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Rumei, sob o manto medonho das águas, 

ao delicado mundo de pequenos seres vivos; 

à descoberta desta invencível certeza 

da ínfima compreensão da completude 

daquele mundo (Monteiro, 2004). 
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Resumo 

Em Portugal, o aumento da densidade populacional, a ausência de meios válidos 

para tratamento da poluição urbana, agrícola e industrial, a inexistência de um sistema 

de vigilância eficaz traduziu-se na contaminação dos estuários, entre os quais se inclui a 

Ria de Aveiro. Os mexilhões através dos seus processos de alimentação e respiração, 

filtram grandes quantidades de água, concentrando no tracto digestivo bactérias, vírus, 

microalgas e químicos. O risco de saúde mais evidente associado com a poluição 

costeira é a transmissão de doenças pelo consumo de bivalves capturados em áreas 

contaminadas. As repercussões desta situação agravam-se quando contemplamos a sua 

dimensão na alimentação portuguesa e os hábitos de consumo associados (inteiros, crus 

ou parcialmente cozinhados). Mexilhões que são capturados de águas contaminadas 

normalmente necessitam de depuração para que se tornem aceitáveis para consumo. 

Pretende-se avaliar o risco bacteriológico de depurar mexilhões {Mytilus spp.), 

com um nível de coliformes fecais correspondente a zonas B e C e estabelecer um 

período mínimo de depuração, com a finalidade de garantir a segurança alimentar. 

Também se avaliou o efeito da submissão de um lote exposto durante 12 horas à 

temperatura ambiente sobre a contaminação inicial, simulando a ausência de 

refrigeração contínua durante o período que medeia entre a captura e a chegada ao 

centro depurador, situação que ocorre com frequência. Outra questão que será discutida 

é se a depuração é responsável pelo aumento da mortalidade daquela espécie resultante 

da manutenção dos bivalves em condições que diferem das naturais, sendo uma 

alegação frequente dos agentes económicos para justificarem a fuga ao circuito legal de 

comercialização. Outro objectivo deste trabalho aborda o período de sobrevivência dos 

mexilhões após depuração, quando acondicionados a diferentes temperaturas, para 

estabelecer requisitos de controlo de temperatura, que não prejudiquem a sua 

viabilidade. 

Neste estudo, os mexilhões estavam contaminados naturalmente e foram 

capturados no Canal de Ílhavo. Formaram-se 2 lotes, um não exposto e outro exposto 12 

horas à temperatura ambiente antes da depuração. Ambos os lotes foram analisados para 

pesquisa de coliformes fecais, de 12 em 12 horas até perfazerem um período de 60 

horas, num total de 11 ensaios realizados num tanque experimental. O valor máximo 

para os não expostos foi de 16000 e para os expostos foi 24000. O percentil 75 para os 

lotes não expostos foi de 7450 e para os expostos 10100 coliformes fecais/l 00g. 



Conclui-se com 95% de confiança que a depuração para um nível inferior a 300 

coliformes fecais/l00g é atingida às 48 horas: os resultados variam entre 129 e 26, com 

uma média de 78,0 coliformes fecais/l00g. Este intervalo representa 95% dos resultados 

esperados médios da população sob diversas circunstâncias e inclui a variação devido ao 

método e processo de amostragem. 

De um modo geral, a contagem de coliformes aumentou para o lote exposto; no 

entanto, após aplicação do teste t de Student para amostras emparelhadas, conclui-se 

que não ocorreu de um modo significativo. Também se calculou o tempo de geração, 

sendo o percentil 10 igual a 4,26 horas. O percentil 90 do conjunto dos lotes não 

expostos às zero horas teve uma contagem de coliformes de 11400. Considerando o 

tempo de geração estimado, extrapolou-se que em 17 horas de exposição à temperatura 

ambiente, este valor se aproxima bastante do que interdita a captura (45600) e em 34 

horas, excede-o. Empregou-se uma tabela dinâmica sobre uma matriz de dados que 

compara o tempo de geração e dois grupos de temperatura ambiente (< 20 e > 21°C), 

tendo-se verificado que o tempo necessário para mais uma geração é de 9 e de 6 horas, 

quando a temperatura é < 20 e > 21°C, respectivamente. 

Aplicou-se uma análise de variância (ANOVA) para a percentagem de remoção 

de coliformes fecais. Conclui-se com 95% de confiança (a=0,05) após aplicação do 

teste F, que existe diferença significativa na percentagem de remoção às 48 horas, sendo 

menor quando as temperaturas da água eram superiores a 19°C. O valor de P é 0,03. Em 

resposta ao outro objectivo, verifícou-se que a introdução dos mexilhões vivos num 

tanque de depuração, em condições semelhantes às do seu habitat natural não era causa 

do aumento do número de animais mortos. A viabilidade também foi avaliada, sendo o 

período de sobrevivência dos animais refrigerados a 5°C superior (50% morreram entre 

o 14°e 15° dia) ao dos que são mantidos à temperatura ambiente (50% morreram entre o 

6o e o 7o dia), sendo a probabilidade de sobrevivência do dobro. 

Palavras-chave: eficácia da depuração, indicadores (coliformes fecais), viabilidade 



Abstract 

In Portugal, the growth of population density, the absence of valid means for 

handling the industrial, agricultural and urban pollution and lack of a capable system of 

vigilance has caused a general estuary contamination in which is included Ria de 

Aveiro. 

Mussels through their feeding and respiration process filter great quantities of 

water, concentrating in their digestive tract various particles like bacteria, virus, 

microalgae and chemicals. The most clearly identified health risk associated with 

coastal pollution is the transmission of diseases by the consumption of shellfish 

harvested in contamined areas. The repercussions of this situation aggravate when we 

contemplate their dimension in the Portuguese food and the consumption habits 

associated (entire, raw or partially cooked). Mussels which are harvested from sewage 

contaminated waters must usually be depurated to make them acceptable for 

consumption. 

Our main concern is to evaluate the bactériologie risk of mussels (Mytilus spp.) 

depuration with a faecal coliform level corresponding to B and C zones and establish a 

minimum period of depuration, with the purpose of guarantee the security feed. The 

effect from the 12 hours batches submission to the environment temperature at the 

initial contamination has also been evaluated, simulating the absence of continuous 

refrigeration during the time between the capture and arrival to the depuration centre, 

which is a common situation. Another question that will be discussed is if depuration is 

responsible for mortality increase of mussels, resulting from maintenance in 

circumstances dissimilar from natural ones, being that a frequent accusation of the 

traders to justify the escape to officially recognized circuit. Another goal of this study 

approaches the survival period after depuration, when stored in different temperatures, 

to establish temperature control guidelines, which not impair their viability. 

In this study, the mussels exposed to natural contamination were collected in the 

Canal of Ílhavo. Two batches had been formed, one not exposed and another exposed 

12 hours to the room temperature, before the depuration. They had been analyzed for 

faecal coliforms, with 12 hours intervals, until a period of 60 hours has completed, in a 

total of 11 assays. The maximum value for not exposed was of 16000 and for the 

exposed ones was 24000. The 75th Percentile for the not exposed batches was of 7450 

and for the exposed 10100 faecal coliforms/100g. We concluded with 95% confidence 



interval that depuration for a level under 300 faecal coliforms was reached at 48 hours: 

results fluctuate between 129 and 26, with a mean of 78 faecal coliforms/lOOg. This 

interval represents 95% of waited mean results of the population under various 

circumstances and includes the method variation and sampling. On a general way, the 

coliforms count has increased for the exposed batch; however after application of paired 

Student t test, it was concluded that it not occurs with a significant difference. The 10th 

percentile was calculated for the generation time, being 4,26 hours. The 90th percentile 

of the most probable number of faecal coliforms for the set of not exposed batches at 

zero hours was 11400. Considering the estimated generation time, it was extrapolate 

that in 17 hours, that value (11400 faecal coliforms/100g) approaches the one that 

prohibits the capture (45600) and in 34 hours, exceeds it. Applying a dynamic table on a 

matrix of data that compares the time of generation and two groups of environment 

temperatures (<20 and > than 21°C), verified that the required time for one more 

generation was of 9 and 6 hours, when the temperature is < 20 and > 21°C, respectively. 

One-way analysis variance (ANOVA) was performed on the removal percentage of 

faecal coliforms. Concluded with a 95% confidence (<x=0,05) after the application of F 

test, that exists a significant difference on the removal percentage at 48 hours being 

lower when water temperatures were higher than 19°C (P-value is 0,03). 

In reply to another aim, it was verified that introduction livings mussels in a 

purification tank in similar conditions of its natural habitat, was not a cause of an 

increase number of dead animals. The viability also was evaluated, being the survival of 

the cooled animals at 5°C upper (50% had died between 14° and 15° day) then the ones 

kept to the room temperature (50% had died between 6° and 7° day), being its 

probability of double survival. 

Word-key: depuration effectiveness, indicator bacteria, viability 
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Introdução 

Em Portugal, o modo como se iniciou a utilização dos moluscos na alimentação 

humana perde-se na memória dos tempos e a sua recolha constituiu mesmo um meio de 

fixação de alguns grupos tribais ribeirinhos (Bernardo e Martins, 1997). Os Concheiros 

de Muge e do Sado sugerem que nestas zonas os bivalves faziam parte da alimentação 

do homem no neolítico (Pedro et ai, 2003). 

Os moluscos bivalves apresentam um elevado valor nutritivo e constituem para 

os consumidores nacionais, o terceiro grupo de preferência dentro dos produtos da 

pesca, sendo apreciados sobretudo pelas suas características sápidas. O consumo 

humano anual de moluscos bivalves e crustáceos ronda as 50.000 toneladas, o que 

equivale a uma média anual de 5,5 Kg per capita (Instituto Nacional de Estatística, 

1999, citado por Pedro et ai, 2003). 

Desde os finais do século XIX, que o consumo de bivalves poluídos por esgotos 

está associado com numerosos surtos de febre tifóide nos Países Europeus (Allen, 1899 

citado por Lees, 2000). A salubridade dos moluscos bivalves vivos está directamente 

relacionada com a qualidade da água dos ambientes costeiros e estuarinos, onde decorre 

todo o seu ciclo de vida (Richards, 2002). Os mexilhões através dos seus processos de 

alimentação e respiração, filtram grandes quantidades de água, concentrando no tracto 

digestivo diversas partículas microscópicas entre as quais, bactérias, vírus e microalgas 

e químicos (Michael et ai, 1984; Pedro et ai, 2003). Em Portugal, o aumento da 

densidade populacional, a ausência de meios eficazes para tratamento da poluição 

urbana, agrícola e industrial, a inexistência de um sistema de vigilância eficaz traduziu-

se na contaminação dos estuários, entre os quais se inclui a Ria de Aveiro. 

Presentemente, verifica-se uma atitude apreensiva por parte do consumidor, reflexo dos 

casos de toxinfecções alimentares resultantes da sua ingestão. Esta preocupação 

intensifica-se quando contemplamos a sua dimensão na alimentação portuguesa e os 

hábitos de consumo associados (inteiros, crus ou parcialmente cozinhados). A 

constatação destes factos impôs a adopção de medidas que protejam a saúde do 

consumidor. Nos países da União Europeia, foi possível a rentabilização de bivalves 

provenientes de zonas moderadamente poluídas após a sua passagem por centros 

depuradores, para que possam ser comercializados. 
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I. Aspectos Gerais dos Bivalves 

1. Importância dos bivalves - Perspectiva económica 

Os moluscos bivalves constituem um recurso de enorme importância socio

económica para as comunidades litorais, situadas ao longo de toda a costa continental 

portuguesa. A pesca é efectuada em bancos naturais situados quer nas zonas estuarino-

lagunares (berbigão, mexilhão, lambujinha, amêijoa-macha, longueirão, amêijoa-boa), 

como no litoral oceânico (dirigida principalmente à amêijoa-branca, cadelinha, 

longueirão, ameijola, pé-de-burrinho, amêijoa-relógio). Para além da produção obtida 

nos bancos naturais, há que considerar a proveniente dos estabelecimentos de cultura, 

existindo actualmente estruturas ao largo da Costa (Algarve e Viana do Castelo) a 

produzir mexilhão (Sobral, 1995). 

A actividade mais importante na Ria de Aveiro, relacionada com a exploração 

dos recursos haliêuticos, é a pesca de moluscos bivalves dos quais se destacam, o 

berbigão, o mexilhão, amêijoa-boa, amêijoa-macha e longueirão. Os bancos de bivalves 

situam-se principalmente na parte central da laguna, em particular nas zonas mais 

próximas da barra. A captura é realizada por profissionais que usam embarcações, 

apanhadores não licenciados (actuam apeados e utilizam regularmente pequenos 

instrumentos), mergulhadores não licenciados e ainda, veraneantes que praticam a 

apanha como actividade lúdica (Sobral et ah, 2000). 

2. Características do mexilhão 

O nome comum é mexilhão (Mytilus spp.). É também denominado mexilhão-

preto, mixilhão e ostra-do-pobre (Bernardo e Martins, 1997). 

Os mexilhões distinguem-se facilmente pela forma das conchas: subcónica, 

alongada de contorno subrectangular com margens quase rectas e vértice pontiagudo, 

comprimento médio entre 5 a 10 cm, valvas de espessura fina (45 % do peso total), em 

regra pigmentadas de tons negros ou acastanhados escuros e brilhantes. A carne do 

mexilhão é alaranjada, de consistência branda e muito saborosa, sobretudo nos meses da 

Primavera e Verão (Bernardo e Martins, 1997). Consultar: Anexo I - Quadro n° 1, 2 e 3; 

Anexo II - Figura n° 1 e 2; Anexo IV - Fotografia n° 1. 
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2.1. Fisiologia - Brânquias dos mexilhões 

As brânquias são a principal superfície onde decorrem as trocas gasosas, mas 

assumiram uma função colectora de comida através da filtração (Ruppert e Barnes, 

1991; Pechenek, 1996). O estudo do transporte da água num bivalve é muito importante 

para avaliar o risco de contaminação e contempla duas noções: velocidade de 

bombeamento (quantidade total de água exalada pelo animal) e velocidade de filtração 

(quantidade de água purificada). Colocados em condições desfavoráveis, os bivalves 

podem cessar de filtrar a água, parando a secreção de muco, apesar de continuarem a 

bombear (Vivares, 1991). A taxa média de filtração dos mexilhões é de 45L/24h e a 

máxima é de 64L/24h (Canzonier, 1984). Segundo Santiago, 1986 citado por Nunes 

(1990), o mexilhão de 7 a 8 cm de comprimento filtra em média 43 litros de água por 

dia, podendo chegar a um máximo de 110 litros. 

À medida que as brânquias evoluíram tornando-se filtradoras, as partículas e os 

microrganismos começaram a ser utilizados como fonte de alimento. Ocorreu a 

extensão anterior da sua superfície, através do "folheamento" dos seus filamentos até 

aos palpos labiais e boca (Ruppert e Barnes, 1991; Vivares, 1991). As brânquias dos 

lamelibrânquios são simétricas e cada uma subdivide-se em duas metades, que se 

estendem para cada lado do eixo central. Por sua vez, cada metade de uma brânquia 

("demibranch") é formada por numerosos filamentos. Cada filamento é formado por um 

membro descendente (desce a partir do eixo central) e um ascendente (curva para cima), 

adquirindo a forma de um "V". As duas metades unem-se para formar um "W", 

dorsalmente no eixo central da brânquia, em cada lado do pé. Na base de cada "V" 

existe um sulco alimentar ventral ciliado entre os membros de cada filamento. Os cílios 

dentro desse sulco passam partículas alimentares de um filamento para o adjacente até à 

boca (Ruppert e Barnes, 1991; Pechenek, 1996). 

Os "Ws" adjacentes numa brânquia estão sempre ligados uns aos outros, por 

junções ciliares interfilamentares. As brânquias dos lamelibrânquios, que consistem 

em filamentos individuais ligados uns aos outros por junções de disco ciliares, são 

designadas por fílibrânquias, como no caso do mexilhão (Pechenek, 1996). 

Em todos os bivalves, as séries de membros ascendentes e descendentes formam 

lamelas. Deste modo, cada "demibranch" consiste numa lamela ascendente e numa 

descendente, formada respectivamente por numerosos membros ascendentes e 

descendentes de vários filamentos em forma de "V". Vulgarmente, os membros 
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ascendentes e descendentes de um único filamento são conectados por ligações 

transversais de tecido, formando junções interlamelares (i.e. entre lamelas). Nos 

bivalves mais evoluídos denominados eulamelibrânquios (exemplo: berbigão), as 

junções interfilamentares e interlamelares podem ser tão extensas, que formam uma 

folha de tecido sólida e completa (Pechenek, 1996). 

Em adição, as lamelas ascendentes dos "demibranchs interiores" fixam-se ao pé 

do bivalve e as ascendentes dos dois "demibranchs exteriores" (a do lado esquerdo e 

direito) ligam-se ao manto, formando o 3o tipo de ligamento. Com as extremidades das 

lamelas ascendentes dos dois "demibranchs" ligadas a outros tecidos dos bivalves, toda 

a água passa entre os filamentos antes de sair da cavidade do manto; ampliando a 

eficácia de filtração das brânquias (Pechenek, 1996). Nos mexilhões, através da abertura 

de ingestão, a água, corrente de alimentação e de ventilação, entra na parte inferior da 

cavidade do manto (câmara infrabranquial), flui entre os filamentos das brânquias, 

movendo-se entre as duas lamelas. A partir do espaço interlamelar e impelida pelo 

movimento ciliar, a água passa para a câmara suprabranquial e finalmente flui a partir 

da abertura posterior exalante/egestão (Canzonier, 1988; Ruppert e Barnes, 1991; 

Pechenek, 1996). 

As brânquias que estão em contacto com a câmara de entrada da cavidade do 

manto (abertura branquial ou de ingestão) são revestidas por epitélio vibrátil; o interior 

dos seus tecidos é percorrido por numerosos vasos sanguíneos (Kiikenthal et ai, 1986). 

Os cílios que originalmente serviam para mantê-las limpas, adaptaram-se ao transporte 

de detritos misturados no muco (Pechenek, 1996). Os cílios laterais ao longo dos lados 

de cada filamento são responsáveis pela entrada e saída da água da cavidade do manto, 

ou seja pelo bombeamento. Em seguida, as partículas de alimento são capturadas pelos 

cílios laterofrontais, que actuam como filtros e geradores de forças hidromecânicas, que 

posteriormente as passam para perto dos cílios frontais. Estes têm a função de transporte 

de partículas através do bordo das brânquias, para sulcos alimentares especializados 

(Pechenek, 1996). Consultar no Anexo II, as Figuras n° 3 e 4. O coração, envolvido pelo 

pericárdio, consiste num ventrículo e em duas aurículas, que recebem o "sangue" 

arterializado vindo das brânquias, passando-o ao ventrículo, donde é impelido para o 

corpo pelas artérias, em geral uma aorta anterior e uma posterior. A hemolinfa espalha-

se por um sistema de lacunas, para recolher finalmente num seio venoso longitudinal, 

colocado por baixo do coração. A maior parte passa do seio para as brânquias pelos 
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vasos branquiais aferentes, voltando, depois de arterializada, às aurículas por vasos 

branquiais eferentes (Kúkenthal et ai, 1986). 

