeito com o desaparecimento dos bancos de berbigão na zona EMN1 

bem como a redução significativa do número de indivíduos dos bancos de lambujinha 

na zona EMN1 e berbigão na EMN2. 

 

 

Figura 19 – Pontos de amostragem. 
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5.2 Análise microbiológica EMN1  

5.2.1 Contagem de E. coli 

Durante o período de amostragem do mexilhão e lambujinha, na zona EMN1, 

observaram-se teores de E. coli, entre 2,8 e 4,3 Log (MNP/100g), sendo o valor mínimo 

registado nas amostragens de março e o valor máximo nas amostragens de abril e julho.  

Os resultados obtidos revelaram um aumento do teor em E. coli ao longo do 

tempo em ambas as espécies analisadas no Braço Norte do Estuário. A espécie que 

apresentou teores mais elevados quanto a E. coli foi a lambujinha em detrimento do 

mexilhão (Gráfico 1). Estes resultados podem dever-se ao facto desta espécie 

permanecer essencialmente enterrada no sedimento, que habitualmente é fonte de 

contaminação para as espécies conquícolas. Estes resultados podem ainda dever-se à 

localização do banco de lambujinha, que é mais distante da zona de comunicação com o 

mar do que o banco de mexilhão, que está mais sujeito à renovação da água pelo mar. O 

facto ainda de a lambujinha se encontrar junto de uma fonte de poluição, a ETAR 

Urbana, pode também ser um fator condicionante que contribui para os elevados níveis 

de E. coli obtidos nesta espécie. 

Ao longo do tempo foram obtidos três valores entre 2,4 Log NMP/100g e 3,7 e 

outros três entre 3,7 Log NMP/100g e 4,7 Log NMP/100g, correspondendo no total a 

um estatuto sanitário C, que está de acordo com o histórico da classificação da zona.  

 

 

Gráfico 1 – Resultados de quantificação de E. coli na zona de produção EMN1. 
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5.2.2 Contagem de microrganismos viáveis totais (CTV) 

Durante o período de amostragem da lambujinha, observaram-se teores de 

microrganismos viáveis totais, entre 4,3 e 4,9 Log (UFC/g), sendo o valor mínimo 

registado em março e o máximo em julho (Gráfico 2). Nesta altura do ano há um 

aumento significativo da temperatura da água, favorecendo a multiplicação de muitos 

microrganismos, o que poderá justificar o facto de neste mês os valores serem 

superiores aos verificados nos meses anteriores em pelo menos 0,5 Log.  

 

 
Gráfico 2 – Resultados  de CVT na zona de produção EMN1. 

 

5.2.3 Contagem de Enterobacteriaceae 

O teor de bactérias da família Enterobacteriaceae na lambujinha revelou ser 

relativamente constante ao longo do período de tempo analisado, encontrando-se os 

valores compreendidos entre 2,2 e 2,3 Log (UFC/g) (Gráico 3). Dado que esta família 

inclui a espécie E. coli, seria de esperar que os valores de Enterobacteriaceae 

contivessem os de E .coli. No entanto, esta situação não se verificou em todas as 

amostragens, pois em março foi registado um teor de Enterobacteriaceae de 2,2 Log 

(UFC/g), enquanto se observou um teor de E. coli de 2,3 Log (NMP/g). Esta ligeira 

discrepância de valores poder-se-á explicar pelas diferentes técnicas utilizadas. A 

pesquisa de Enterobacteriaceae tem uma recuperação unicamente em meio sólido o que 

poderá não permititr detectar tantas bactérias como na técnica de pesquisa de E. coli. 

que utiliza recuperação em meio líquido antes de isolamento em meio sólido. 
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Gráfico 3 – Resultados de quantificação das Enterobactereaceae na zona de produção EMN1. 