2.2. Fisiologia - Etapas da digestão 

Para avaliar porque é que os bivalves têm um risco singular na transmissão de 

doenças virais e bacterianas, serão revistas com brevidade as vias mais comuns e o 

possível destino de uma partícula que seja ingerida. A compreensão destes mecanismos 

também ajudará a reconhecer os benefícios e os inconvenientes da depuração (Observar 

a figura n° 5 - Anexo II). 

A dieta alimentar dos bivalves varia naturalmente de acordo com o nicho 

ecológico que ocupam, sendo constituída essencialmente por fitoplâncton, tripton, 

partículas orgânicas em suspensão, material inerte de granulometria variável e toda a 

microflora e fauna, aquática e bentónica (Sobsey e Jaykus, 1991; Pinto, 1998). Muitos 

microrganismos ingeridos pelos bivalves sobrevivem ao processo digestivo, assim a 

componente microbiana da dieta dos bivalves torna-se o factor determinante da sua 

salubridade, como reflexo da oferta que o meio ambiente lhe proporciona (Bonadonna, 

1990; Ruano et ai, 1998). Há muito tempo que foi reconhecido que os bivalves podem 

servir como vectores, justificando a atenção especial que recebem na legislação sobre 

segurança alimentar em todo o mundo (Bulstrode, 1896; Ceruti, 1937 citados por 

Canzonier, 1972; Bonadonna, 1990; Richards, 1991; Sobsey e Jaykus, 1991). 

As taxas de filtração do bivalve dependem de vários factores, tais como: idade, 

tamanho, salinidade, temperatura, concentrações de material suspenso e da actividade 

fisiológica, o que permitirá (ou não) a retenção de alguns organismos microbianos 

presentes no ambiente e que irão provavelmente explicar resultados diferentes 

(Canzonier, 1988; McHenery e Birckbeck, 1985; Vivares, 1991). Na realidade, espécies 

diferentes, capturadas do mesmo leito com uma qualidade higio-sanitária uniforme, 

podem exibir acumulações discrepantes de bactérias (Bonadonna, 1990). 

Para os bivalves adultos se alimentarem activamente, o processo da digestão 

requer menos de 2 horas (Richards, 1988). As potenciais partículas de alimento são 

escolhidas por tamanho e peso: as pequenas e leves são retidas para ingestão, sendo 

aprisionadas numa folha de muco secretada pelas brânquias e transportadas ao longo 
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destas pela actividade ciliar e muscular até à superfície palpal e boca, onde seguem o 

percurso da digestão (Ruppert e Barnes, 1991; Sobsey e Jaykus, 1991; Pinto, 1998). 

À medida que os bivalves filtram as partículas alimentares da coluna de água 

que são passivamente transportadas para o sistema digestivo (divertículo digestivo e 

glândula digestiva), o estado físico dos microrganismos (isolados, agregados, 

adsorvidos ou ligados a partículas de matéria orgânica), bem como a sua dimensão, a 

espécie e a condição fisiológica fazem variar a sua acumulação (Richards, 1991; Pedro 

et ai, 2003). 

Uma grande variedade de bivalves consegue remover partículas inferiores a 1 

[im de diâmetro da água do mar, ao passar entre os filamentos. As bactérias são o 

componente principal da matéria viva para os animais que se alimentam por filtração 

nas águas costeiras. Para as usar como alimento, os bivalves têm que as remover da 

água e degradá-las, o que irá depender da sua habilidade para destruir as células 

bacterianas (McHenery e Birckbeck, 1985). A principal via de entrada microbiana é a 

alimentação, em que a associação com o muco secretado pelo próprio bivalve pode 

ocorrer por ligações iónicas, reacções químicas directas, ligações H+ e Van der Waal, 

ou por simples oclusão (Richards, 1991). 

Nos moluscos, a digestão é extracelular e intracelular. Assim, as partículas de 

alimento misturadas no cordão de muco, são agitadas e em parte digeridas pela acção 

extracelular de uma "varinha" translúcida rotativa, conhecida como o estilete cristalino 

(Ruppert e Barnes, 1991; Pinto, 1998). Neste processo, a extremidade anterior do 

estilete é projectada e rodada pelos cílios do seu saco contra o escudo gástrico, sendo 

dissolvida e libertando várias enzimas que degradam extracelularmente (Ruppert e 

Barnes, 1991; Pechenek, 1996). Foi afirmado que a actividade específica das 

carbohidrases e lipases têm um papel importante no processo de digestão extracelular no 

estômago, superando as que actuam na glândula digestiva (glândula do intestino médio 

ou hepatopâncreas) (Kukenthal et ai, 1986; Labarta et ai, 2000; 2002). Assim, no 

divertículo digestivo (estômago e estilete cristalino), os cordões de muco que carregam 

partículas são desagregados por acção mecânica e enzimática do estilete cristalino e 

escolhidas novamente pelos seus tractos ciliares (Canzonier, 1972) (Ver figura n° 5 e 6, 

no Anexo II). Por sua vez, o divertículo digestivo conecta por diversos orifícios com a 

glândula digestiva, onde ocorre a principal digestão intracelular e a maior absorção das 

partículas finas e produtos digeridos (Ruppert e Barnes, 1991; Bayne et ai., 1980 citado 

por McHenery e Birckbeck, 1985; Pechenek, 1996). 
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As células da glândula digestiva têm um papel muito importante na fagocitose 

das partículas alimentares, intervindo em conjunto com a actividade carbohidrase 

(amilase, celulase e laminarinase) e protease presentes. Esta última tem maior 

actividade na glândula do que no estilete cristalino (Labarta et ai, 2000; 2002). Na 

digestão intracelular ocorre fagocitose, ou pinocitose e, dentro dos vacúolos, as 

partículas são digeridas por acção da lisozima. 

O local de degradação das bactérias não foi ainda bem estabelecido. Prieur 

(1981), através de microscopia electrónica, sugeriu que a degradação parcial das 

bactérias ocorria extracelularmente no estômago (Birkbeck e McHenery, 1982). A 

evidência para a função das bactérias na nutrição dos bivalves foi fornecida por 

McHenery e Birkbeck (1985), que descreveram concentrações elevadas da lisozima 

bacteriolítica, sugerindo uma função para a enzima mais relacionada com a nutrição, do 

que factor de defesa para o hospedeiro. O mexilhão possui a lisozima com actividade 

bacteriolítica nas células da glândula digestiva; portanto, ocorre a digestão 

intracelular com degradação das bactérias que lhe são sensíveis (Birkbeck e 

McHenery, 1982). Em primeiro lugar, destaca-se a rejeição das bactérias resistentes, o 

que implica que as que são parcialmente degradadas (sensíveis à lisozima) sejam 

diferenciadas. As bactérias marinhas são predominantemente Gram negativas (Zobell, 

1949, citado por McHenery e Birkbeck, 1985) e a maioria é sensível à lisozima, dado 

que as suas diferenças estruturais ao nível dos peptidoglicanos são poucas. Contrastam 

com ampla variação observada nas Gram positivas, o que as poderá tornar resistentes 

(McHenery e Birkbeck, 1985). A E. coli é altamente susceptível aos processos 

digestivos do mexilhão. Também é observada selectividade na degradação e na rejeição 

do DNA, em oposição à retenção do material da parede celular da bactéria, que é 

presumivelmente convertido em glicogénio e transferido para os locais de 

armazenamento (Birkbeck e McHenery, 1982). A glândula digestiva para além de ter 

um papel fundamental na degradação dos restos bacterianos, participa no 

armazenamento dos componentes parcial ou completamente digeridos, tornando-os 

disponíveis para o seu "pool" nutricional (Birkbeck e McHenery, 1982). 

Como mencionado, nas células da glândula digestiva, onde a maioria dos 

micróbios são concentrados, a digestão intracelular é acompanhada pela fagocitose de 

algumas das partículas que permanecem isoladas dentro de fagossomas. Para além deste 

processo, podem também ser fagocitadas por hemócitos (Moore e Gelder, 1983, citado 

por Richards, 1991). As bactérias e as leveduras e outros microrganismos que 
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"respirem" parecem sobreviver menos à vacuolização por causa da inibição das funções 

metabólicas (Richards, 1991). 

Nas experiências realizadas por McHenery e Birkbeck, o material da parede 

celular passa para a glândula digestiva, e daí pode ser transferida para outros tecidos 

corporais, particularmente para o manto. Alguns estudos demonstraram que a 

eliminação completa das bactérias não ocorria e que eram encontrados níveis residuais 

no mínimo durante sete dias nalguns tecidos corporais (McHenery e Birkbeck, 1985), o 

que poderá ter um significado muito importante para a incapacidade da eliminação 

durante a depuração. 

Em relação aos mecanismos de migração dos vírus entéricos através dos tecidos 

dos bivalves, ainda desconhecidos na totalidade, parece que os vírus com os alimentos 

são fagocitados pelos hemócitos ao longo do tracto digestivo. Os hemócitos são células 

móveis da hemolinfa, que isolam materiais estranhos por fagocitose em fagossomas, 

durante um período indefinido; ou por pinocitose; ou por encapsulamento, dependendo 

do seu tamanho. Os hemócitos disseminam-se ao longo do sistema circulatório 

depositando-os nos seios sanguíneos, onde estes podem ir ainda mais para os tecidos 

internos. Podem reentrar em circulação, carregando as partículas com eles, ou também 

são transportadas para fora dos espaços dos tecidos, caindo em lacunas, por via 

intestinal ou pelo epitélio do manto, pelo processo de diapedese (Canzonier, 1972; 

Richards, 1991). Nos bivalves, o "clearance" dos vírus parece menos assegurado, por 

causa do tamanho, forma ou composição antigénica. Fora dos hospedeiros tornam-se 

susceptíveis, mas parecem ser preservados dentro dos bivalves pela sua vacuolização, 

que os protege durante períodos extensos. Os mecanismos de "clearance" celular 

responsáveis pelo empacotamento dos contaminantes em fagossomas podem ter uma 

função de protecção de alguns tipos de microrganismos contaminantes (Richards, 

1991). 

A duração da retenção destas partículas é incerta, determinada pela composição 

do material sequestrado, bem como do compartimento em que permanecem. Por 

exemplo, bactérias e vírus confinados no lúmen intestinal podem ser eliminados dentro 

de uma questão de horas depois da ingestão (1 hora e 25 minutos), quando os mexilhões 

são colocados em água do mar limpa. A eliminação do material particulado pode se 

realizar por hemócitos livres e fagócitos fixos (localizados nos seios hemáticos do 

heptopâncreas), ou por células da glândula digestiva (Richards, 1988; Rendón e 

Balcázar, 2003). Estas partículas sequestradas têm um interesse particular do ponto de 
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vista da saúde pública, uma vez que dentro destes tecidos aparentam ser parcialmente 

refractárias à degradação, persistindo em número apreciável e sem serem modificadas, 

dentro do animal durante um período de tempo indefinido. Pode ficar sequestrada por 

dias, semanas ou até meses, dependendo da sua natureza (Canzonier, 1971; More e 

Gelder citados por Richards, 1991). 

A redução dos contaminantes microbianos depende da capacidade dos animais 

em eliminá-los do seu tracto digestivo através da digestão e excreção. Depois de ficarem 

contaminados com bactérias ou vírus e se estes não forem digeridos, podem mostrá-los 

rapidamente em quantidade elevada nas suas fezes. (Canzonier, 1971; Timoney e 

Abston, 1984; Richards, 1988; 1991). As partículas mais grosseiras e pesadas, bem 

como os microrganismos associados que não são degradados, são excretados, sendo 

transportados através do canal alimentar e expelidos pelo ânus. 

Outra forma de excreção, que acontece antes da filtração, resulta da rejeição de 

grande parte do penso alimentar sob a forma de pseudofezes, por se tratar de material 

demasiado grosseiro ou até inerte, incapaz de ser digerido (Ruano et ai, 1998). São 

transportadas para o bordo das lamelas das brânquias, nos sulcos e caem para o manto 

ou para o pé. Quando as valvas fecham vigorosa e periodicamente, a água é forçada a 

sair pela abertura inalante, levando as pseudofezes com ela (Ruppert e Barnes, 1991; 

Pechenek, 1996). 
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II. Microbiologia e Toxicologia dos Moluscos 
Bivalves 

1. Deterioração dos bivalves 

O tecido muscular e os órgãos internos dos bivalves recentemente capturados 

são normalmente estéreis, mas podem ser encontradas bactérias na pele, concha, 

brânquias e no tracto intestinal (ICMSF, 1992). 

Geralmente, os bivalves carregam uma população bacteriana residente que flutua 

entre a 10 a 10 unidades formadoras de colónias (UFC)/g de tecido. Se a temperatura 

da água for baixa e não estiver poluída, as contagens microbianas podem ser < IO3 

UFC/g de tecido e elevarem-se em situações opostas (ICMSF, 1992). 

A microflora saprófita com uma função essencial na deterioração dos bivalves 

"post mortem" é dominada por bactérias Gram negativas do género Vibrio, 

Pseudomonas, Acinetobacter-Moraxella, Flavobacterium e Cytophaga (Colwel e 

Liston, 1960; Lovelace et al, 1968; Vanderzant et al, 1973 citados por ICMSF, 1998). 

Pequenas quantidades de microrganismos Gram positivos também são encontradas 

(Recommendations by the National Advisory Commitee of Microbiological Criteria for 

Foods, 1992; ICMSF, 1992). O processo de deterioração nos bivalves pode ser dividido 

em três fases: aumento da acidez, produção de gás abundante e proteólise. 

Os bivalves têm um conteúdo elevado de carbohidratos (2 a 5% de glicogénio) e 

uma pequena quantidade de nitrogénio total, como tal a sua deterioração é basicamente 

fermentativa. O glicogénio é hidrolisado pela flora inicial sacarolítica encontrada (o 

agente principal é o Lactobacillus spp.), ocorrendo a produção de gás e ácidos 

orgânicos, o que explica o declínio substancial do pH (atinge valores < 5.8). Na 

sequência da deterioração, o perfil da flora modifica-se para microrganismos que são 

favorecidos por pH baixo (ICMSF, 1992). (Consultar Anexo I - Quadro n° 4). 

Sucedem-se as bactérias proteolíticas Gram-negativas, usualmente 

Pseudomonas, que são predominantes na flora de degradação residente dos bivalves, 

acumulando amoníaco e outras aminas (Stannard, 1997; ICMSF, 1992). Durante a 

deterioração dos moluscos bivalves descascados, as populações bacterianas aumentam 

para 10 UFC/g ou mais, originando cheiros anormais (Stannard, 1997; ICMSF, 1992). 
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Em relação aos mariscos (moluscos e crustáceos), a sua composição aproxima-se 

da carne e do peixe, embora com menor proteínas e gordura. O seu valor alimentar 

reside nas proteínas, que têm a particularidade de serem relativamente pobres em 

histidina e na quantidade de alguns minerais, de que os moluscos em especial são ricos: 

ferro, zinco e iodo (mexilhão) (Ferreira, 1994). 

As preocupações de carácter microbiológico relacionadas com os moluscos 

bivalves centram-se em volta de dois tipos de microrganismos - psicotróficos e 

patogénicos mesofilos, que podem crescer durante períodos de refrigeração extensa ou 

de abuso de temperatura. Psicotróficos são bactérias, leveduras e bolores que crescem, 

apesar de lentamente a temperaturas de refrigeração (abaixo dos 7°C) e optimamente 

entre os 25 a 30°C. As temperaturas máximas de crescimento são 30-35°C. Patogénicos 

mesofilos conseguem sobreviver a temperaturas de refrigeração e crescem durante 

qualquer abuso de temperatura que ocorra. Mesofilos multiplicam-se bem entre 20 -

45°C, com crescimento óptimo entre os 30 - 40°C (Marth, 1998). 

Após a morte dos bivalves, a manutenção da temperatura de refrigeração, a 

avaliação do potencial dos microrganismos de deterioração psicotróficos crescerem 

durante períodos extensos de refrigeração e a aplicação de regras de higiene são 

essenciais para conservar o produto (Huss, 1992; 1994; Marth, 1998). 

2. Contaminantes dos moluscos bivalves vivos 

Como já mencionado, os bivalves podem estar expostos a microrganismos 

marinhos comensais e às bactérias entéricas e vírus originários de efluentes humanos ou 

animais, que desaguam no seu meio de produção. Como seres filtradores de grandes 

volumes de água, ocorre a concentração destes microrganismos em quantidade superior 

à água envolvente; portanto a sua flora microbiológica é um reflexo do meio aquático 

(Nunes, 1990; Huss, 1994). Este molusco pode alimentar-se apenas de bactérias, para o 

que precisa de quantidades da ordem de 10 por mililitro, o que não é difícil de 

encontrar em cursos de água, próximos de saída de esgotos (Nunes, 1990). Observar a 

figura n° 7, no Anexo II. Esta microflora depende de um grande número de factores, dos 

quais se destacam: a estação do ano, temperatura, salinidade, pH, concentração de 

nutrientes e dos poluentes da coluna da água (Richards, 2001a). Em seguida, será 

realizado um resumo das bactérias, vírus e toxinas que podem surgir no mexilhão não 



II. Microbiologia e Toxicologia dos Moluscos Bivalves 12 

lhes sendo prejudiciais, mas que devido ao elevado risco de causar doença ao homem, 

constituem um perigo grave (Pedro et ai, 2003). 

2.1. Bactérias saprófitas transmitidas pelos moluscos bivalves 

Fazem parte do microbiota estuarino natural, sendo nativas nos moluscos 

bivalves, onde podem crescer e produzir toxinas (Huss, 1994). Esta microflora saprófita 

pode ser patogénica para o homem e abrange sobretudo membros da família 

Vibrionaceae: Vibrio, Aeromonas e Plesiomonas. 

Também podem ser contaminados com Clostridium botulinum. Pode surgir nas 

áreas marinhas que estão próximas das zonas terrestres. Geralmente, o consumo de 

bivalves não é uma condição suficiente para causar doença com esta origem, porque 

geralmente o nível de contaminação é baixo e o seu desenvolvimento é raro (Huss, 

1994; Recommendations by the National Advisory Committee of Microbiological 

Criteria for Foods, 1992). 

No Quadro n° 5 do Anexo I são indicados parâmetros e os respectivos valores 

que condicionam o crescimento e produção de toxinas das principais bactérias 

patogénicas com origem marinha. 

2.1.1. Vibrio spp. 

Os Vibrios são bacilos Gram negativos, anaeróbios facultativos, ocorrem 

principalmente em águas salgadas ou salobras (halotolerantes), o que mostra a sua 

capacidade de adaptação ao meio aquático (SCVMRPH, 2001). As espécies patogénicas 

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

entre os 15 e 20°C (Huss, 1994). Recentemente, foi demonstrado que são capazes de 

responder a condições ambientais adversas, entrando numa fase viável, mas não 

cultivável. Contudo, quando as condições ambientais são óptimas retornam ao estado 

"cultivável". Uma implicação óbvia é que os exames convencionais das amostras 

ambientais para estes patogénicos podem ser negativos, enquanto estão de facto 

presentes células viáveis e potencialmente virulentas (Jaykus et ai., 2000; Huss, 1994). 
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Nos Estados Unidos da América, o Vibrio é o género mais frequente nas doenças 

alimentares com origem bacteriana, resultantes da ingestão de bivalves contaminados 

(ICMSF, 1998). 

Sabe-se que a situação verificada nos E. U. A. não possui maior amplitude, 

porque a distribuição de V. vulnificus e V. parahaemolyticus é espacial e 

temporariamente heterogénea e parece ser determinada pela combinação da salinidade, 

temperatura altas e factores não identificados (Jones e Summer-Brason, 1998). 