  

5.2.4 Contagem de Vibrionaceae 

Relativamente à quantificação de bactérias da família Vibrionaceae na 

lambujinha, estas foram apenas detectadas no mês de Julho, em que apresentaram teores 

de 2,1 Log (UFC/g) (Gráfico 4). Este é um resultado esperado uma vez que a família em 

estudo se multiplica preferencialmente a temperaturas superiores a 15ºC, o que está de 

acordo com os valores de temperatura observados nesta época do ano. No entanto, como 

este género contem espécies patogénicas para o Homem, é importante definir estratégias 

de refrigeração após captura, de modo a evitar posterior multiplicação destas bactérias. 

 

 

Gráfico 4 – Resultados de quantificação de Vibrionaceae na zona de produção EMN1. 
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5.3 Análise microbiológica EMN2 

5.3.1 Contagem de E. coli 

Durante o período de amostragem do berbigão, mexilhão e lambujinha, na zona 

de produção EMN2, observaram-se teores de E. coli, entre 3,6 e 4,6 Log (MNP/100g), 

sendo o valor mínimo registado nas amostragens de abril e o valor máximo em julho. 

No entanto, os resultados não evidenciaram qualquer tendência de evolução ao longo do 

tempo. Constatou-se que a espécie que apresentou valores mais elevados foi o berbigão, 

seguido do mexilhão (Gráfico 5). Apesar do berbigão ter uma localização mais próxima 

da acção das marés do que a lambujinha, encontra-se junto a uma importante fonte de 

contaminação, a ETAR de S. Pedro. Assim, os seus valores foram superiores aos da 

lambujinha, desvalorizando a influência da ETAR de Lavos sobre a zona EMN2. 

Ao longo do tempo foi obtido um valor entre 2,4 Log NMP/100g e 3,7 e oito 

entre 3,7 Log NMP/100g e 4,7 Log NMP/100g, correspondendo no total a um estatuto 

sanitário C, que está de acordo com o histórico da classificação da zona. Apesar do 

Braço Sul (EMN2) corresponder ao mesmo estatuto sanitário que o Braço Norte 

(EMN1), globalmente apresentou um maior nível de contaminação de origem fecal, 

possivelmente devido à proximidade de uma ETAR (de S. Pedro) com bastantes 

resultados não-conformes. 

 

 

Gráfico 5 – Resultados de quantificação de E. coli na zona de produção EMN2. 
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5.3.2 Contagem de microrganismos viáveis totais (CVT) 

Durante o período de amostragem da lambujinha, observaram-se teores de 

microrganismos viáveis totais, entre 4,0 e 4,7 Log (UFC/g), sendo o valor mínimo 

registado em julho e o máximo em março (Gráfico 6). O facto dos teores em 

microrganismos viávieis totais terem registado um decréscimo significativo no mês de 

julho, pode dever-se aos tratamentos químicos utilizados nos arrozais envolventes da 

zona EMN2, com eventual escorrência destes produtos, que poderão causar inactivação 

bacteriana de algumas espécies. 

 

 
Gráfico 6 – Resultados da CVT na zona de produção EMN2. 

 

5.3.3 Contagem de Enterobacteriaceae 

Durante o período de amostragem da lambujinha, registaram-se teores de 

Enterobacteriaceae relativamente constantes, entre 2,1 e 2,3 Log (UFC/g), sendo o 

valor mínimo registado em julho e o máximo em março (Gráico 7). 
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Gráfico 7 – Resultados de quantificação das Enterobacteriaceae na zona de produção EMN2. 

 

5.3.4 Contagem de Vibrionacae 

Relativamente à quantificação de bactérias da família Vibrionaceae na 

lambujinha, estas foram apenas detectadas no mês de Julho, à semelhança do observado 

na zona EMN1, apresentando teores de 3,6 Log (UFC/g), significativamente superiores 

aos registados no Braço Norte (EMN1) (Gráfico 8). Dado que é expectável que a 

temperatura da água na zona EMN2 seja superior à zona EMN1, uma vez que a sua 

profundidade é menor e ocorre menor renovação da água, estas condições são mais 

propícias à proliferação das bactérias pertences ao género Vibrio. Neste contexto, 

releva-se determinante a refrigeração rápida dos bivalves capturados nesta zona durante 

os meses mais quentes. 