Vibrio vulnificus é a preocupação mais grave de saúde pública, mas o Vibrio 

parahaemolyticus e Vibrio cholerae (designadamente os serogrupos 01 e 0139 

causadores da cólera) podem causar sintomas gastroentéricos mais graves que os 

causados por vírus e bactérias patogénicas com origem fecal (Jones e Summer-Brason, 

1998; SCVMRPH, 2001). 

2.1.1.1. Vibrio par ah aemolyticus 

É uma bactéria marinha halófila que ocorre naturalmente nos estuários e zonas 

costeiras. Causa gastroenterites após o consumo de bivalves, crus, mal cozinhados ou 

recontaminados, em particular ostras (Marth, 1998; SCVMRPH, 2001). 

A dose infecciosa do V parahaemolyticus não é conhecida, provavelmente é 

elevada (> IO6), mas > 102UFC/g torna o alimento inaceitável (Huss, 1994; Son e Fleet, 

1980; SCVMRPH, 2001). Em relação à patogenia, identificaram-se principalmente duas 

toxinas, a "thermostable direct hemolysin" (TDH) e a "TDH - related hemolysin" 

(TRH) (SCVMRPH, 2001). 

O V. parahaemolyticus nunca foi detectado na água com uma temperatura 

inferior a 15°C (SCVMRPH, 2001). No Verão de 1997, ocorreu o maior surto de 

infecção, em 209 pessoas, por V parahaemolyticus descrito na América do Norte. 

Esteve epidemiologicamente associado com o consumo de ostras cruas capturadas em 

águas do Pacífico com temperaturas médias mais elevadas. Antes de surtos, as infecções 

por V. parahaemolyticus nos Estados Unidos eram geralmente devido a uma 

manipulação incorrecta de produtos da pesca contaminados, refrigeração inadequada, 

cozedura insuficiente, ou contaminação cruzada (Jaykus, 1996). 
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2.1.1.2. Vibrio vulnificus 

A forma principal da doença é a septicemia primária, outras formas clínicas são 

infecções de feridas e gastroenterites. Nos Estados Unidos, a evidência epidemiológica 

indica que a exposição entérica pode causar um síndrome caracterizado por doença 

gastroentérica seguida por uma septicemia primária, com taxas de mortalidade de cerca 

de 50%, dentro de 24 a 48 horas, sobretudo em indivíduos imunodeprimidos (Jones et 

ai, 1991a; Jaykus et ai, 2000). 

Em relação à dose infecciosa, existe falta de informação. Num estudo realizado, 

mais de 10 UFC/grama resultou em infecção, a dose infecciosa parece ser menor que a 

do V. parahaemolyticus. Em relação à sua prevalência no ambiente, esta bactéria foi 

isolada da água do mar, sedimentos, plancton, peixe e bivalves de zonas tropicais e 

temperadas em todo o mundo. Apesar de já ter sido isolada com temperaturas da água 

de 8°C, os seus níveis são maiores durante os meses mais quentes (West, 1991; Nunes, 

1990; Ghinsberg et ai, 1999 citados por SCVMRPH, 2001). 

As ostras cruas ou ligeiramente cozinhadas em vapor, capturadas das águas 

costeiras do Golfo do México, durante os meses de Verão, foram associadas à 

transmissão de V. vulnificus (Richards, 1985, 1991; SCVMRPH, 2001). Há estudos que 

indicam a sua sobrevivência por encapsulamento nas ostras (ICMSF, 1998). 

Não existe nenhum registo na Europa que confirmem infecções gastrointestinais 

por V. vulnificus, apesar de existirem poucos dados que permitam saber a verdadeira 

incidência. A Directiva 91/492/CEE, de 15 de Julho de 1991, não inclui critérios 

microbiológicos para os vibrios, enquanto que a Food and Drug Administration (FDA) 

tem uma tolerância zero para o V. vulnificus nos produtos da pesca (SCVMRPH, 2001). 

2.1.1.3. Outros Vibrios spp. 

O isolamento de baixa frequência e os dados epidemiológicos inconclusivos 

questionaram a utilidade da sua análise nos produtos da pesca (Huss, 1994; 

Recommendations by the National Advisory Commitee on Microbiological Criteria for 

Foods, 1992). Outros Vibrio spp. são agentes etiológicos de surtos de doença alimentar 

com origem nos bivalves, incluindo V. cholerae serótipo não-Ol, V. fluvialis, V. 

mimicus, V. hollisae e V. furnissi. A frequência da infecção a partir destes organismos 
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não é diferente dos outros Vibrios, mas a sintomatologia é menos grave do que para V 

parahaemolyticus e V. vulnificus (Huss, 1994). 

2.1.1.4. Prevenção 

As áreas de captura identificadas como sendo de risco, podem ser sujeitas ao 

encerramento durante períodos em que a temperatura da água do mar se correlaciona 

com níveis elevados de V. vulnificus ou V. parahaemolyticus. Contudo, uma relação 

definida entre a temperatura da água do mar na área de captura e a doença associada à 

ingestão de bivalves ainda não foi estabelecida em nenhum país europeu. A refrigeração 

dos bivalves capturados, especialmente antes da depuração, não é praticada 

regularmente na Europa. Dado que as suas concentrações nos bivalves capturados 

recentemente é geralmente baixa e a multiplicação não ocorre abaixo dos 10°C, o 

controlo de temperatura durante as etapas subsequentes reduzirá a incidência da doença 

humana pelo menos, em regiões endémicas (SCVMRPH, 2001). 

Os Vibrios spp. são facilmente destruídos pelo calor (90°C durante 90 segundos), 

com a salvaguarda que o choque de calor para facilitar a abertura dos bivalves não é 

suficiente para garantir a sua destruição (Recommendations by the National Advisory 

Committee of Microbiological Criteria for Foods, 1992). 

Actualmente na Europa, a incidência de infecções causadas por V. 

parahaemolyticus e V. vulnificus não pode ser quantificada, no entanto o risco parece 

baixo (SCVMRPH, 2001). Apesar do consumo de produtos da pesca ter aumentado 

significativamente (4% nos últimos 10 anos), a ocorrência, a diversidade e a virulência 

de Vibrio spp. são desconhecidas em Portugal (Pereira et ai, 2002). 

2.1.2. Aeromonas spp. e Plesiomonas spp. 

A Aeromonas hydrophila é uma bactéria com origem na água, apontada como 

causadora de doenças associadas ao consumo de bivalves (ICMSF, 1998). 

Como os outros membros da família Vibrionaceae, Plesiomonas shigelloides é 

muito disseminada pela natureza, mas parece que os peixes e os bivalves são o seu 

reservatório principal. Há uma variação sazonal muito marcada, mas devido à sua 

natureza mesófila, existe em maior quantidade durante os períodos quentes (Koburger, 

1989 citado por Huss, 1994). Estiveram implicados em casos de gastroenterite 
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associados com os bivalves, apesar da sua acção ser altamente controversa e 

circunstancial (ICMSF, 1998). Este grupo de organismos não está normalmente incluído 

nas especificações microbiológicas (Stannard, 1997). 

2.2. Bactérias patogénicas não saprófitas 

Geralmente, estes organismos patogénicos não são habitantes naturais marinhos. 

A contaminação dos mexilhões resulta das drenagens de esgotos fecais humanos e 

animais para as águas costeiras onde crescem. No caso de bivalves descascados através 

de contaminação directa durante o processamento (contaminação cruzada, abuso 

tempo/temperatura, manipuladores/equipamento infectados) (Richards, 1998; Huss, 

1994). 

No quadro n° 6 (Anexo I) são indicados parâmetros e os respectivos valores que 

condicionam o crescimento e produção de toxinas das principais bactérias patogénicas 

não saprófitas. 

2.2.1. Salmonella spp. 

Salmonella spp. são membros da família Enterobacteriaceae e existem mais de 

2000 serótipos. São Gram negativas, não esporuladas e geralmente móveis. Fermentam 

a glucose com produção de gás e a grande maioria não fermenta a lactose. A Salmonella 

é encontrada no tracto intestinal dos mamíferos, aves, anfíbios e répteis (muitos são 

excretores assintomáticos), mas não em animais marinhos (Huss, 1994). Os três 

principais serovares da Salmonella entérica são a Salmonella enteritidis, Salmonella 

typhi e Salmonella typhimurium (CDC, 2003). A dose infecciosa varia de menos de 100 

a mais de 10 organismos/grama, de acordo com os serótipos, os alimentos envolvidos e 

com a susceptibilidade individual (Huss, 1994). 

Os sintomas clínicos são de dois tipos: a febre tifóide (Salmonella typhi) e a 

toxinfecção digestiva. O primeiro caso caracteriza-se por febre elevada em "plateau". 

Na segunda semana de doença, segue-se a anorexia, congestão das mucosas e o 

envolvimento da parte superior do aparelho respiratório (Vivares, 1991). A Salmonella 

typhi só atinge os humanos e a origem está relacionada com águas contaminadas. No 
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passado, a febre tifóide era uma consequência frequente do consumo de ostras cruas na 

Europa (ICMSF, 1998) 

Na toxinfecção alimentar clássica, os sintomas surgem geralmente 12 a 36 horas 

após ingestão (diarreia sem sangue, vómitos e febre) e não excedem uma semana 

(Vivares, 1991), podendo ser causada por S. entérinais (CDC, 2003). No trabalho 

realizado por Nunes (1990) com bivalves provenientes de estuário do Tejo, o serótipo 

isolado com maior frequência foi o Salmonella enteritidis. 

A Salmonella surge nos moluscos bivalves por contaminação fecal do ambiente 

costeiro ou por contaminação após a captura. Neste caso, devem adoptar-se as seguintes 

medidas: aquecimento suficiente, conservação a temperaturas inferiores a 5°C, prevenir 

a contaminação cruzada após cozedura e a manipulação por portadores ou doentes 

(Stannard, 1997). 

2.2.2. Escherichia coli 

A Escherichia coli (E. coli) é considerada o coliforme fecal dominante nas fezes 

dos humanos e dos animais vertebrados. Geralmente, as estirpes de E. coli que 

colonizam o tracto gastrointestinal são comensais inofensivas, com um papel importante 

na manutenção da fisiologia intestinal (Huss, 1994). Como veremos no capítulo 

seguinte, é também o indicador clássico da presença de patogénicos entéricos, entre os 

quais alguns dos seus serótipos causadores de gastroenterites (Hackney, 1994). 

As estirpes patogénicas de E. coli provocam doença intestinal, com diferente 

gravidade, conforme o seu tipo, susceptibilidade das vítimas e grau de exposição (Huss, 

1994). Há pelo menos 4 tipos de estirpes patogénicas, com origem nos alimentos: E. 

coli enteropatogénica (EPEC); E. coli enterotoxigénica (ETEC);. E. coli enteroinvasiva 

(EIEC, "shiga-dysentery like" E. coli) e a £ coli enterohemorrágica (EHEC) / E. coli 

produtora de verocitoxina (VTEC) (Huss, 1994). Os sintomas variam de uma diarreia 

moderada a severa (colite hemorrágica). As estirpes incluem E. coli 0157:H7 e 026 e 

0111 (Stannard, 1997; Singleton, 1999). 
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2.2.3. Shigella spp. 

A Shigella sp. é encontrada principalmente no tracto intestinal dos humanos e 

primatas. Este microrganismo é frequentemente encontrado em águas contaminadas por 

fezes humanas (FDA, 2003). Descreveu-se a sua sobrevivência durante mais de 6 meses 

na água (Huss, 1994). A disenteria causada pela Shigella spp. caracteriza-se por dor, 

febre, diarreia aquosa e sangrenta. É um problema das sociedades com deficientes 

condições de saneamento básico, contaminando os bivalves das zonas de águas costeiras 

ou após captura. (Bernardo, 1999). Nos E.U.A., estão bem documentados surtos 

recentes de doença humana associada à presença de Salmonella e Shigella nos bivalves 

(Bean et ai, 1997 citados por Jaykus et ai, 2000). 

2.2.4. Vibrio cholerae serótipo Ol 

O V. cholerae Ol causa uma diarreia moderadamente aquosa a profusa. De 

acordo com ICMSF (1998), o V. cholerae Ol tem as seguintes origens: (1) água de 

captura associada com as bactérias aquáticas de ocorrência natural; (2) água de captura 

associada à poluição fecal; (3) associada com o processamento e preparação 

(contaminação cruzada, abuso tempo/temperatura e manipuladores infectados). Foram 

reportados cerca de 2400 casos de cólera em Portugal, em 1974, após o consumo de 

berbigões contaminados por esgotos humanos (Blogoslawski e Stewart, 1983). O New 

York Times (2 de Novembro de 1975) descreveu um surto seguinte de cólera, com mais 

de 200 casos, com três mortes em Coimbra. As autoridades sanitárias atribuíram o surto 

a berbigões contaminados provenientes do Estuário do Mondego (Sindermann, 1990). 

2.2.5. Outras bactérias 

Como agente etiológico de toxinfecções gastroentéricas, o Staphylococcus 

aureus (S. aureus) sobrevive muito bem no ambiente, mas o principal reservatório é o 

nariz, garganta e pele humana/animal (Huss, 1994). Apesar de não ser nenhuma bactéria 

entérica, a principal fonte são também os manipuladores ou contaminações cruzadas de 

bivalves descascados que podem suportar o seu crescimento, sobretudo quando sujeitos 

a temperaturas abusivas (ICMSF, 1998; Jaykus et ai, 2000). A sua presença em número 
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elevado (10 /g) indica a presença potencial das enterotoxinas, com risco de intoxicação 

alimentar. Estas enterotoxinas são geralmente muito resistentes às enzimas proteolíticas 

e ao calor, de maneira que a pasteurização e a cozedura vulgar em casa não são 

suficientes para as destruir (Huss, 1994). 

Em relação, ao Clostridium perfringens é frequentemente isolado nos peixes, 

mas geralmente está associado com poluição fecal humana ou animal. O Campylobacter 

jejuni não sobrevive bem no ambiente pela falta de resistência aos factores ambientais; 

contudo este microrganismo é continuamente introduzido no ambiente por descargas de 

esgotos que eventualmente contaminam as águas de crescimento dos bivalves. Para 

reduzir o risco de campilobacteriose com origem nos bivalves, o controlo de C. jejuni 

começa na captura de bivalves de águas aprovadas, em conjunto com a refrigeração 

adequada imediata (Recommendations by the National Advisory Committee of 

Microbiological Criteria for Foods, 1992; ICMSF, 1998). 

2.3. Vírus entéricos transmitidos por moluscos bivalves 

Todos os vírus entéricos, devido à sua cobertura proteica exterior são resistentes 

aos ácidos, enzimas presentes no estômago e tracto gastrointestinal. A sua sobrevivência 

no ambiente e nos alimentos depende de vários factores, tais como: temperatura, 

salinidade, radiação solar e da presença de sólidos orgânicos. A adsorção viral à matéria 

particulada orgânica e inorgânica presente nos efluentes e águas naturais promove a 

sobrevivência vírica, protegendo-os de factores biológicos e fisico-químicos adversos, 

perdurando mais do que na coluna de água (LaBelle e Gerba, 1980; Rao et ai, 1984 

citados por Sobsey e Jaykus, 1991; LeGuyader, 2000; Gantzer e Schwartzbrod, 2002). 

A dose infecciosa dos vírus para causar doença com origem alimentar, é 

provavelmente muito menor que a das bactérias (Richards, 1988). 

Os vírus entéricos são obrigatoriamente parasitas intracelulares porque 

dependem inteiramente das células vivas do hospedeiro para se replicarem, logo são 

incapazes de se multiplicarem no exterior (Sobsey e Jaykus, 1991; Lees, 2000). 

A sua natureza intracelular obrigatória torna-os específicos das células 

hospedeiras. Assim, os vírus entéricos humanos que estiveram associados com doença 

após consumo de bivalves, pressupõem a contaminação por esgotos fecais humanos ou 

a associação com práticas inadequadas de higiene (Sobsey e Jaykus, 1991; Lees, 2000). 
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O vírus da hepatite A (HAV) é o responsável pela infecção mais grave 

associada ao consumo de bivalves (Vivares, 1991; Huss, 1994; Lees, 2000). Sobrevive 

mais de um mês na água do mar (Canzonier, 1972, Vivares, 1991; Callahn et ai, 1995 

citados por Lees, 2000). Desde o registo dos primeiros casos em 1950, na Suécia, 

muitos surtos de hepatite A dispersos por todo o mundo e relacionados com o consumo 

de bivalves foram descritos por vários autores (Richards, 1985; Rippey, 1994, Jaykus et 

ai, 1994 citados por Lees, 2000). Um dos maiores surtos ocorreu na China em 1988, 

envolvendo 300.000 casos de hepatite A. A investigação revelou que a fonte e o modo 

de transmissão foi o consumo de amêijoas capturadas de áreas poluídas e 

inadequadamente cozinhadas (Tang et ai, 1991 citado por Huss, 1994; Lees, 2000; 

Richards, 2001b). 

Entre as doenças ligadas à ingestão de bivalves, também se destaca as que são 

causadas pelo vírus da hepatite E, que provoca dano hepático, com a particularidade de 

ter elevada taxa de mortalidade nas mulheres grávidas (Sobsey e Jaykus, 1991; Power e 

Collins, 1989; Huss, 1994; ICMSF, 1998). 

Os calicivírus com uma morfologia do tipo "Small Round Structured Viruses" 

podem ser divididos em 3 genogrupos representados por: genogrupo I - vírus Norwalk, 

genogrupo II - vírus Snow Mountain. Colectivamente, os vírus do genogrupo I e II 

podem ser referidos como "Norwalk-like vírus" (NLV), sendo responsáveis por 

gastroenterites. O genogrupo III consiste no clássico calicivírus, com o virus Sapporo 

como protótipo (Lees, 2000; Richards, 2001b). 

Os astrovírus (pequenos, redondos) e enterovirus (poliovírus, coxsackievirus A e 

B, echovirus) assumem menor relevo nas gastroenterites (ICMSF, 1998; Lees, 2000). 

2.3.1. Controlo das doenças víricas 

O modo predominante de transmissão é pessoa-a-pessoa através da via fecal-

oral, mas também por consumo de água e de bivalves que crescem em águas poluídas 

(Huss, 1994; Sobsey e Jaykus, 1991). Para alimentos processados adopta-se o 

tratamento por calor; mas não para os bivalves comercializados vivos, porque altera a 

sua palatibilidade, diminuindo a aceitação pelo consumidor. Acrescenta-se que o 

aquecimento que permite a abertura das valvas pelo vapor será no seu melhor uma 

medida de controlo parcialmente efectiva (Huss, 1994; Lees, 2000). Apesar da cozedura 
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completa (ebulição durante pelo menos 20 minutos) ser eficaz na eliminação dos vírus 

entéricos, os bivalves podem perder algumas das suas características desejáveis, ficando 

duros, secos e sem sabor. Complementarmente, alguns autores afirmaram que níveis 

elevados de proteínas e lípidos como são encontrados nos tecidos dos bivalves tendem a 

proteger os vírus da inactivação térmica (Bidawid et ai, 2000 referido por Richards, 

2001b; Lees, 2000). 

A contaminação por manipuladores de alimentos pode ser prevenida pela 

adopção de boa higiene pessoal e divulgação de programas de saúde educacional, como 

mencionado para controlo das Enterobacteriaceae (Huss, 1994). 

No caso da hepatite A, o período de incubação alargado (cerca de 4 semanas) 

torna a sua conexão com um veículo alimentar muito difícil, sobretudo se os casos 

forem esporádicos. De um modo geral, os alimentos já não estão disponíveis para 

análise e as histórias de consumo não são conclusivas. Como consequência, as 

comunicações desta doença associada aos bivalves são de dois tipos: surtos grandes 

onde o veículo de infecção é mais óbvio e os "clusters" mais pequenos ou infecções 

esporádicas, onde o envolvimento do veículo alimentar só fica evidente através de 

investigação epidemiológica diligente. Dado que este tipo de investigação é mais uma 

excepção do que uma regra, a associação dos bivalves com hepatite A é esporádica, 

sendo considerada não comunicada (Rippey, 1994 citado por Lees, 2000). 

Na maioria dos casos, os dados epidemiológicos do Reino Unido e Estados 

Unidos, mostraram que não é identificado um agente etiológico nos surtos de doenças 

associados aos moluscos bivalves. Contudo, é aceite que os sintomas clínicos descritos 

na maioria dos surtos com causa desconhecida, são consistentes com os critérios 

epidemiológicos para gastroenterite vírica, tais como as que são causadas por "NLV". 

Consequentemente, estes agentes constituem a causa significativa da doença e deveriam 

ser incluídos na sua estimativa, sendo mais frequentes que os surtos de hepatite. 

Oficialmente, os casos comunicados subestimam consideravelmente o actual volume de 

gastroenterites víricas provenientes da ingestão de bivalves. Existem várias razões para 

que esta situação aconteça, incluindo a ausência de imposições legais para a sua 

comunicação, em conjunto com a natureza moderada das gastroenterites, que apesar de 

desagradáveis, são de curta duração e seguidas pela completa recuperação, sem sequelas 

(Sobsey e Jaykus, 1991, Recommendations by the National Advisory Commitee on 

Microbiological Criteria for Foods, 1992; Lees, 2000). A lista dos veículos alimentares 

nos surtos das doenças víricas é dominada pelos moluscos bivalves (Huss, 1994). 
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No âmbito deste trabalho e de acordo com o Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de 

Setembro, na ausência de procedimentos de rotina para vírus e de fixação de normas 

virulógicas, os testes devem ser baseados em contagens de bactérias fecais. 

2.4. Biotoxinas 

A maioria das toxinas marinhas são produzidas por algas unicelulares do 

fitoplâncton (dinoflagelados), que são uma fonte de alimento para os bivalves (Huss, 

1992). Os quatro grupos de toxinas significativos para os consumidores de moluscos 

bivalves são: "Paralytical shellfish poisoning", (PSP); "Diarrhetic shellfish poisoning"; 

(DSP); "Neurotoxic shellfish poisoning", (NSP); "Amnesic shellfish poisoning", (ASP) 

sendo caracterizadas no quadro n° 7. 

A Directiva 91/492/CE, de 15 de Julho foi recentemente substituída pela 

Decisão 2002/225/CE, de 15 de Março, que define regras pormenorizadas no que se 

refere a níveis máximos do complexo das DSP (ácidos ocadaico e dinofisistoxinas -

isómero), de iessotoxinas, pectenotoxinas e azaspirácidos, bem como os métodos de 

análise a utilizar na respectiva detecção. As iessotoxinas e pectenotoxinas estão 

relacionadas com as toxinas responsáveis pela DSP. Apesar dos seus mecanismos de 

toxicidade não serem totalmente conhecidos, sabe-se que causam danos hepáticos e 

cardíacos. Na Europa, foi observado um novo síndrome tóxico humano "AZP" causado 

por azaspirácidos e com sintomas similares à "DSP", após o consumo de mexilhões 

contaminados (Cefas, 2003). 

As toxinas (PSP, DSP e ASP) são todas de natureza não proteica e 

extremamente estáveis ao calor, de tal modo que a salga, a fumagem, a desidratação e a 

cozedura não permitem a sua destruição e o risco de intoxicação após consumo é 

elevado (Huss, 1994). A remoção de toxinas por depuração pode ter algum potencial, 

mas o processo é muito lento. Existe o risco que alguns indivíduos com baixa taxa de 

filtração retenham o nível inicial (Hall, 1991 citado por Huss, 1994). Parece não ser 

possível controlar a composição do fitoplâncton tóxico nas áreas de crescimento dos 

bivalves e também não existe nenhum modo credível de prever quando é que um 

determinado tipo de fitoplâncton irá crescer. Assim, o plano de amostragem deve ter em 

consideração que a toxicidade dos mexilhões pode aumentar de níveis negligenciáveis 

para letais, em menos de 24 horas. 
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2.5. Parasitas 

A monitorização de moluscos bivalves demonstrou que podem conter 

protozoários patogénicos para os humanos. Espécies de Giardia sp., Cyclospora sp. e 

Cryptosporidium sp. podem estar presentes nas águas de crescimento dos bivalves. A 

capacidade dos moluscos bivalves em concentrarem Gyardia e Crypstosporidium foi 

demonstrada por Toro et ai, em 1995. Oócitos de Crypstosporidium parvum foram 

recuperados de amêijoas, mexilhões e ostras, de acordo com Graczyk et ai., 1999 

citados por Jaykus et ai., 2000. 

2.6. Químicos 

A contaminação química do ambiente é causada pela actividade humana, 

responsável pelo depósito no oceano de milhões de toneladas de desperdícios: lamas 

com origem em estações de tratamento de esgotos, drenagem para o mar de químicos 

usados na agricultura e esgotos não tratados de grandes centros urbanos e indústrias 

(Huss, 1994). 

A presença de contaminantes químicos nos produtos da pesca é dependente da 

localização, da espécie e seu tamanho, modelos de alimentação, solubilidade dos 

químicos e a sua persistência no ambiente (Huss, 1994). 

Observações de populações selvagens e estudos em laboratório, demonstraram 

que algumas espécies de bivalves, como o mexilhão, podem servir como indicadores 

biológicos de confiança, para monitorização de poluição nas águas costeiras. Várias 

fontes sugerem que em condições de exposição crónica a baixas/moderadas 

concentrações de determinados tipos de contaminantes ocorre retenção; neste caso, os 

mexilhões tendem a sequestrar uma quantidade significativa de metais pesados, bifenis 

policlorados e hidrocarbonetos nos compartimentos teciduais (Fossato e Canzonier, 

1976). Destaca-se o mexilhão (Mytilus spp.), que por ser uma espécie indígena e 

abundante nas áreas costeiras, fácil de capturar e de processar, é uma importante fonte 

de alimento; pelo que a sua contaminação é uma preocupação da saúde pública, pois são 

animais sedentários/sésseis que se alimentam das partículas em suspensão, tornando a 

medição dos químicos nos seus tecidos uma avaliação da contaminação biológica local 

(Jones et ai., 2001). O quadro n° 8, no Anexo I resume os principais contaminantes. 
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3. Avaliação do risco de doença com origem alimentar 
nos bivalves 

O consumo de bivalves edíveis apanhados em cursos de água contaminados é 

responsável pelo aumento da incidência de doenças humanas como a febre tifóide, 

cólera, disenteria, hepatites e várias formas de gastroenterite (víricas, bacterianas e 

protozoários) em todo o mundo, o que tem suscitado várias preocupações no campo da 

saúde pública (Mead, 1999). 

Os moluscos bivalves crus têm sido incriminados pelo número elevado de 

doenças humanas. Provavelmente, este reflecte uma pequena proporção do número 

actual de casos, porque as conclusões são frequentemente baseadas na extrapolação do 

risco a partir de dados não condizentes com a realidade (Recommendations by the 

National Advisory Commitee on Microbiological Criteria for Foods, 1992). 

Em relação à avaliação da exposição, a quantidade de patogénicos depende do 

nível de contaminação da área de captura e da concentração por filtração da água 

envolvente. A concentração encontrada numa área particular de captura depende da 

presença de fontes de contaminação naturais ou antropogénicas, das condições 

meteorológicas, geográficas e hidrográficas, das espécies de bivalves em questão e da 

sua localização na coluna de água ou no leito. As concentrações de alguns 

contaminantes nos bivalves, sobretudo bactérias, que equilibram relativamente rápido 

com o meio envolvente, podem variar bastante de acordo com o efeito de factores como 

as marés e correntes (Lees, 2000; Lee e Younger, 2002). 

Os moluscos bivalves crus devem ser objecto de considerações prioritárias para 

o desenvolvimento de critérios microbiológicos, porque recebem a 2a classificação mais 

elevada na escala de perigo, categoria 5 (Huss, 1994; Ribeiro, ?). Segundo a U.S. 

National Advisory Commitee on Microbiological Criteria for Foods, 1992 referida por 

Huss, 1994, esta categoria de risco foi definida deste modo: 

1) O processo de produção não contém um passo controlado (PCC-1) que 

destrua efectivamente os perigos identificados; 2) O produto está sujeito a 

recontaminação após processamento e antes da embalagem; 3) Elevado potencial de 

manuseamento abusivo na distribuição/consumo. È provável que ocorra multiplicação 

microbiana se ocorrerem abusos de tempo/temperatura; 4) Não há no processamento um 
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aquecimento terminal. A maioria dos moluscos é tradicionalmente consumido cru ou 

levemente cozinhados e na totalidade, incluindo as vísceras (Lees, 2000); 

5) Existem dados epidemiológicos sobre doenças com origem no consumo de 

moluscos bivalves. Quando os bivalves estão implicados num surto de doença, 

(envolvendo duas ou mais pessoas, sem ser da mesma casa) (uma ou mais, no caso das 

biotoxinas), a autoridade sanitária deve determinar se existe uma associação 

epidemiológica entre a doença e o consumo de bivalves, revendo: a história de 

alimentação de cada consumidor; as práticas de manipulação dos bivalves pelo 

consumidor e/ou intermediário; se a doença tem o potencial ou se sabe ser transmitida 

por bivalves; se os sintomas e o período de incubação das doenças são consistentes com 

o do agente etiológico suspeito (http://vm.cfsan.fda.gov: Manual NSSP, 2000). Em caso 

de associação epidemiológica entre o surto de doença e o consumo de bivalves, deve 

conduzir uma investigação o mais rapidamente possível para determinar se está 

relacionada com a área de crescimento, captura ilegal em lugares interditos ou com a 

contaminação pós-captura, durante o processamento ou distribuição. 

A vigilância das doenças de origem alimentar é complicada por vários factores. 

O primeiro é a falta de comunicação do aparecimento destas doenças (subnotifícação). 

Apesar de algumas doenças de origem alimentar serem graves ou mesmo fatais, casos 

moderados não são frequentemente detectados através da vigilância de rotina. Em 

segundo, muitos dos patogénicos transmitidos por alimentos são também disseminados 

através da água ou de pessoa para pessoa, obscurecendo o papel de transmissão com 

origem alimentar. Finalmente, alguma proporção deste tipo de doenças é causada por 

agentes ou patogénicos, que ainda não foram identificados (Mead, 1999). 

Penso que em Portugal existe subnotifícação das toxinfecções alimentares. As 

causas são diversas e contemplam a desvalorização do diagnóstico mediante um quadro 

clínico autolimitante e a escassez dos estudos epidemiológicos sobre as doenças 

humanas com origem no consumo de bivalves. 

http://vm.cfsan.fda.gov


III. Indicadores de Segurança Alimentar 26 

III. Indicadores de Segurança Alimentar 

1. Classificação das zonas de produção 

Os bivalves são uma preocupação ao nível da saúde pública, mesmo quando 

cultivados em águas pouco poluídas, sobretudo quando consideramos a enorme 

quantidade que um bivalve consegue filtrar durante um dia (mais de 200 litros para 

determinadas espécies), concentrando microrganismos (Canzonier, 1972). 

O Anexo III do Decreto-Lei n° 236/98, de 1 de Agosto estabelece as normas de 

qualidade das águas do litoral e salobras para fins aquícolas - águas conquícolas, que 

têm por finalidade proteger e melhorar a sua qualidade a fim de permitir a vida e o 

crescimento de moluscos (bivalves e gastrópodes), equinodermes, tunicados e 

crustáceos, contribuindo para a boa qualidade dos produtos conquícolas passíveis de 

consumo pelo homem. Citando-o, o valor máximo recomendado para os coliformes 

fecais devia ser inferior a 300 na polpa do molusco e no líquido intervalvar. Esta lei 

surgiu quando não existia legislação específica relativa à protecção dos consumidores 

de produtos conquícolas. 

A Directiva Comunitária 91/492/CEE, de 15 de Julho de 1991 foi transposta 

para o direito nacional pelo Decreto-Lei n° 112/95, de 23 de Maio, regulamentado pela 

Portaria 552/95, de 8 de Junho e posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n° 293/98, de 

18 de Setembro, que aprova as normas sanitárias relativas à produção e à colocação no 

mercado de moluscos bivalves vivos, tendo por objectivo a defesa da saúde pública. 

Posteriormente, o Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro, adquiriu a 

responsabilidade de estabelecer as normas de qualidade para as águas conquícolas, 

mantendo o mesmo limite. 

O Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP), através do 

Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) é a autoridade responsável por 

classificar e monitorizar as zonas de produção de moluscos bivalves nos acidentes 

naturais e orla costeira, mediante o resultado de análises periódicas. Os procedimentos 

legais usados na classificação das águas produtoras de bivalves baseiam-se em critérios 

exclusivamente bacteriológicos. Utiliza como indicador, o nível de contaminação por 

coliformes fecais / E. coli, determinado directamente em 100 g de carne e líquido 

intervalvar dos moluscos bivalves. Consultar Quadro n° 9, do Anexo I. 
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Classifica em A, B, C, ou D ao abrigo do ponto 1 das Condições aplicáveis às 

zonas de produção, do Capítulo I; Anexo II, do Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de 

Setembro e Despacho n° 13433 (2a série), de 9 de Julho de 2003. Presume-se que esta 

classificação considera o risco de contaminação com microrganismos patogénicos e 

determina o tipo de tratamento a que os bivalves devem ser sujeitos antes do consumo. 

O mesmo critério aplica-se igualmente para determinar a eficácia da depuração e se os 

moluscos bivalves vivos são apropriados para consumo humano (Huss, 1994; Araújo et 

ai, 1995; West e Coleman, 1986). Serão considerados seguros para consumo humano, 

quando a contagem for inferior ao critério aceite de 300 coliformes fecais ou 230 células 

de E. coli 1100 g de carne do bivalve, respectivamente. 

Conclui-se que o processo de salubrização de moluscos bivalves vivos depende 

da classificação atribuída às zonas de produção e da existência de unidades de 

depuração. Após depuração, deve ser dado cumprimento a todos os requisitos 

constantes do capítulo V, Prescrições relativas aos moluscos bivalves vivos, Anexo II 

do Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro. Resumo no Quadro n° 10 do Anexo I. 

Independentemente da necessidade de cumprimento das condições atrás 

referidas, para que os bivalves possam ser admitidos a qualquer um dos 

estabelecimentos (centro depurador ou expedidor), é necessário que na zona de 

produção de onde provêm, não tenham sido detectados na água valores de biotoxinas ou 

de outros contaminantes químicos e biológicos superiores aos valores guia 

especificados na legislação em vigor. 

2. Indicadores de Segurança Alimentar 

A definição clássica de indicador é a seguinte: microrganismo ou grupo de 

microrganismos que são indicativos que o alimento esteve exposto a condições que 

representam um risco aumentado, podendo estar contaminado com um patogénico ou 

mantido em condições que podem originar o seu crescimento (Thatcher e Clark, 1973). 

Estes critérios aplicam-se à maioria dos alimentos que podem ser veículos de 

patogénicos (independentemente da sua fonte para os alimentos). Os patogénicos 

preocupantes em questão, foram assumidos como sendo de origem intestinal, resultando 

da contaminação fecal, directa ou indirecta. Quando o conceito de indicador fecal foi 
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aplicado à segurança alimentar, alguns critérios que foram adicionados também são 
referidos no Quadro n° 11 (Anexo I). 

As razões para que não se prossiga no isolamento de um patogénico específico 
são várias: 

Io As metodologias são complicadas, caras e demoradas. Várias das doenças 

associadas ao consumo de bivalves são diagnosticadas pelos sintomas induzidos pelos 

patogénicos nas pessoas, porque não existe nenhum método de rotina para o seu 

isolamento, 

2o A probabilidade de os encontrar em amostras de pequeno tamanho reduz-se 

rapidamente, porque ocorrem em menor quantidade no material fecal do que os outros 

organismos microbianos, particularmente numa combinação de esgotos com 

desperdícios em que são diluídos, 

3 o Outra complicação resulta da sua desigual distribuição nas águas de captura. 

A falha em detectar um patogénico numa amostra de água não prova que esteja ausente, 

apenas não foi detectado naquele conjunto de amostras, 

4o Acrescenta-se que a presença (ou não) de um patogénico em particular, não se 

correlaciona com a presença (ou não) de outro. A falha de correlação entre patogénicos 

requer que se faça o teste para todos, uma tarefa que é economicamente impraticável 

(Leonard, 2001). 

Para prevenir a disseminação de doenças, é necessário zelar toda a produção. 

Não sendo possível a monitorização directa de todos os bivalves (teste objectivo) antes 

da comercialização, o que teria uma dimensão impraticável, procede-se à união da 

vigilância das águas de captura e da avaliação da salubridade dos animais, basicamente 

através de indicadores microbiológicos para garantir a segurança alimentar. 

2.1. Caracterização dos coliformes totais, fecais e da 
Escherichia coli 

Os coliformes totais, fecais e a Escherichia coli (E. coli) são usados como 

indicadores, com base na observação que o "habitat" natural das Enterobacteriaceae são 

as fezes do homem e de outros mamíferos. 
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2.1.1. Coliformes 

São representados por 4 géneros da família Enterobacteriaceae que fermentam 

lactose e incluem Enterobacter, a maioria das Escherichia, Klebsiella e Citrobacter. 

Estes organismos não são exclusivamente de origem fecal, podendo crescer ou persistir 

por longos períodos num habitat não fecal, por exemplo no solo (Stannard, 1997). De 

um modo geral, os coliformes são bastonetes Gram-negativos, não formadores de 

esporos, que fermentam a lactose dentro de 48 horas a 37°C (Singleton, 1999). A 

facilidade com que os coliformes podem ser cultivados e diferenciados torna-os quase 

indicadores ideais, excepto que a sua identificação pode ser complicada com a presença 

de estirpes atípicas (não fermentadores de lactose) (Stannard, 1997). 

2.1.2. Coliformes fecais 

Os coliformes fecais têm uma maior probabilidade de conter organismos de 

origem fecal e consequentemente de indicar contaminação fecal, do que os coliformes 

que não receberam mais nenhum teste de diferenciação. O método para detecção de 

coliformes fecais não necessita de purificar culturas ou de aplicar os testes IMViC 

(Thatcher e Clark, 1973). Os coliformes "termotolerantes". na prática sinónimos de 

"fecal" são os que se multiplicam a 44°C (Stannard, 1997). 

De acordo com a definição do Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro, 

coliforme fecal é a bactéria em forma de bastonete, aeróbia facultativa, Gram-negativa, 

não formadora de esporos, citocromo oxidase negativa, que pode fermentar a lactose 

com produção de gás na presença de sais biliares ou agentes tensioactivos com 

características semelhantes de inibição de crescimento a 44°C ± 0.2°C, num período, de 

pelo menos 24 horas. Como são capazes de crescer na presença de sais biliares, que 

inibem o crescimento das bactérias Gram-positivas, retiram-se vantagens do isolamento 

selectivo de vários alimentos, baseados neste facto. 