 
Gráfico 8 – Resultados de quantificação de Vibrionaceae na zona de produção EMN2. 
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6. CONCLUSÕES 

Fazendo uma comparação entre os valores obtidos no Braço Norte e no Braço 

Sul, ao longo do tempo, quanto a E. coli, estes variaram entre 1,7 (UFC/g) e 2,3 

(UFC/g) e entre 1,6 (UFC/g) e 2,6 (UFC/g), respetivamente. Desta forma, o Braço Sul 

apresentou níveis de contaminação superiores, possivelmente devido às fontes de 

contaminação presentes (ETAR, porto de pesca, conserveiras) e ao elevado tempo de 

residência das águas.  

Quanto às CVT, os valores variaram entre 4,3 e 4,9 e entre 4,0 e 4,7, no Braço 

Norte e Sul, respetivamente. No que se refere às Enterobacteriaceae, os teores para 

ambas as zonas foram próximos de 2,2 Log (UFC/g). Em ambos os Braços foram 

detectadas bactérias pertencentes às Vibrionaceae no mês de julho, em que a água 

apresentou temperaturas superiores a 15ºC. No entanto, no Braço Sul os teores 

observados foram significativamente superiores aos registados no Braço Norte. 

Atendendo a estes resultados pode concluir-se que a dinâmica e fontes de 

contaminação dos dois Braços do estuário do Mondego são bastante diferentes. 

Pode ainda concluir-se que nas zonas de produção EMN1 e EMN2 as espécies-

sentinela que deveriam ser utilizadas para monitorização do estuário do Mondego 

seriam a lambujinha e o berbigão, respetivamente, visto serem as de localização mais 

próxima das fontes de contaminação bem como as que terem apresentaram os valores 

mais elevados de E. coli. 

A produção destas espécies de moluscos junto às fontes de poluição deveria ser 

repensada ou estabelecida uma distância mínima entre estas e as zonas de produção, de 

forma a evitar a produção de bivalves com contaminação bacteriológica e, consequente 

o seu consumo. Nos meses em que temperatura da água é mais elevada, é recomendável 

a refrigeração rápida dos bivalves capturados, de modo a minimizar a multiplicação de 

bactérias pertencentes ao género Vibrio, e potencialmente patogénicas para o Homem. 

Verificou-se ainda que apesar dos cuidados das ETAR’s os valores de E. coli 

apresentados são muito elevados. De forma a contornar este problema seria importante a 

criação de um emissário próximo da costa de forma a controlar ou mesmo erradicar as 

descargas das ETAR nas zonas de produção de moluscos bivalves. 
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ANEXOS

Anexo I – Georreferenciação dos bancos de moluscos bivalves identificados em 

campo nos dias 10/12/2013 e 21/01/2014. 

 

 Amostra Latitude  Longitude 

E
M

N
1
 

Berbigão  40
o
 8’32,73” 8

o
 49’23,7010” 

Berbigã 40
o
 8’29,8559” 8

o
 49’13,5848” 

Berbigão 40
o
 8’42,8918” 8

o
 49’53,7521” 

Berbigão 40
o
 8’43,7512” 8

o
 50’35,9260” 

Berbigão 40
o
 8’39,9067” 8

o
 49’56,9953” 

Berbigão 40
o
 8’40,7278” 8

o
 50’30,4040” 

Berbigão 40
o
 8’43,7512” 8

o
 50’35,9260” 

Berbigão 40
o
 8’48,4454” 8

o
 51’12,4750” 

Berbigão 40
o
 8’40,7623” 8

o
 50’35,4420” 

Berbigão 40
o
 8’43,1645” 8

o
 51’20,8488” 

Ameijoa  40
o
 8’42,5055” 8

o
 51’13,8350” 

Ameijoa  40
o
 8’43,1645” 8

o
 51’20,8488” 

Mexilhão 40
o
 8’42,5423” 8

o
 51’23,3041” 

Mexilhão 40
o
 8’40,1939” 8

o
 50’38,1152” 