Os coliformes fecais representam uma população que se presume ter uma 

elevada proporção de E. coli, ocasionalmente estirpes de Klebsiella e Enterobacter 

(Stannard, 1997). A substituição dos coliformes fecais por E. coli foi considerada por 

causa dos coliformes fecais termotolerantes, cuja presença em ambientes aquáticos não 

está necessariamente relacionada com contaminação fecal. Por exemplo, a Klebsiella 
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spp. é um microrganismo coliforme fecal ubíquo, que pode ser encontrado em diversos 
ambientes (Hackney, 1994). 

2.1.3. Escherichia coli 

De acordo com a definição do Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro, é o 

coliforme fecal que produz indol a partir de triptofano a 44°C ± 0.2°C, num período de 

24 horas. Sendo a E. coli o indicador indiscutível de contaminação de origem fecal 

(directa ou indirecta) relativamente recente nos alimentos crus, é desejável determinar a 

sua incidência numa população de coliformes fecais. A fórmula IMViC é o método 

clássico utilizado para identificar bactérias da família Enterobacteriaceae. Pelo método 

IMViC, a E. coli indicadora de poluição fecal tem a seguinte formulae + - - (Singleton, 

1999). 

I = produção de indol a partir do aminoácido triptofano, M = reacção de Vermelho de metilo, 

relacionado com o metabolismo da glucose; V = reacção de Voges-Proskauer (produção de acetoína) 

e C = utilização de citrato (Singleton, 1999). 

Os métodos convencionais usados para o isolamento de E. coli, geralmente não são 

adequados para detecção dos serótipos patogénicos. Por exemplo, a E. coli 0157:H7 

apresenta algumas particularidades: incapaz de crescer a 44°C e ausência de actividade 

de glucuronidase (Stannard, 1997; Singleton, 1999). 

Falha também na detecção de membros lactose-negativos das 

Enterobacteriaceae, tais como Salmonella spp., que não indicarão apenas contaminação 

fecal, mas terão um significado de saúde pública superior, porque a maioria é 

patogénica. Seria mais interessante usar um meio que permitisse a formação de colónias 

por todos os membros da Enterobacteriaceae, do que seleccionar como indicadores 

apenas os membros positivos à lactose (Stannard, 1997). 

2.1.4. Críticas aos indicadores: coliformes fecais IE. coli 

Questionou-se o seguinte: serão os coliformes, ou mesmo a E coli, verdadeiros 

indicadores do grau de contaminação das águas estuarinas por material de origem 

humana fecal? (Canzonier, 1972). Contrariando o conceito de indicador fecal que deve 

possuir elevada resistência extraentérica, Marcucci (1980), reconheceu que as águas 
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marinhas têm um efeito tóxico nos coliformes fecais e que a Escherichia coli é bastante 

sensível ao nível de salinidade. O declínio foi associado não tanto à morte, mas a um 

estado de dano sub-letal ("dies-off"). Estes microrganismos são particularmente 

sensíveis a uma rápida diluição; num meio de elevada força iónica e baixa concentração 

de nutrientes, ocorre uma redução de 90% entre a meia hora e as 8 horas (Birkbeck e 

McHenery, 1982; Alcântara e Almeida, 1988). Dados discordantes apresentados por 

Rhodes e Kator (1988) indicam que a E. coli e a Salmonella spp. podem multiplicar-se e 

subsistir no ambiente estuarino ou no mar, durante semanas; enquanto outros 

investigadores exibem resultados similares de sobrevivência em ambientes tropicais de 

água doce (Huss, 1994). 

Para a E. coli, enquanto indicador fecal, interessa o seu período de sobrevivência 

na água, com uma diminuição similar ao dos patogénicos bacterianos intestinais mais 

comuns, apesar de existirem estudos que demonstram que alguns são mais resistentes na 

água (Huss, 1994). 

No trabalho realizado por Birkbeck e McHenery (1982), também foi afirmado o 

seguinte: "... os sedimentos subtidais em comparação com os teores de coluna de água, 

apresentavam valores mais elevados do número total de bactérias". Contudo, nos 

sedimentos intertidais, ciclicamente sujeitos a condições adversas de exposição 

(radiação, temperatura, secura), os teores de bactérias viáveis estavam negativamente 

correlacionados com o tempo de imersão. Admite-se a eventual redução dos teores de 

coliformes fecais na superfície de bancos intertidais, o que é um facto a considerar na 

avaliação das condições sanitárias de cultura de bivalves (Alcântara e Almeida, 1988). 

No estudo das diferentes áreas da Ria de Aveiro, também realizado por 

Alcântara e Almeida, verificou-se que os teores de coliformes fecais no berbigão, na 

água e nos sedimentos, não parecem estar correlacionados. Esta observação vem ao 

encontro do valor duvidoso do controlo sanitário dos bivalves por determinação do teor 

de coliformes fecais na coluna de água ou no sedimento das áreas de cultura; sobretudo 

após se terem verificado toxinfecções pelo consumo de berbigões cuja captura tinha 

sido permitida, com base no teor de indicadores nas águas (Alcântara e Almeida, 1988; 

Bonadonna, 1990). 

A divergência encontrada nas análises da água explicada pela irregularidade dos 

efluentes contaminadores e pelos factores hidrodinâmicos, contrasta com a capacidade 

dos moluscos bioconcentrarem, o que torna a sua pesquisa mais fácil. Assim, o Decreto-
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Lei n° 293/98, de 18 de Setembro obriga à classificação das zonas de captura baseada 

nos teores obtidos na carne e liquor dos bivalves e não na água. 

A eficiência da depuração (ou da transposição) é monitorizada pela extensão 

com que o indicador bacteriano (coliformes fecais / E. colí) foi "purgado". Quando estes 

forem "limpos" a níveis aceitáveis, assume-se que todos os patogénicos serão 

eliminados a uma taxa comparável à do organismo indicador (Son e Fleet, 1980). 

Continuando esta discussão, é preciso cuidado para evitar a seguinte declaração: 

"Os nossos bivalves tem uma contagem elevada de coliformes/E coli; nós precisamos 

de reduzir a sua contagem para serem comercializados". A contagem de coliformes 

elevada não é o problema primordial. É meramente indicadora da potencial 

contaminação por enteropatogénicos, ou seja o indício de um risco aumentado da 

existência de patogénicos (Canzonier, 1984; Richards, 1998). Este investigador 

esclarece ainda: "Não permitam que uma razão tão imperfeita influencie a selecção do 

processo para resolver o problema das contagens elevadas dos indicadores, mas que 

poderá ser completamente ineficaz na eliminação dos contaminantes mais preocupantes 

para a saúde pública" (Canzonier, 1984). 

Nunes (1990) observou o aumento da frequência de Salmonella, quando o nível 

de coliformes fecais elevou. Contudo, resultados pouco interessantes foram confirmados 

pela sobrevivência de Salmonella spp., em águas completamente livres de Escherichia 

coli (Canzonier, 1972; Nunes, 1990). Na experiência realizada por Nunes (1990), com 

água do estuário filtrada, a S. enteritidis sobreviveu durante 15 dias, enquanto a 

viabilidade da E. coli declinou significativamente depois do décimo dia. 

Deste modo, justifica-se a obrigatoriedade da sua análise, bem como da sua "não 

detecção" em 25 g de carne de molusco, para serem comercializados, de acordo com o 

Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro. 

Estes indicadores não são aplicáveis na estimativa da distribuição e risco de 

contaminação por Vibrio spp., porque estes não estão relacionados com a poluição fecal 

do ambiente estuarino, devido à sua natureza autóctone, o que justifica o aumento da 

incidência de doenças associadas a este agente etiológico, em todo o mundo nas duas 

últimas décadas (Richards, 1998; Recommendations by the National Advisory 

Commitee on Microbiological Criteria for Foods, 1992; SCVMRPH, 2001). 

As bactérias fecais podem não resistir tanto tempo no ambiente como os vírus ou 

quistos protozoários, podendo estar presentes no ambiente quando concentrações das 

bactérias indicadoras são baixas (Lee e Younger, 2002). 
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Sendo assim, o objectivo da depuração é eliminar a Salmonella spp., reduzir a 

níveis aceitáveis os coliformes fecais e a Escherichia coli (que poderá estar em doses 

elevadas e até incluir as estirpes de E. coli enteropatogénicas) e de um modo inerente 

(não avaliado) reduzir as outras bactérias e vírus patogénicos. Somente sob esta 

perspectiva, é que este critério terá validade para avaliar a eficácia da depuração e 

monitorizar a qualidade sanitária dos moluscos bivalves, incluindo a do mexilhão 

(Canzonier, 1991). 

2.1.5. Vírus e indicadores bacteriológicos 

As autoridades sanitárias questionaram: "Qual é a validade dos indicadores 

correntes e dos critérios numéricos existentes para prever adequadamente o grau de 

contaminação vírica nas águas estuarinas e mais importante ainda, dos bivalves aí 

residentes, bem como o risco de transmissão destas doenças ao consumidor?" 

(Canzonier, 1972). 

Os coliformes fecais mostraram que eram inadequados para reflectir a presença 

dos contaminantes víricos. A sua sobrevivência no meio marinho excede bastante o 

período registado para as bactérias coliformes em ambientes similares, bem como a sua 

resistência à inactivação ou remoção durante a depuração ou transposição. Os critérios 

sanitários para a classificação das áreas de captura e certificação dos bivalves baseados 

na densidade de coliformes fecais nos bivalves têm sido eficazes na protecção do 

público de doenças associadas aos bivalves devido às bactérias entéricas, mas pensa-se 

que sejam indicadores inadequados de contaminação vírica (Canzonier, 1971, 1988; 

Richards, 1985; Sobsey e Jaykus, 1991; Lees, 2000, 2002). 

Num estudo efectuado em mexilhões e berbigões contaminados, verificou-se que 

não poderia ser estabelecida nenhuma correlação entre as concentrações de coliformes 

fecais e a presença de vírus ou indicadores virais (Bèril et ai, 1996). Esta ocorrência 

agrava-se ao verificarmos que os bivalves podem estar expostos a níveis relativamente 

baixos de coliformes fecais / E. coli (aceites para consumo) e contudo, adquirir e reter 

níveis significativamente elevados de vírus (Canzonier, 1972). Ellender et ai, 1980 

citados por Sobsey e Jaykus, 1991, registaram o isolamento virai em amêijoas, com um 

nível de coliformes fecais inferior a 20/100g de carne. Contudo, Richards e Hetrick, 

1988 citados por Sobsey e Jaykus, 1991, registaram uma correlação entre vírus e o 

número de coliformes fecais. Conseguiram isolar de um modo consistente vírus de 
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amêijoas e ostras, cada vez que o nível de coliformes fecais excedia 139 por 100 

gramas. Também nenhuma relação estatística consistente foi encontrada entre a 

presença de vírus nas amêijoas e ostras e os diversos parâmetros bacteriológicos e 

fisico-químicos da água e dos bivalves (Sobsey e Jaykus, 1991). 

2.1.5.1. Organismos indicadores alternativos aos vírus 

A contaminação vírica com origem humana deve ser detectada directamente 

pelo seu isolamento ou dos seus componentes (antigénio, genoma); ou indirectamente 

pelos indicadores de contaminação bacterianos ou virais (Grabow et ai, 1994; Jofre et 

ai, 1994 citados por Bèril et ai, 1996). A detecção directa dos vírus humanos deve ser 

a aproximação mais correcta para a vigilância e monitorização dos diferentes 

compartimentos da lagoa (Alcântara e Almeida, 1995). O problema surge quando os 

métodos para a detecção de vírus entéricos são complexos, caros e demorados. O Centre 

for Environment Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), como referência 

científica na União Europeia, foi pioneiro na aplicação da "amplification polymerase 

chain reaction" (PCR) para a detecção de NLV's nos bivalves (Lees, 2002). Tern 

produzido resultados benéficos para o estudo epidemiológico dos surtos, processamento 

comercial dos bivalves, ou seja, da remoção vírica durante a depuração (Romalde et ai, 

1994; Schwab et ai, 1998 citados por Lees, 2000). 

Como alternativa, os colifagos foram os primeiros candidatos a esta função. São 

bastante resistentes à desinfecção da água e ao ambiente natural, sendo similares a 

determinados vírus entéricos (Kott et ai, 1978, Bosch et ai, 1989 citados por Alcântara 

e Almeida, 1995). Sendo a sua aptidão para se multiplicar no ambiente considerada 

desprezível, não "estorva" a sua competência como indicador de poluição fecal 

específico. No entanto, demonstra-se incapaz de indicar a origem (humana ou fecal), 

dado que a sua incidência nas fezes das diferentes espécies animais varia de 29 a 75% 

(26% nas fezes humanas). Considerando a elevada ocorrência de colifagos somáticos 

nas fezes de aves marinhas, presentes em toda a Ria, poderá ter um efeito considerável 

na sua flutuação ao longo do ano (Alcântara e Almeida, 1995). Apesar de 

analiticamente tão convenientes, não podem ser recomendados como indicadores 

víricos, em lagoas de água do mar superficiais, com as características da Ria de Aveiro 

(Alcântara e Almeida, 1995). Vaughn e Metcalf, 1975 citados por Sobsey e Jaykus, 

(1991) descreveram os resultados de uma avaliação para os colifagos e vírus entéricos 
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em paralelo, nos esgotos, sedimentos, bivalves e da água. A maioria dos isolamentos 

dos vírus entéricos (63%) era observada em amostras que não apresentavam colifagos, 

concluindo que a sua aplicação como índice de qualidade sanitária dos moluscos 

bivalves não é aconselhada. 

Na busca de indicadores adequados da presença de vírus neste ambiente, os 

bacteriofagos poderão oferecer vantagens consideráveis entre o baixo custo, 

enumeração rápida e taxas de inactivação similares às observadas para os vírus entéricos 

humanos (Doré e Lees, 1995). Os bacteriofagos (fagos), i.e., vírus que infectam as 

bactérias, são constituídos por uma única molécula de ácido nucleico, DNA ou RNA 

(genoma), rodeada por uma camada proteica ("cápside"), que pode estar envolvida 

ocasionalmente por um envelope lipídico. Em termos de composição, estrutura e 

morfologia, alguns fagos partilham características fundamentais com os vírus entéricos 

humanos, sendo o seu comportamento mais semelhante com o destes do que com as 

bactérias fecais (Pedro et ai, 2003). 

Os bacteriofagos F-RNA são constituídos por uma cápside simples de simetria 

cúbica com um diâmetro de 21 a 30 nm, contendo uma cadeia simples de RNA (RNA-

ss). Este fagos pertencem ao grupo morfológico E, encontram-se classificados na 

família Leviridae e são infecciosos para bactérias que veiculam o plasmídeo F 

(plasmídeo sexual) por adsorção às fímbrias sexuais (pili-F), codificadas por este 

plamídeo, resultando em lise celular (Pedro et ai, 2003). 

O CEFAS examinou o potencial do bacteriofago F - RNA, como um candidato a 

indicador virai nas áreas de captura e nos bivalves depurados à venda para o consumidor 

(Lees, 2002). Estudos sobre a sua distribuição mostraram que era extensamente 

prevalente nas áreas de captura de bivalves no Reino Unido, com níveis médios 

aproximadamente 3 vezes maiores do que os da E. coli. De um modo notável, também 

foi observado um forte efeito sazonal, com os seus níveis particularmente elevados 

durante os meses de Inverno. Este efeito não era observado para a E. coli. Esta 

observação concorda com os dados epidemiológicos, que mostram um acentuado efeito 

sazonal para as doenças associadas com o consumo de bivalves, causadas por "Norwalk 

like-virus" (NLV), sobretudo no Inverno, daí que se tenha implantado historicamente 

como a "doença do vómito do Inverno". Colocou-se a hipótese que os factores 

fisiológicos dos bivalves possam similarmente contribuir para os níveis elevados do 

bacteriofago F - RNA e retenção dos patogénicos virais, durante os meses de Inverno. 

Na realidade, existem estudos que justificam o aumento da incidência dos surtos 
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causados por esta doença, por diminuição da actividade metabólica dos bivalves, 

quando sujeitos a temperaturas da água do mar mais baixas, o que irá influenciar a sua 

capacidade de depuração (Lees, 2000). 

Em relação à zona de produção B, o bacteriofago F - RNA nos bivalves era 

regularmente detectado a níveis que não seriam facilmente removidos por depuração 

convencional. 

Num estudo de 2 anos, o nível do F - RNA em ostras prontas a comercializar, foi 

comparado com os da E. coli, com a contaminação por NLV, com o estado de poluição 

de cada local e com os incidentes gastroentéricos comunicados oficialmente. A 

impotência da E. coli foi confirmada durante este estudo, com todas as amostras a 

reunirem o limite do produto final da União Europeia (< 230 E. coli por 100 de g de 

bivalve), apesar das ostras de dois locais terem sido implicadas em surtos de 

gastroenterite vírica. Por comparação, a frequência e o grau de contaminação pelo 

bacteriofago F - RNA era fortemente associado com o risco dos vírus entéricos para a 

saúde do consumidor, como avaliado quer pelo grau de poluição da área de captura, 

pelo conteúdo NLV dos bivalves e a associação dos produtos com os incidentes 

gastroentéricos reportados (Lees, 2000). 

Outros estudos realizados com ostras depuradas demonstraram existir uma 

correlação entre a contaminação por bacteriofagos F - RNA e o risco de doença por 

norovírus no Reino Unido (Doré et ai, 2000 citados por Pedro et ai, 2003). 

Também foi realizado um estudo para examinar a contaminação por vírus numa 

variedade de áreas de captura (categoria A, B, C e proibida) (Lees, 2002). A detecção de 

NLV parece ser mais provável em áreas identificadas como poluídas pelos organismos 

indicadores de poluição fecal. A correlação entre a contaminação fecal, avaliada pela 

presença de E. coli (zonas C) e a contaminação viral é muito estatisticamente 

significativa e sustenta o processo de classificação corrente_(Gousset et ai, 2001; Lees, 

2002). Porém, é óbvio que os NLV s podem ser detectados em áreas classificadas como 

B de acordo com o critério para a E. coli. Nestas áreas, a protecção do consumidor de 

bivalves vivos está muito dependente do sucesso da depuração para a remoção de vírus. 

Dados sobre zonas A são muito limitados, devido à escassez de áreas com esta 

classificação. Contudo, os dados disponíveis sugerem que a contaminação viral é uma 

ocorrência pouco frequente em áreas, onde os níveis de E. coli nos bivalves são 

complacentes com a classificação de zona A (Lees, 2002). 
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Recentemente, a utilização de potenciais indicadores virais em moluscos 

bivalves vivos provenientes de diferentes áreas geográficas também foi avaliada por 

Formiga-Cruz et ai, 2003 citados por Pedro et ai, 2003. Em áreas de produção bastante 

contaminadas foi observada uma relação entre a presença de vírus humanos e a presença 

de todos os indicadores testados, revelando-se a E. coli, um bom indicador fecal, nestas 

condições. Os resultados também sugerem que os bacteriofagos F - RNA detectados em 

níveis mais elevados nas áreas situadas na Europa do Norte, estão significativamente 

relacionados com a presença de norovírus nos bivalves, porém apresentam um valor 

preditivo baixo para os vírus da hepatite A, adenovirus e enterovirus humanos. Estes 

autores também verificaram que os bivalves provenientes de zonas A e B pouco 

contaminadas continham esporadicamente vírus humanos, mesmo na ausência de E. coli 

ou de bacteriofagos F- RNA. 