Lambujinha 40
o
 8’34,3788” 8

o
 49’32,1460” 

Lambujinha 40
o
 8’13,5310” 8

o
 48’37,1733” 

Lambujinha 40
o
 8’38,1657” 8

o
 49’56,5445” 

Lambujinha 40
o
 8’34,3788” 8

o
 49’32,1460” 

E
M

N
2
 

Berbigão  40
o
 8’35,6273” 8

o
 51’20,4930” 

Berbigão  40
o
 8’36,5048” 8

o
 51’16,2628” 

Berbigão  40
o
 8’31,3784” 8

o
 51’12,1594” 

Berbigão 40
o
 8’29,6358” 8

o
 51’15,7402” 

Berbigão  40
o
 8’28,6266” 8

o
 51’8,1895” 

Berbigão  40
o
 8’21,7274” 8

o
 51’6,0354” 

Berbigão  40
o
 8’17,0725” 8

o
 51’5,8030” 

Berbigão 40
o
 8’11,3023” 8

o
 51’6,4678” 

Berbigão  40
o
 7’31,9451” 8

o
 50’37,5069” 

Berbigão  40
o
 7’32,9303” 8

o
 50’45,2042” 

Ameijoa  40
o
 7’36,9283” 8

o
 50’55,3661” 

Ameijoa  40
o
 7’48,7224” 8

o
 51’7,9997” 

Lambujinha  40
o
 7’41,7445” 8

o
 51’0,3622” 

Lambujinha  40
o
 7’23,2076” 8

o
 50’39,8493” 

Mexilhão  40
o
 8’39,4646” 8

o
 51’20,6958” 

Mexilhão  40
o
 8’41,90” 8

o
 51’25,30” 

 



 

 
 

Anexo II – Georreferenciação dos pontos de amostragem. A – 24/03/2014; B – 

21/04/2014; C – 01/07/2014. 

 

 Amostra Latitude  Longitude 

 

E
M

N
I 

Lambujinha A  40
o
 8’15,4512” 8

o
 48’46,4296” 

Lambujinha B  40º 8’13,8970” 8
o
 48’45,0087” 

Lambujinha C  40º 8’16,1183” 8
o
 48’47,6293” 

Mexilhão A 40
o
 8’42,3925” 8

o
 51’24,9269” 

Mexilhão B 40º8’42,00” 8º51’23,32” 

Mexilhão C 40º8’42,31” 8º51’21,44” 

    

E
M

N
2
 

Berbigão A 40
o
 8’35,5546” 8

o
 51’19,4628” 

Berbigão B 40º 8’35,5983” 8
o
 51’19,4212” 

Berbigão C 40º 8’35,3886” 8
o
 51’19,7040” 

Lambujinha A 40
o
 7’44,4992” 8

o
 50’56,7280” 

Lambujinha B 40º 7’44,3502” 8
o
 50’56,3510” 

Lambujinha C 40º 7’59,9316” 8
o
 51’7,9478” 

Mexilhão A 40
o
 8’41,9334” 8

o
 51’22,0878” 

Mexilhão B 40º 8’41,2031” 8
o
 51’23,678” 

Mexilhão C 40º 8’41,7009” 8
o
 51’24,5012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo III – Georreferênciação da zona de produção EMN1 segundo o 

Despacho nº 3244/2014 do Conselho Directivo do IPMA. 