Todas estas dúvidas adquirem uma intensidade alarmante, quando se aceita a 

depuração para comercializar bivalves provenientes de zonas classificadas como B ou 

C, o que acontece em Portugal. 

É importante também referir que foram propostos outros indicadores virais em 

alternativa ao bacteriofago F - RNA, com menor sucesso, tais como: bacteriofago do 

Bacteroides fragilis, bacteriofagos somáticos, adenovirus humanos, entre outros. Uma 

alternativa aos bacteriofagos pode ser a detecção de outros vírus humanos com maior 

prevalência nas águas poluídas, ou mais fáceis de detectar do que os vírus preocupantes. 

Os enterovirus humanos têm uma longa história neste contexto, contudo a extracção e a 

sua cultura a partir dos bivalves é um objectivo especializado e muito caro (Lees, 2000). 

Os limites sugeridos e ainda em estudo pela Comissão Europeia para os 

bacteriofagos F-RNA (redução de pelo menos 95% durante o processo de depuração ou 

teor final inferior ou igual 100 ufp/100g) só têm sido atingidos após períodos de 

depuração de ostras durante 3 a 5 dias a temperaturas superiores ou iguais a 17°C (Pedro 

et ai, 2003). Não refere os níveis iniciais. 

Apesar de se ter provado que as normas bacteriológicas são efectivas na 

prevenção de surtos de doença causados por bactérias entéricas patogénicas, observou-

se que existe pouca ou nenhuma relação entre os níveis dos indicadores coliformes 

fecais, na água e nos bivalves e a presença de vírus entéricos humanos ou espécies de 

Vibrio marinhas. Consequentemente, surtos de doença associados com o consumo de 

moluscos bivalves devido aos vírus entéricos humanos e às espécies de Vibrios 

continuam a ocorrer. Os vírus entéricos humanos parecem ser a maior causa de doença 
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associada aos bivalves, enquanto as espécies de Vibrio causam síndromes mais raros, 

mas mais graves. A importância relativa dos protozoários nas doenças entéricas é 

actualmente desconhecida. Os standards microbiológicos para os vírus entéricos, Vibrio 

ou contaminação dos protozoários dos bivalves não foram estabelecidos, principalmente 

pela falta de uma metodologia de detecção acessível (Jaykus et ai, 2000). A relação 

previsível dos indicadores bacterianos correntes para a presença de patogénicos mais 

importantes após a depuração, tais como Vibrio sp. e vírus entéricos necessita de uma 

avaliação mais cuidada (Canzonier, 1972; Richards, 1998). 

Acrescenta-se que os coliformes fecais precisam de níveis muito elevados para 

que o alimento se torne perigoso para o consumidor, ao contrário do Vibrio spp., 

Salmonella spp. e dos vírus. Ainda assim e de um modo geral, a presença de vestígios 

de bactérias patogénicas nos bivalves depurados não provoca doença aos consumidores, 

porque geralmente atingem os limites mínimos requeridos para não representarem um 

risco para a saúde pública (Richards, 1998). 

3. Espécies indicadoras 

Para além da utilização dos indicadores microbiológicos, foi proposta a 

utilização de espécies indicadoras. Em condições muito específicas, permite a redução 

dos recursos usados e do tempo requerido para realizar a monitorização de rotina. As 

espécies que mostram o nível mais elevado de contaminação são escolhidas como 

indicadoras, como por exemplo, o mexilhão (Rodgers et ai, 1992). 
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IV. Salubridade dos Bivalves. Depuração. 
1. Controlo da qualidade sanitária 

O programa de salubridade dos bivalves requer um elevado nível de sintonia e 

compromisso entre as autoridades competentes, o proprietário do centro 

depurador/expedidor e os produtores, de forma a assegurarem a coordenação das 

actividades desde a produção até à comercialização dos moluscos bivalves vivos, de 

acordo com as competências atribuídas no Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro. 

Se não existir interdição da zona de produção, o produtor após capturar os 

bivalves, deve organizar lotes por espécie e local de captura. O agente económico que 

adquire os bivalves ao produtor, acompanhado do documento de registo (Quadro n° 12 

do Anexo I) preenchido por ambos, compromete-se a levar esta remessa ao centro 

depurador/expedidor. 

Se são oriundos de zonas com o estatuto B ou C e se optarem pela 

comercialização de moluscos bivalves vivos, é obrigatório que sejam enviados para o 

centro depurador e posteriormente para o centro expedidor. Quando a proveniência é 

uma zona A terão que passar sempre pelo centro expedidor. Se não cumprirem estes 

procedimentos serão impróprios para consumo humano e representam um risco para a 

saúde pública. Consultar quadro n° 9 (Anexo I). 

No centro expedidor, o produto final deve ser selado antes de ser 

comercializado, para que os bivalves vivos sejam atestados como seguros para 

consumo. Todas as embalagens devem ter uma marca de salubridade que permita 

identificar o centro de expedição até ao consumidor final, na qual deve constar a 

menção: "Estes animais devem encontrar-se vivos no momento da compra", segundo 

Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro. 

Nesta sucessão de acontecimentos, é primordial assegurar a identidade do 

produto através da cadeia de comercialização, para garantir a sua rastreabilidade. Mais 

uma vez, a comunicação eficaz e a transferência de registos para as autoridades 

responsáveis são essenciais para permitir uma intervenção imediata, em situações que 

possam ter comprometido a qualidade do produto libertado para comercialização 

(Canzonier, 1988). 

No final do circuito referido (captura, transporte, depuração/expedição, início da 

comercialização), os moluscos bivalves vivos provenientes das 3 zonas (A, B e C) 
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destinados ao consumo humano, devem satisfazer os requisitos do Capítulo V 

(Prescrições relativas aos moluscos bivalves vivos), Anexo II do Decreto-Lei n.° 

293/98, de 18 de Setembro (Quadro n° 10 do Anexo I). 

Como mencionado, existem dois modos aceitáveis para a purificação de 

bivalves: a depuração e a transposição. 

Segundo o Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro, a transposição é a 

operação que consiste em transferir moluscos bivalves vivos para zonas marítimas ou 

lagunares/estuarinas aprovadas, sob vigilância da autoridade competente, durante o 

tempo necessário à eliminação de contaminantes. A diferença fundamental em relação à 

depuração é a inexistência de controlo sobre os factores ambientais, com excepção da 

escolha da época do ano e do local, estando sujeita a uma possível recontaminação por 

alterações do ecossistema (Canzonier, 1988; Richards, 1988). 

Geralmente, na Austrália, as ostras são limpas por transposição. Apesar de uma 

limpeza razoável ocorrer dentro de 48 horas, um período de transposição de 7 dias é 

adoptado, considerando variações nas taxas de alimentação das ostras que podem 

resultar de distúrbios ambientais, como flutuações de temperatura e movimentos de 

esgotos (Son e Fleet, 1980). Nos países comunitários, a depuração é um processo cada 

vez mais usado para preparar os bivalves antes da comercialização, em detrimento da 

transposição. 

2. Depuração 

2.1. Perspectiva histórica 

No século XIX, os surtos de doenças atribuídos à ingestão de bivalves foram 

reconhecidos, originando um estudo que mostrava que os microrganismos associados 

aos esgotos podiam ser purgados pela colocação dos animais em tanques de água do 

mar limpa, durante um curto período (Richards, 1988; Canzonier, 1991). 

Nos E. U. A., Johnstone em 1914, registava um sistema de fluxo contínuo para a 

depuração de mexilhões, que reduzia 99,6% das bactérias fecais ao fim de 72 horas 

(Richards, 1988). Na Inglaterra (Conway), Dodgson referiu a existência de um centro 

depurador de mexilhões que operava desde 1916. Elaborou uma descrição extensiva 

sobre mexilhões, de tal modo, que a maioria das conclusões obtidas por este 
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investigador ainda hoje são credíveis e servem de apoio aos centros depuradores em 

toda a Europa (Richards, 1988; Power e Collins, 1989). 

A depuração de mexilhões (Mytilus spp.J tem sido amplamente praticada em 

países Europeus porque são uma fonte alimentar importante. No começo de 1960, 

surgiram outros centros depuradores na Inglaterra, Japão, França, Espanha, Portugal, 

Irlanda e Estados Unidos (Richards, 1988). 

Em 1973, Furfari fez uma sinopse das investigações prioritárias necessárias no 

campo da depuração. Criticou a "aproximação filosófica" de alguns dos países 

europeus, que construíam os centros depuradores e começavam a funcionar para obter a 

evidência epidemiológica necessária para avaliar o processo, ou nas suas palavras, "let 

the chips fall where they may". Citando Canzonier, "... a depuração para ser um 

processo válido, não pode ser simples". Se a indústria e as autoridades de saúde pública 

entenderem que há vantagens na depuração de bivalves, então também devem admitir a 

existência de limitações; de modo, a satisfazer os critérios que irão assegurar a redução 

da carga microbiana dos bivalves e como tal, o risco de saúde para o consumidor 

(Canzonier, 1984; 1991). 

Na União Europeia, a degradação contínua da qualidade da água do mar que 

reduziu as áreas de crescimento limpas, o aumento de registos de surtos gastroentéricos 

com origem nos bivalves, focaram a atenção pública sobre a sua segurança e 

acentuaram a necessidade de depuração. Águas de crescimento limpas estiveram 

indisponíveis durante muitos anos na maioria dos países europeus, impondo-se a 

aplicação da depuração para diminuir os prejuízos económicos, ao possibilitar a 

comercialização de animais inicialmente insalubres (Richards, 1988; 1991). 

2.2. Funções da depuração 

O método corrente para a redução do conteúdo de patogénicos nos moluscos 

bivalves procedentes de sítios contaminados é a depuração. Consiste em tornar salubre 

um organismo bivalve insalubre, através da sua estabulação, por um curto período de 

tempo, em tanques onde circula água do mar limpa ou tornada limpa por ultravioletas, 

ozonização ou por cloração. Ao proporcionar tanques com água estéril, oxigenação, 

salinidade e temperatura adequadas, os bivalves que aqui são mantidos durante 24 a 48 

horas, sob condições que os estimulem a abrir e a filtrar volumes de água muito 
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elevados para se alimentarem/respirarem, podem libertar-se da fracção bacteriana 

patogénica transitoriamente associada, tornando-os salubres (Michael e Davey, 1984; 

Canzonier, 1988; Ruano et ai, 1998). 

A primeira intenção da depuração é a remoção dos contaminantes microbianos 

patogénicos e dos microrganismos de deterioração, aumentando o tempo de validade do 

produto (Lees, 2000). Além dos aspectos microbiológicos, os bivalves depurados são 

menos arenosos e as suas qualidades organolépticas quando obtidos de salinidades 

baixas podem ser melhoradas ao depurá-los em água com maior concentração de sal, 

tornando-os mais palatáveis para alguns consumidores. (Richards, 1988; Lees, 2000). 

2.3. Etapas do processamento no centro depurador 

De acordo com Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro, defme-se centro de 

depuração, como qualquer estabelecimento licenciado contendo tanques alimentados 

por água do mar, naturalmente limpa, ou tornada limpa por tratamento adequado, nos 

quais os moluscos bivalves vivos são colocados durante o tempo necessário, tornando-

os assim próprios para consumo humano. Os centros de depuração têm que dispor 

obrigatoriamente de um centro de expedição anexo, permitindo a comercialização de 

moluscos bivalves vivos (Ruano et ai, 1998). Por centro de expedição, entende-se 

qualquer instalação, terrestre ou flutuante licenciada, reservada à recepção, ao 

acabamento (armazenagem de moluscos bivalves que não requerem mais nenhum 

tratamento), à lavagem, à limpeza, à calibragem e ao acondicionamento de moluscos 

bivalves vivos próprios. 

Há vários aspectos que são críticos no processamento dos bivalves vivos, 

determinando a qualidade sanitária para comercialização. Consultar Quadro n°13 do 

Anexo I. 

2.3.1. Transporte e Recepção 

As técnicas de apanha, transporte e acondicionamento não devem resultar na 

contaminação adicional do produto, numa redução significativa da sua quantidade ou 
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em quaisquer outras alterações que afectem a possibilidade de tratamento por depuração 

e a comercialização. Durante o seu transporte, os moluscos bivalves vivos devem ser 

protegidos de esmagamento, abrasão ou vibração. Os meios de transporte exigem um 

sistema de refrigeração, particularmente quando a temperatura do ambiente ou o tempo 

de viagem são elevados (http://vm.cfsan.fda.gov - NSSP, 2000). No National Shellfish 

Sanitation Program (NSSP, 2000) foi indicada a temperatura ambiente de 7 a 10°C. Para 

West, 1991, necessitam ser mantidos entre os 8 e os 10°C. Experiências no Reino Unido 

mostraram que o tempo de sobrevivência dos mexilhões e a sua capacidade para 

recuperarem a filtração reduz se são armazenados ou transportados por longos períodos, 

abaixo dos 5°C ou acima dos 20°C. Os bivalves não devem ser armazenados em 

contacto directo com o gelo, ou superfícies frias, ou expostos a variações súbitas e 

amplas de temperaturas (West, 1991). 

Após recepção do produto no centro depurador com o documento de registo, 

deve ocorrer o registo de todos os lotes quanto à espécie, origem, o fornecedor, data de 

colheita e de chegada e peso. 

Os moluscos bivalves na recepção necessitam de satisfazer as seguintes 

condições: não terem as valvas abertas ou partidas, nem lesões ou sintomatologia 

denunciativa de um estado de doença ou de forte debilidade; apresentarem-se 

devidamente individualizados e não em cacho (Portaria n° 559/76, de 19 de Setembro). 

Também não devem estar fora da água durante mais de 2 dias entre a captura e a sua 

imersão num sistema de depuração (West, 1991; Cachola e Ruano, 2000). Geralmente, 

o armazenamento dos bivalves antes da depuração em câmaras de refrigeração não 

representa um problema para a maioria das espécies, inclusive poderá aumentar a taxa 

de filtração quando são colocados nos tanques. Contudo, será preferível iniciar a 

depuração imediatamente a seguir à escolha, por prolongar a qualidade do produto 

(Canzonier, 1984; Richards, 1991). 

Em regra, os mexilhões são possuidores de grande sujidade orgânica. 

Imediatamente antes da depuração, exigem a lavagem com água do mar limpa ou sob 

água da torneira potável para remover muco/lodo e detritos, que poderiam vir a 

conspurcar e a reduzir a eficácia do processo de purificação. A escolha dos bivalves 

ocorre após a lavagem, de tal modo que os animais mortos e danificados sejam 

removidos (Canzonier, 1984; West, 1991; Richards, 1991; Decreto-Lei n° 293/98, de 18 

de Setembro). 

http://vm.cfsan.fda.gov
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2.3.2. Procedimentos no tanque de depuração 

É essencial que os tanques de depuração sejam funcionais, de tal modo que 

satisfaçam os requerimentos biológicos e hidráulicos, o que é equivalente a uma simples 

forma quadrada ou rectangular. Aconselha-se que a água entre ao longo de toda a face 

anterior do tanque e o seu comprimento não deve ser superior a três vezes a largura, 

garantindo a distribuição com teor de oxigénio suficiente para todos os animais, 

incluindo os que estão próximos do caudal terminal. Esta condição deve ser obtida com 

uma turbulência mínima, que evite a suspensão de sedimentos. Devem ter um fundo 

inclinado, com declive mínimo de 1% para a saída terminal; permitindo que as fezes e 

pseudofezes se afastem dos bivalves e maior drenagem de desperdícios entre os ciclos 

de depuração (Canzonier, 1984; Richards, 1991; West, 1991). O local de drenagem 

necessita ter um diâmetro alargado para assegurar o rápido esvaziamento do tanque 

(West, 1991). 

Durante a purificação, os animais podem ser recontaminados com 

microrganismos originários das fezes depositadas, consideradas um reservatório 

concentrado de bactérias viáveis. A temperatura, a quantidade de fezes desfeitas pela 

turbulência, bem como o tempo de permanência nos tanques são aspectos que 

influenciam a libertação e a sobrevivência de bactérias. Por exemplo, a temperatura da 

água elevada aumentará a taxa de quebra do muco fecal, com maior libertação de 

microrganismos. A gravidade desta situação depende da mortalidade das bactérias 

entéricas na água do mar. Por exemplo, nas águas marinhas quase não foram 

encontradas Salmonella charity nem E. coli, particularmente a temperaturas elevadas 

(30°C). Contudo, salienta-se a maior resistência da Salmonella charity quando associada 

com sedimentos, protegendo-a dos efeitos letais da água do mar (Rowse e Fleet, 1982). 

O ajuste de pH das amostras das fezes das amêijoas contaminadas para 4.0 ou 8.1, não 

tinha efeito na libertação dos organismos em teste, sugerindo que as bactérias estão 

fisicamente envolvidas (armadilha), não dependendo de ligações iónicas (Rowse e Fleet, 

1982; Timoney e Abston, 1984). 

A recontaminação da água e dos animais reduz a eficiência do processo, 

originando bivalves supostamente purificados, que contêm níveis reduzidos de 

microrganismos patogénicos, facto relevante para a saúde pública, sobretudo no caso de 

possuírem baixas doses infecciosas. Contudo, também níveis baixos de bactérias menos 
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infecciosas serão indesejáveis, por causa do risco de se multiplicarem dentro dos 

bivalves antes do consumo (Rowse e Fleet, 1982). A depuração com sucesso requer que 

as fezes/pseudo fezes sejam efectivamente separadas e removidas da proximidade dos 

bivalves (Timoney e Abston, 1984). 

2.3.2.1. Tratamento da água do processo 

A escolha do tipo de tratamento depende dos parâmetros de qualidade da água, 

da espécie, da quantidade e da suspeita que se tem sobre a natureza dos contaminantes 

(Canzonier, 1984). As autoridades de saúde pública exprimem a sua opinião sobre o 

tipo de tratamento que a depuradora deve usar, baseada na natureza e no limite do 

contaminante esperado. Em Portugal, compete ao IPIMAR verificar a eficácia do 

processo de tratamento da água do mar. A água do mar tem que ser periodicamente 

analisada para pesquisa do indicador obrigatório, de acordo com o Decreto-Lei n° 

236/98, de 1 de Agosto. A monitorização imperfeita dos parâmetros da qualidade da 

água pode ser responsável pelo envio para comercialização de bivalves mais 

contaminados do que quando chegaram (Canzonier, 1984). 

A proximidade de água de mar de boa qualidade, possuidora de características 

físico-químicas similares ao local de origem dos bivalves condiciona a escolha do lugar 

da depuradora. Nestas circunstâncias, poderá optar-se por um sistema de fluxo contínuo, 

requerendo tratamento, só se possuir uma qualidade sanitária questionável. A água 

recirculada deve ser desinfectada para prevenir a recontaminação dos bivalves. A água 

do mar possui propriedades viricidas e bactericidas, mas é ineficaz em relação a fortes 

cargas de contaminação (Canzonier, 1984; Richards, 1988, 1991). 

Em seguida, será feita uma breve descrição sobre o método desinfecção mais 

comum, a radiação ultravioleta (UV). É efectiva se a água possuir uma turbidez baixa, 

taxa de fluxo adequada e as lâmpadas de UV funcionarem correctamente, garantindo 

um tempo de exposição adequado (Richards, 1991). A eficácia da penetração da luz UV 

na água do mar pode ser perturbada por uma turbidez elevada (por exemplo, "blooms" 

de dinoflagelados ou pelos gâmetas libertados durante o período de desova). Assim, 

aconselha-se que seja préfiltrada para remover matéria particulada até 10 um de 

tamanho (Blogoslawski e Stewart, 1983; West, 1991). 
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Uma fonte de 30 watt é suficiente para tratar continuamente mais de 2200 litros 

de água do mar num sistema de água recirculante (West, 1991). 

A radiação UV é eficaz na redução de bactérias e de enterovirus da água do mar. 

Apesar de não interferir com os contaminantes microbianos sequestrados ou endógenos; 

não deixa resíduos químicos, por isso apresenta fraca toxicidade para o homem; não 

interfere no processo fisiológico dos bivalves e o tempo de acção é rápido (Canzonier, 

1984; Richards, 1988; Vivares, 1991; Sousness e Fleet, 1991). 

A desinfecção também pode ser obtida usando ozono, que é eficiente na redução 

de bactérias e vírus. Quantidades muito baixas de ozono residual nas águas de 

depuração podem aumentar a eliminação de Vibrios e de outros potenciais patogénicos 

associados com a flora intestinal dos bivalves. Alguns cientistas também acreditam que 

os microrganismos de degradação podem ser reduzidos no intestino e conferir uma vida 

útil maior aos produtos depurados (Richards, 1988). A razão principal para o seu uso 

limitado é a formação de compostos estáveis que inibem a actividade dos bivalves 

(Canzonier, 1984; Vivares, 1991). 

2.3.2.2. Parâmetros fisico-químicos da água 

A mudança do ambiente natural para um "habitat" condicionado e a dependência 

de parâmetros que por vezes se afastam dos ideais, implica a submissão dos animais a 

estados de stress, com consequências sobre a eficácia da depuração, por perturbação do 

seu estado fisiológico (incapacidade de manter a ligação do bisso e fecho fraco das 

valvas), aumento da mortalidade e diminuição do índice de massa corporal 

(relativamente aos controlos) (Fossato e Canzonier, 1976; Hackney, 1994). 

A temperatura, a salinidade, o nível de oxigénio dissolvido, pH, turbidez, a taxa 

de fluxo por unidade de bivalves, entre outras variáveis, devem ser mantidas entre 

limites previamente estabelecidos. 

O pH da água é particularmente importante em sistema recirculantes, onde a 

excreção de metabolitos podem causar a sua redução, sobretudo à saída do tanque, 

podendo comprometer a actividade dos mexilhões. O pH deve encontrar-se entre 7.0 -

8.4 (Casali et ai, 1981; Richards, 1988). 

A manutenção da temperatura da água é um parâmetro crítico para o sucesso 

de qualquer processo de depuração, quer pelo efeito directo sobre a actividade 

metabólica ou indirecto ao condicionar a taxa de saturação de oxigénio (Menezes, 
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2000). Espécies distintas filtram numa série de temperaturas substancialmente diferentes 

entre elas; inclusive para os mesmos animais existe alguma controvérsia sobre os 

valores óptimos. Bivalves obtidos de águas naturalmente frias terão obviamente um 

óptimo de temperatura inferior aos que estão acostumados a águas quentes. No entanto, 

parece que a temperatura da água no verão é apontada como o valor adequado para a 

depuração dos bivalves nativos. De um modo geral, a purificação decorre mais 

lentamente quando a temperatura da água está mais baixa. 

No Reino Unido, depuram-se mexilhões a 5°C, durante os meses de Inverno. 

Estudos efectuados demonstram que entre 1.5°C a 2,1°C, os mexilhões continuavam a 

bombear activamente, sendo particularmente tolerantes a baixas temperaturas; em 

comparação com as ostras Europeias (Ostrea edulis) e amêijoas que reduzem a taxa de 

filtração entre os 8 e os 10°C (Richards, 1988, Mesquita et ai, 1991). 

Ao longo de todo o ciclo, é condição essencial não sujeitar os mexilhões por 

períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 20°C, porque 

diminuem o período de sobrevivência e dificulta a filtração, sendo o valor óptimo 

aproximadamente 15°C (Power e Collins, 1989; West, 1991). 

Os mexilhões parecem bombear e abrir mais eficientemente ao entardecer ou no 

escuro, do que à luz do dia, mesmo a temperaturas baixas (0 - 3,9°C) (Richards, 1988). 

As taxas de fluxo afectam os níveis de oxigénio dissolvido, a desinfecção da 

água e a taxa de depuração, pelo que deve ser controlada cuidadosamente com respeito 

pelas características particulares das espécies. A provisão de um fluxo limpo e uniforme 

através do tanque e dos cestos é crucial para uma depuração eficiente. De facto, a 

presença de "poças" contribui para deficiências no sistema (Richards, 1988; 1991). 

É economicamente impraticável fornecer um fluxo ilimitado por excesso "just to 

be sure". Uma boa prática é fornecer 10 litros de água do mar por quilo de bivalves por 

hora. Nalguns casos, por exemplo, a temperaturas baixas é aceitável 5L/Kg/h. Assim, o 

volume por hora deve ser maior ou igual 5 vezes o peso vivo dos bivalves, 

preferencialmente 10 vezes o seu peso (Canzonier, 1984). 

Outro parâmetro crítico é a salinidade da água do mar porque afecta o 

processo fisiológico dos bivalves (Richards, 1991). Segundo o Decreto-Lei n° 236/98, 

de 1 de Agosto, a salinidade das águas conquícolas deve variar entre 12-38%o. 

Recomenda-se que a salinidade das águas de depuração dos bivalves não se desvie em 

mais do que 20% do valor da origem (NSSP citado por Richards, 1991; West, 1991). 

Para os mexilhões, a salinidade da água do mar não deve ser inferior a 19%o e o valor 
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óptimo ronda 30%o. Por razões que permanecem por esclarecer, num estudo em que a 

salinidade baixou cerca de 50 a 60% em relação aos níveis das águas onde foram 

colhidos, a filtração cessou. Salinidades elevadas parecem aumentar o processo de 

depuração (Richards, 1988; West, 1991; Hackney, 1994). 

Os níveis de oxigénio dissolvido na água dos tanques de depuração devem ser 

adequados para que os bivalves permaneçam fisiologicamente activos, sendo o valor 

mínimo aconselhado, 5 mg/L (Richards, 1991). É afectado pela superfície da área do 

tanque, taxas de fluxo da água do mar, quantidade e estiva dos bivalves, a actividade 

metabólica, o arejamento, a salinidade e a temperatura da água do mar usada na 

depuração (Richards, 1991; Hackney, 1994). A percentagem de saturação parece ser 

uma medida mais apropriada, porque considera os efeitos da temperatura e da 

salinidade, que afectam a capacidade de oxigénio que a água pode assegurar. Segundo o 

Decreto-Lei n° 236/98, de 1 de Agosto, o oxigénio dissolvido, expresso em percentagem 

de saturação das águas conquícolas deve ser maior do que 80%. Nos tanques, níveis de 

saturação superiores a 50% são recomendados, o que geralmente um sistema de 

depuração bem desenhado consegue (Richards, 1991). Nos sistemas recirculantes, o 

arejamento resulta da pulverização da água do mar à superfície do tanque ou da sua 

queda em cascata. Contudo, estes procedimentos não devem criar uma turbulência 

excessiva, nem suspender fezes e pseudofezes do fundo. A associação dos metabolitos 

excretados com o forte arejamento da coluna de água pode resultar na acumulação de 

material floculado e de bolhas de gás na superfície do tanque, podendo prejudicar a 

respiração (Richards, 1991; West, 1991; Ruano et ai, 1998). 

Em ensaios realizados, os mexilhões permaneciam relativamente fortes, em 

jarras fechadas de água, com deficiência de oxigénio durante 4 semanas. Quando esta se 

abriu ao fim de 26 dias, sentia-se o odor distinto de sulfureto de hidrogénio (H2S), mas 

os mexilhões continuavam activos. Por causa da sua capacidade de sobreviver em 

condições de anóxia, pensou-se que os mexilhões seriam anaeróbios facultativos 

(Richards, 1988). 

A presença de materiais sólidos em suspensão (mg/L) que se expressa pelo 

aumento da turbidez é o parâmetro da água mais relevante na escolha do tratamento 

(Canzonier, 1984; Menezes, 2000). A turbidez varia com a localização e estação. Por 

exemplo, aumenta na desova, diminuindo a eficiência da depuração (Richards, 1991; 

West, 1991). A turbidez não necessita de ser completamente eliminada e de facto 
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algumas partículas na água, especialmente fitoplâncton aumentam a eficácia do 

processo (Richards, 1988). 

2.3.2.3. Critérios de estiva do tanque 

Um erro que os operadores dos centros depuradores cometem é sobrecarregar os 

tanques com bivalves. Para a maioria das espécies, aconselha-se que o factor de carga 

não exceda os 50 Kg/m da superfície do tanque, independentemente das taxas de fluxo 

de água (Canzonier, 1984). A colocação dos cestos no interior do tanque deve garantir 

um fluxo hidráulico uniforme entre eles (Richards, 1988). Os cestos permitem que a 

água circule livremente e que os detritos e fezes se afastem dos bivalves durante a 

depuração. Estes são transportados no fluxo recirculante e submetidos à radiação UV, 

ou acumulam no fundo do pavimento do tanque de depuração, eliminando-se a 

recontaminação (Canzonier, 1984; West, 1991). 

Normalmente são usadas grelhas que permitem a elevação dos cestos, entre 2 a 5 

cm acima do fundo do tanque, para evitar que os animais contactem directamente com o 

pavimento (Canzonier, 1984; West, 1991; Doré e Lees, 1995). 

Como os mexilhões têm uma concha fina, devem ser colocados cuidadosamente 

em cestos para minimizar o dano mecânico. Os animais no fundo do cesto podem exibir 

uma filtração danificada, pelo peso que impede a abertura das conchas dificultando a 

passagem adequada de água entre eles (Richards, 1991). Considera-se que a estiva com 

uma profundidade de 8 cm não afecta adversamente os animais que estão no fundo da 

pilha, com uma densidade de aproximadamente 34 Kg/m (West, 1991). Para outros 

autores, uma camada de mexilhões deve ter cerca de 15 a 18 cm de profundidade, em 

que a água não deve exceder 5 a 10 cm acima dos topos (Canzonier, 1984). 

De acordo com o Guia do Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 

Science (Cefas, 2000), a distribuição dos mexilhões deve ser feita em camadas com 

profundidade de 8 cm e uma densidade de 50 Kg/m . Frequentemente, os mexilhões 

movem-se ao longo dos tabuleiros, através da ligação dos seus cordões do bisso. O nível 

de água acima dos bivalves deve ser de 8 cm, o suficiente para permitir que 

permaneçam sempre imersos, ao longo da totalidade do processo de depuração. Outras 

espécies mais sésseis, não necessitam de serem imersas a essa profundidade (3 cm). 
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2.3.2.4. Avaliação da actividade filtrante dos mexilhões 

Como já vimos, é primordial a utilização de um indicador da eliminação de 

contaminantes que representam um risco para a saúde pública, durante a estadia dos 

mexilhões nos tanques, o que se torna também, uma medida directa da sua actividade 

(Canzonier, 1988). Uma medida indicadora indirecta da sua actividade na fase de 

depuração, está relacionada com o diferencial do oxigénio dissolvido ao longo do eixo 

de fluxo do tanque. Para uma determinada espécie, é possível estabelecer taxas 

específicas de "uptake" de oxigénio. Este parâmetro devia ser avaliado em qualquer 

depuradora, porque é um método simples que contribuiria para uma monitorização 

contínua. Outro parâmetro usado com êxito é a libertação do nitrogénio amoniacal pelos 

bivalves que estão a ser depurados (Canzonier, 1984). 

Também a observação visual da actividade dos bivalves tem sido usada 

experimentalmente. Perceber que estão em actividade (abertura das valvas, movimento 

próprio e da água, formação do bisso, produção de fezes) e portanto, a eliminar 

contaminantes é um indício de bons resultados de depuração e simples de praticar. Um 

operador aplicado em examinar cuidadosamente os animais nos tanques, quando não 

reconhece sinais de actividade, rapidamente suspeita de irregularidades no sistema. Em 

conjunto, com a medição directa do indicador será um complemento proveitoso para 

determinar o sucesso da depuração (Canzonier, 1984; 1988). 

2.3.3. Duração da depuração 

A duração da depuração depende de vários factores: espécie, carga 

contaminante, "design" do sistema de depuração, eficácia do sistema de desinfecção e 

parâmetros da água e estiva (Richards, 1991). 

Poderá ser necessário um período para que os bivalves se aclimatizem ao seu 

novo ambiente, sobretudo se os parâmetros de temperatura e de salinidade se desviarem 

consideravelmente dos do local de captura (Richards, 1991; Hackney, 1994). 

A enumeração do processo de depuração devia começar quando existisse 

evidência que estavam a filtrar; isto é, com aparência de conchas entreabertas, formação 

de fezes e limpeza das partículas da água (Richards, 1991). 

O período de tempo é um parâmetro frequentemente discutido. Certamente, que 

existe um mínimo de tempo requerido para a purgação de materiais contidos no 
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intestino dos bivalves i.e., o tempo de passagem no intestino. Contudo, este período não 

é usualmente o parâmetro controlador, se fosse o único critério na avaliação do tempo 

de depuração, então ciclos muito pequenos poderiam ser aceites (Canzonier, 1984). 

Durante o período de 1916 - 1917 no centro depurador de Dogson, os resultados 

bacteriológicos indicavam uma limpeza óptima dos mexilhões dentro das 48 horas. 

Muitos estudos mostraram a depuração efectiva dos organismos indicadores 

bacterianos, dentro de 48 a 72 horas em sistemas de depuração (Canzonier, 1988; 

Richards, 1991; West, 1991; ICMSF, 1998; Lees, 2000) podendo prolongar-se até aos 7 

dias (Lees, 2000). Intervalos de 48 horas de depuração foram universalmente aceites, 

como referência para a depuração de todas as espécies de bivalves (Richards, 1988). 

2.3.4. Identificação dos lotes 

Bivalves com características diferentes em relação ao produtor e ao local de 

captura devem ser mantidos separados durante o processamento até serem remetidos 

para o mercado. Este procedimento ajuda as autoridades de saúde pública a fazerem a 

rastreabilidade dos bivalves suspeitos, mas também orientam o proprietário do centro 

depurador na identificação de fontes duvidosas, protegendo a sua reputação (no caso de 

pescadores sem escrúpulos) (Canzonier, 1984). 

Se esta situação não for viável e se o tanque de depuração incluir vários lotes, 

devem pertencer à mesma espécie, com proveniência de zonas de produção até 

diferentes, mas com o mesmo estatuto sanitário (West, 1991). O tratamento deve 

prolongar-se em função do lote que necessite do período de depuração mais longo, 

segundo o Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro. 

2.3.5. Conservação dos mexilhões depurados 

Os mexilhões embalados devem ser armazenados num ambiente refrigerado, até 

que ocorra a distribuição para o consumidor. O transporte e armazenamento a 

temperaturas potencialmente abusivas ou em condições de refrigeração por períodos 

longos após a depuração proporcionam o sobrecrescimento das bactérias patogénicas e 

de deterioração, tornando o seu consumo perigoso (Son e Fleet, 1980; Richards, 1991; 

Mesquita et al, 1991). 
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A estabilidade de mexilhão vivo embalado em atmosfera modificada (Mytilus 

galloprovincialis) foi estudada. Atmosferas com elevado conteúdo de oxigénio (cerca 

de 75%) e sem dióxido de carbono prolongaram a vida do mexilhão para 

aproximadamente 6 dias, conservados entre os 2 a 3°C, quando comparados com os 3 a 

4 dias numa atmosfera normal (Pastoriza et ah, 2003). 

É fundamental minimizar a introdução e a multiplicação de bactérias nestes 

produtos durante a distribuição, através de requerimentos sanitários e de refrigeração 

adequados (Recommendations by the National Advisory Commitee on Microbiological 

Criteria for Foods, 1992). 

3. Avaliação da eficácia da depuração 

A depuração tem sido frequentemente considerada a panaceia para todos os tipos 

de bivalves contaminados, mas é preciso muita cautela para que não sejam criadas falsas 

expectativas. Para ter êxito na depuração, importa considerar o seguinte: os sujeitos do 

processo são organismos vivos, activos e complexos e têm de ser tratados como sendo a 

questão primordial (Canzonier, 1991). A eficácia deste processo depende da natureza do 

contaminante, da origem e das espécies a serem depuradas e dos parâmetros da água. 

Por vezes, após a abertura de um centro depurador, o seu proprietário descobre que os 

requerimentos operacionais são tão onerosos que os evita (Michael et ai, 1984). 

3.1. Espécie de bivalves e contaminantes suspeitos 

A depuração como um processo exequível é bastante dependente das espécies a 

serem manipuladas. Devemos perguntar honestamente: estas espécies toleram o 

processo de depuração? Irá eliminar eficazmente os contaminantes preocupantes para a 

saúde pública? Será que os custos adicionais da depuração serão justificados pelo valor 

real de venda do produto? É necessário sujeitar estas espécies à depuração como uma 

medida prudente de saúde pública? (Canzonier, 1984). De acordo com Wood, 1966 

citado por SCVMRPH, 2001, as espécies de bivalves vulgarmente depuradas na Europa 

são mexilhões (Mytilus spp.), ostra redonda (Ostrea edulis) e a ostra Portuguesa 

(Crassostrea angulatá). Outras espécies depuradas na França, Espanha e Portugal, 

incluem as amêijoas e o berbigão. 
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Se pretendermos uma depuração efectiva, teremos que reter a noção, que 

existem factores que afectam particularmente a condição fisiológica dos animais, e 

como tal devem ser avaliados num critério individual, espécie por espécie (Richards, 

1988). Em adição, alguns bivalves aparentemente bioconcentram microrganismos a 

taxas e a níveis diferentes, respondendo de um modo distinto ao processo de depuração 

(Jones et al, 1991). 

3.1.1. Taxa de depuração 

Vários ensaios sobre a acumulação e eliminação de microrganismos decorreram 

em sistemas laboratoriais de pequena escala por períodos de 48 horas ou mais, em 

condições propícias. Neste contexto, é importante reconhecer que estes resultados 

podem ser difíceis de interpretar e as suas conclusões só devem ser aplicadas a 

depuradoras comerciais, com grande precaução (Jones et ai, 1991; Mesquita et ai, 

1991). Também diferenças nas condições experimentais influenciam a eficácia do 

processo, incluindo se os bivalves foram contaminados naturalmente. O uso de animais 

naturalmente contaminados, sujeitos a um vasto leque de factores ambientais é também 

uma opção mais realista, especialmente porque se verifica que bivalves 

laboratorialmente contaminados podem purgar a taxas mais rápidas (Heffernan e 

Cabelli, 1971 citado por Jones et ai, 1991). 

Os microrganismos acumulados no tracto digestivo dos animais por actividades 

alimentares prévias, são descarregados como parte do material fecal, sendo 

considerados microbiologicamente purificados (Son e Fleet, 1980). Durante a 

depuração, observou-se que os bivalves retinham selectivamente espécies microbianas, 

o que acarreta profundas implicações para a sua salubridade; sobretudo, quando são 

usados indicadores para avaliar a eliminação de outras espécies patogénicas. 