 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

40
o
8’39,69”N 8

o
50’30,83”W 40

o
8’16,15”N 8

o
49’21,00”W 

40
o
8’46,31”N 8

o
50’30,83”W 40

o
8’20,07”N 8

o
49’28,52”W 

40
o
8’49,48”N 8

o
50’21,94”W 40

o
8’21,69”N 8

o
49’32,98”W 

40
o
8’46,89”N 8

o
49’52,39”W 40

o
8’22,95”N 8

o
49’33,56”W 

40
o
8’41,27”N 8

o
49’49,47”W 40

o
8’23,46”N 8

o
49’38,20”W 

40
o
8’41,27”N 8

o
49’45,11”W 40

o
8’27,41”N 8

o
49’40,80”W 

40
o
8’44,19”N 8

o
49’33,52”W 40

o
8’31,12”N 8

o
50’30,83”W 

40
o
8’38,18”N 8

o
49’16,96”W 40

o
8’32,56”N 8

o
49’53,25”W 

40
o
8’34,83”N 8

o
49’5,26”W 40

o
8’34,40”N 8

o
50’30,83”W 

40
o
8’32,63”N 8

o
49’6,88”W 40

o
8’39,69”N 8

o
50’0,16”W 

40
o
8’26,73”N 8

o
48’51,01”W 40

o
8’35,16”N 8

o
50’0,34”W 

40
o
8’11,36”N 8

o
48’58,75”W 40

o
8’37,09”N 8

o
50’11,86”W 

40
o
8’13,98”N 8

o
49’6,1”W 40

o
8’32,49”N 8

o
50’11,86”W 

40
o
8’9,45”N 8

o
49’9,73”W 40

o
8’34,90”N 8

o
50’31,23”W 

40
o
8’11,40”N 8

o
49’21,57”W 40

o
8’39,69”N 8

o
50’30,83”W 

 



 

 
 

Anexo IV – Georreferênciação da zona de produção EMN2 Segundo o 

Despacho nº 3244/2014 do Conselho Directivo do IPMA.  

 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

40
o
8’4,09”N 8

o
51’13,75”W 40

o
7’17,68”N 8

o
50’34,80”W 

40
o
8’17,51”N 8

o
50’43,47”W 40

o
7’28,20”N 8

o
50’44,48”W 

40
o
7’58,33”N 8

o
50’32,13”W 40

o
7’35,43”N 8

o
50’55,71”W 

40
o
7’49,11”N 8

o
50’40,95”W 40

o
7’46,85”N 8

o
51’13,75”W 

40
o
7’35,65”N 8

o
50’28,71”W 40

o
8’4,09”N 8

o
51’13,75”W 

40
o
7’23,76”N 8

o
49’56,53”W 

40
o
7’19,41”N 8

o
49’35,65”W 

40
o
7’7,60”N 8

o
49’37,02”W 

40
o
7’1,38”N 8

o
49’41,62”W 

40
o
7’8,10”N 8

o
49’49,22”W 

40
o
7’14,59”N 8

o
50’7,08”W 



 

 
 

Anexo V – Preparação dos meios de cultura para ensaio de E. coli 

 

A preparação dos meios de cultura ocorreu antes de serem iniciadas as recolhas 

de amostras. 

Os meios descritos neste método são o Agar de Triptona, Bílis e X-Glucoronídeo 

(TBX) e o Caldo de Glutamato Modificado com Minerais (MMGB). A sua preparação 

foi executada segundo as instruções dos fabricantes. 

No meio sólido, TBX, foram suspensas 36,6 g em 1 litro de água destilada e 

deixou-se entrar em ebulição lentamente para dissolver o meio. Depois de distribuído 

por frascos de 250 mL foi levado a autoclavar a 121 ºC durante 15 minutos e 

armazenado em refrigeração. No momento em que era necessário, o meio era 

novamente aquecido e distribuído por placas de petri. 

O MMGB concentração simples, meio líquido, iniciou-se por dissolver 11,4 g de 

CM607 e 6,4 g de glutamato de sódio em 1 litro de água destilada com 5 g de cloreto de 

amónio. Após ser agitado e distribuído por tubos de durahm seguiu para esterilização 

por autoclave a 116 ºC durante 10 minutos e armazenado em refrigeração até ser 

utilizado. No MMGB concentração dupla as quantidades são 22,7 g, 12,7 g e 5 g, 

respetivamente.  

No diluente, MRD, dissolveram-se 9,5 g em 1 litro de água destilada. Após 

terem sido distribuídos pelos recipientes finais foram esterilizados por autoclavagem a 

121 ºC durante 15 minutos. 

 