Verifica-se que a taxa de depuração diminui com o tempo. A medida que o 

alimento diminui na água de um sistema recirculante, os animais cessam a excreção de 

contaminantes. Esta teoria não foi suportada por outros estudos, onde a presença (ou 

não) de alimentos na água não mostrou repercussões, defendendo que as taxas de 

depuração são influenciadas pela adsorção microbiana ou associação com o tracto 

digestivo ou outros tecidos. As bactérias ligadas "fracamente" são libertadas e 

depuradas em primeiro lugar, enquanto as mais firmemente unidas ou até entranhadas 
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diminuem mais lentamente (Richards, 1988). Se uma fracção significativa é sequestrada 

em sítios fora do lúmen intestinal do bivalve, ou das vias de entrada e saída da água do 

mar, então a depuração não é provavelmente uma possível solução para o problema de 

contaminação. Investigar essa questão é uma responsabilidade que pertence às 

autoridades de saúde pública e que não pode ser desprezada (Canzonier, 1984). 

Uma regra básica para o êxito da depuração relaciona-se com a natureza do 

contaminante suspeito. Há limitações muito concretas para a depuração, não devendo 

ser proposta como uma medida de saúde pública. Não é eficaz dentro de um período de 

tempo praticável no caso das toxinas, metais pesados, hidrocarbonetos, radionucleidos, 

pesticidas; provavelmente porque são avidamente sequestrados nos tecidos dos bivalves 

(Canzonier, 1984; Richards, 1991; Croci et ai, 1994). 

Foi também referido que a taxa de purificação é proporcional ao nível inicial de 

contaminação; deste modo, bivalves com um título maior de bactérias demoram mais 

tempo a depurar. Apesar do que foi referido, há similaridades prevalentes no "uptake", 

na distribuição tecidular e na eliminação de contaminantes microbianos que sustentam o 

uso da depuração entre as diferentes espécies (Canzonier, 1984; Richards, 1991). 

3.1.2. Microflora persistente durante a depuração 

Como encontrado em vários estudos, as contagens totais bacterianas de ostras 

depuradas aproximavam-se sempre de IO4 células por grama. (Colwell e Liston, 1960 

citados por Son e Fleet, 1980). Geralmente, observam-se reduções de um logaritmo. A 

incapacidade em diminuir as contagens totais abaixo deste valor atingindo níveis zero, 

não é um reflexo da impotência do próprio sistema de depuração; mas relaciona-se com 

a manutenção de uma flora intestinal saprófita nos tecidos dos bivalves, para a qual 

parece ser ineficaz, mesmo quando se permite que se alimentem por períodos extensos 

em água esterilizada. Os microrganismos de deterioração que continuam presentes nos 

bivalves após depuração conseguem ser melhor controlados por técnicas adequadas de 

refrigeração (Son e Fleet, 1980; Richards, 1991). 
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3.2. Avaliação da eficácia da depuração de coliformes 

fecais e Salmonella spp. 

Num estudo realizado numa depuradora comercial, os coliformes fecais foram 

consistente e eficientemente purgados dos tecidos das ostras, durante 48 horas de 

purificação controlada (Jones et ai, 1991b). Neste estudo, os níveis iniciais de 

coliformes totais eram superiores ao fecais e a sua resposta à depuração não foi tão 

intensa. A justificação relaciona-se com mecanismos de ligação mais efectivos e/ou 

sequestro em tecidos que não o tracto digestivo e que não respondem à depuração. Estes 

investigadores acrescentam que os coliformes totais das águas estuarinas, 

provavelmente incluíam bactérias estuarinas indígenas (Jones et ai, 1991). Também 

afirmaram que "a depuração era eficaz na remoção de níveis de contaminação iniciais 

que variam de 20 a 50.000 coliformes fecais/100 g, entre as 24 e as 48 horas. Contudo, 

bivalves com elevados níveis iniciais de contaminação fecal, provavelmente não devem 

ser processados, evitando riscos potenciais para a saúde do consumidor" (Jones et ai, 

1991b). 

No estudo realizado por Son e Fleet (1980), níveis iniciais de E. coli em ostras 

naturalmente contaminadas de 104 células/100g, reduziam para níveis não detectáveis, 

em 48 horas. Também se constatou que a eficiência da remoção de coliformes fecais nas 

ostras era influenciada pela temperatura da água, tornando-se mais lento, quando era < 

10°C (Son e Fleet, 1980). 

Ostras laboratorialmente contaminadas com Salmonella thyphimurium 

eliminavam ao fim de 2 dias, sendo observadas reduções das contagens iniciais de 300 a 

10 vezes. Sendo a Salmonella uma preocupação maior para a saúde pública, a sua 

limpeza das ostras foi estudada para diferentes cargas de contaminação. Níveis iniciais 

superiores a 105 células/100 g exibiam títulos baixos de contaminação após 3 dias de 

depuração. Ostras com cargas iniciais baixas de Salmonella mostravam menos de 1 

célula/grama, após 36 horas de depuração. Apesar de nem sempre ocorrer a eliminação 

completa de Salmonella dentro de 48 horas, foram adquiridas reduções nas contagens. 

De qualquer modo, os autores defendem que é improvável que níveis iniciais tão 

elevados sejam encontrados em condições naturais (Son e Fleet, 1980). 

No estudo efectuado por Timoney e Abston (1984) em amêijoas, tanto a E. coli 

como a S. typhimurium foram prontamente eliminadas. A taxa de eliminação era maior 
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nas primeiras 8 horas e ao fim de 24 horas de depuração, as suas contagens diminuíram 

4 e 3 log, respectivamente. 

Martinez-Manzanares (1991), verificaram que a concentração da E. coli diminui 

nos bivalves e na água do mar, assumindo que é degradada pelos moluscos bivalves e 

eliminada nas fezes e nas pseudofezes. A resposta da Salmonella thyphimurium no 

sistema "in vitro" era similar, apesar da taxa de redução ser inferior que a observada 

para a E. coli. Em geral, verificaram que a acumulação microbiana ocorre entre as 6 e as 

12 horas de exposição, tal como no estudo de Birkbeck e McHenery, 1982. Após este 

período, existe um equilíbrio entre a concentração de microrganismos na água do mar e 

nos bivalves. Também outros investigadores determinaram que aumentando o tempo de 

exposição a ambientes contaminados; é atingida uma concentração constante, sem 

acréscimo dos níveis microbianos na carne dos bivalves (Cabelli e Hefferman, 1950; 

Perkins et ai, 1980). Deste modo, dois processos diferentes estão aparentemente 

envolvidos na diminuição dos níveis microbianos. Como já foi referido, um é o "output" 

mecânico das partículas para a água do mar; o segundo depende da capacidade de 

resistência microbiana à actividade enzimática (principalmente lisozima) dos moluscos 

(Birkbeck e McHenery, 1982). A intervenção destes mecanismos pode ser observada 

em duas fases diferentes do processo de depuração. A primeira resulta da degradação 

mecânica sobre as_partículas acumuladas nas brânquias, manto, entre outros, com uma 

duração entre as 6 e as 12 horas. A etapa seguinte irá envolver processos como 

eliminação por pseudofezes, digestão, inactivação microbiana na hemolinfa, etc. Esta 

fase é mais lenta e por esta razão o processo de depuração demora 48 horas ou mais 

dependendo do tipo de microrganismo e da concentração inicial (Martinez-Manzanares 

et ai, 1991). 

No estudo realizado por Martinez-Manzanares e colaboradores (1991), para 

concentrações iniciais muito elevadas, o período de depuração da E. coli e da 

Salmonella typhimurium está dependente do nível inicial e é desigual; para loVlOOg de 

E. coli são necessárias 75 horas de depuração para atingir níveis inferiores a 6 

NMP/100g e 145 horas para a S. typhimurium atingir níveis não detectáveis. A 

Salmonella sobrevive mais tempo do que a E. coli nos bivalves. Com base neste facto, a 

E. coli falha em indicar a taxa e o tempo de depuração dos microrganismos patogénicos, 

como a Salmonella spp., no entanto estas diferenças parecem depender da temperatura e 

da salinidade. 
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Bactérias como a Escherichia coli, coliformes fecais, Salmonella spp., são 

usualmente purgadas de um modo eficaz dos bivalves por purificação controlada (Son e 

Fleet, 1980; Richards, 1988; Jones étal, 1991). 

3.3. Avaliação da eficácia da depuração na eliminação de 

Vibrio spp. 

A remoção com sucesso de coliformes fecais não pode ser usada para avaliar a 

de outros potenciais patogénicos, como os Vibrios spp. Parecem ter desenvolvido 

características de sobrevivência que lhes permite a permanência nos seus tecidos, 

mesmo quando estão a filtrar a água activamente (Colwell e Liston, 1960 citados por 

Richards, 1991). Alguns Vibrios spp. têm factores de virulência que enfraquecem os 

mecanismos de defesa dos bivalves. Observou-se que V vulnificus contem antigénios de 

superfície antifagocitários que preveniram a sua fagocitose por leucócitos 

polimorfonucleares humanos, o que poderá também ser uma das razões para a sua 

persistência nos moluscos bivalves (Kreger et ai, 1981 referidos por Richards, 1991). 

Ao invés, os coliformes fecais são organismos que não são autóctones das águas 

costeiras, nem estão adaptados para persistirem nos tecidos dos bivalves. Esta situação 

pode ser vantajosa para os filtradores estuarinos, porque podem servir como fonte 

nutritiva durante a Primavera e o Verão, quando também estão mais activos (Landon e 

Newell, 1990 citado por Jones et al, 1991a; O'Neill et al, 1991). 

Verifica-se também que a contaminação natural com Vibrio vulnificus e Vibrio 

cholerae "não-Ol" causa uma associação gradual mais forte e a colonização de alguns 

dos tecidos internos, resultando na sua persistência e subsequente sobrecrescimento. 

Ostras naturalmente contaminadas com Vibrio parahaemolyticus e Vibrio vulnificus não 

mostraram diferença significativa entre não depuradas e depuradas (Eyles e Davey, 

1984 citados por Richards, 1991; Jones et al, 1991a, b). O tempo requerido para se 

tornarem intimamente associados ou para colonizar os tecidos intestinais pode não ser 

suficiente em bivalves contaminados laboratorialmente, o que poderá explicar porque é 

que estes animais parecem depurar estes microrganismos mais rapidamente (Richards, 

1991). Contudo, verificou-se que existe um estudo em ostras (Crassostrea virginica) 

que requer 16 dias para depurar V. vulnificus adquirido em laboratório para níveis não 

detectáveis (Kelly e Dinuzzo, 1985 citado por Richards, 1991). 
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No estudo realizado Son e Fleet (1980), ostras (Crassostrea commercialis) 

contaminadas laboratorialmente por V. parahaemolyticus foram depuradas. Após 72 

horas, cargas iniciais (9x10 ) reduziram mais de 3 log para valores inferiores a 10 

UFC/100g. 

A influência da temperatura na depuração das amêijoas {Mercenária 

mercenária) foi avaliada pela equipa de Greenberg (1982) para a Escherichia coli e V. 

parahaemolyticus. Este estudo concluía que a Escherichia coli era rapidamente 

eliminada a 8°C, 15°C e 25°C num sistema de depuração recirculante, mas o V. 

parahaemolyticus não. A depuração mais rápida de Vibrio ocorria aos 15°C (Richards, 

1988) e parecia ser promovida com salinidades elevadas (Jones et ai, 1991a). O 

aumento da temperatura da depuração para aproximadamente 20°C, tende a elevar a 

eficiência da remoção dos indicadores bacterianos fecais e dos vírus patogénicos. 

Contudo, o acréscimo da temperatura irá elevar a probabilidade dos vibrios marinhos se 

multiplicarem na água do tanque e nos bivalves. Por outro lado, o uso de temperaturas 

baixas para destruir vibrios poderá interferir com a manutenção da actividade 

metabólica dos bivalves. O risco relativo resultante destas medidas deve ser avaliado 

antes da decisão (Richards, 1988; Lees, 2000; SCVMRPH, 2001). Mesmo assim, 

adverte-se para a sua persistência por períodos extensos em bivalves armazenados a 

temperaturas baixas e para a capacidade de se ressuscitarem vibrios cultiváveis nestes 

animais (Cook e Ruple, 1989; Kaysner et ai, 1989; Tamplin et ai, 1990, citados por 

Jones et al, 1991a). 

Sugestões para uma duração de depuração superior a 48 horas para remover os 

patogénicos (Kelly e Dinuzzo, 1985; Greenberg et ai, 1982 citados por Richards, 1991) 

devem ser reavaliadas, por reduzir a palatibilidade e a qualidade dos bivalves, para além 

dos factores económicos negativos associados com o atraso na comercialização (Jones 

et ai, 1991a). A depuração dos Vibrio spp. saprófitas não conduz a uma eliminação 

constante e contrasta com a resposta das bactérias com origem fecal. 

Os Vibrios spp. patogénicos são uma preocupação acrescida para a saúde 

pública, devido à possibilidade de aumentarem durante as operações de manipulação 

após depuração; V. parahaemolyticus aumentou durante o armazenamento à 

temperatura ambiente (20 a 25°C), sugerindo a persistência e o seu crescimento nestes 

animais (Son e Fleet, 1980). 
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3.4. Avaliação da eficácia da depuração de vírus e de 

indicadores virais 

3.4.1. Mecanismos de acumulação vírica 

O "uptake" de vírus foi documentado para as ostras {Crassostrea virginica, 

Crassostrea gigas, Crassostrea glomerata e Ostrea luridà), amêijoas {Mya mercenária, 

Mya arenaria e Tapes japonica), mexilhões {Mytilus edulis e Mytilus galloprovincialis) 

e berbigões {Cerastoderma edule) (Sobsey e Jaykus, 1991). 

Na maioria dos estudos de acumulação vírica pelos bivalves,! verificou-se que 

não foram somente ingeridos, mas significativamente concentrados, a um nível mais 

elevado do que na água envolvente, variando de 10 a 100 vezes (Sobsey e Jaykus, 

1991), sobretudo se os sistemas de "uptake" simularem as condições naturais, como 

numa situação de fluxo contínuo. Estes dados indicam que após a ingestão das 

partículas víricas pelos bivalves, os vírus são excretados sem serem degradados, 

mantendo a viabilidade (Martinez-Manzanares et ai, 1991). 

Contudo, a investigação das relações entre o nível de contaminação na água e a 

acumulação vírica pelos bivalves produziu alguns resultados conflituosos. O "uptake" 

máximo foi registado após poucas horas de exposição a água contaminada; 1 a 3 horas 

(Hedstrom e Lyke, 1964; Liu et ai, 1966; Metcalfe Stiles, 1965 citados por Sobsey e 

Jaykus, 1991). Outros descreveram exposições ligeiramente mais longas, de 4 a 16 

horas (Metcalf et ai, 1979 citados por Sobsey e Jaykus, 1991). 

Geralmente, os vírus comportam-se como partículas coloidais com uma grande 

capacidade de adsorção a superfícies de todos os tipos (Gantzer e Schwartzbrod, 2002). 

DiGirolamo et ai, 1977 citado por Richards, 1991 descreveu que esta associação 

ocorria por ligações iónicas das partículas virais aos radicais de sulfato dos 

mucopolissarídeos dos bivalves, carregados negativamente. Os vírus carregados mais 

positivamente; por exemplo, os poliovírus, deveriam ligar-se mais eficientemente. 

Mudanças na salinidade e pH afectam a sua ligação aos cordões de muco, como se 

espera nas ligações iónicas (Sobsey e Jaykus, 1991; Gantzer e Schwartzbrod, 2002). 

Em relação à turbidez, há evidência considerável que a associação dos vírus com 

as partículas da água do mar, aumenta a extensão do "uptake" pelos bivalves. Existem 

pelo menos três explicações para este fenómeno: a matéria particulada suspensa pode 
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estimular a alimentação dos bivalves, os vírus associados aos sólidos podem ter uma 

maior probabilidade de ingestão e de associação aos cordões de muco e protecção da 

inactivação. Contudo, o excesso de turbidez pode inibir o "uptake" viral pelos bivalves, 

bloqueando as brânquias e os palpos e interferindo com o bombeamento e a filtração 

(Sobsey e Jaykus, 1991). 

Também foi observado um limiar ou um "plateau" do título de vírus nos 

bivalves resultante de um processo dinâmico equilibrado (Gaillot et ai, 1986; Hedstrom 

e Lyke, 1964; Liu et ai, 1966; Metcalf e Stiles, 1965 citados por Sobsey e Jaykus, 

1991). 

3.4.2. Extensão da eliminação vírica pelos bivalves 

Os vírus diminuem mais lentamente e podem persistir por vários dias, inclusive 

manter a mesma carga, tomando a depuração ineficaz dos bivalves dentro de um prazo 

razoável (Canzonier, 1971, 1972; Mesquita et ai, 1991; Power e Collins, 1985; 

Richards, 1988; Doré e Lees, 1995). 

Geralmente, as taxas máximas de eliminação vírica ocorrem durante as primeiras 

24 a 48 horas de depuração, independentemente do nível de contaminação, diminuindo 

após este período. Alguns investigadores descreveram a remoção completa de vírus 

detectáveis após 48 a 96 horas de depuração (Hamblet et ai, 1969; Hoff e Becker, 1969 

citados por Sobsey e Jaykus, 1991). Contudo, a maioria registou a sua remoção 

incompleta neste período (DiGirolamo et ai, 1975; Scotti et ai, 1983; Seraichekas et 

ai, 1968; Sobsey et ai, 1988 citados por Sobsey e Jaykus, 1991; Canzonier, 1971, 

1984; Power e Collins, 1989; Doré e Lees, 1995). Canzonier (1971) demonstrou a 

remoção incompleta dos vírus após 6 dias de depuração. Vários autores sugerem a 

adsorção às células do tracto gastrointestinal (Liu et ai, 1966); sequestro intestinal 

(DiGirolamo et ai, 1975; Canzonier, 1989); e/ou inactivação pelos hemócitos (Power e 

Colllins, 1989). 

A eficiência da depuração vírica é dependente do nível de contaminação inicial 

(Canzonier, 1971). Observou-se que amêijoas contaminadas com 10 pfu ("plaque 

forming units") poliovirus / g de carne requerem 24 horas para os eliminar a níveis não 

detectáveis, enquanto são necessárias 72 horas para níveis de contaminação superiores a 

IO3 pfu/g (Sobsey e Jaykus, 1991). 
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Comparou-se a depuração de HAV e de poliovirus em ostras experimentalmente 

contaminadas. A redução de HAV era lenta, com mais de 18% de persistência após 5 

dias e inferior a 1% para os poliovirus. Outros investigadores mostraram que a 

depuração de poliovirus ocorre rapidamente, reduzindo entre 80% a 99%, em 48 horas. 

Após este declínio, podem persistir a níveis baixos durante mais de 6 dias (Power e 

Collins, 1989). 

O CEFAS também investigou a remoção dos vírus dos bivalves durante a 

depuração comercial e procedimentos de transposição. Níveis elevados do bacteriofago 

F-RNA, particularmente nos bivalves depurados, são um sinal alarmante que os 

consumidores estão susceptíveis à contaminação viral (Lees, 2002). Infelizmente, 

estudos tanto no Reino Unido como no resto da Europa, mostraram que o bacteriofago 

F-RNA não é removido adequadamente dos bivalves durante o processo de depuração 

comercial; assim como, os vírus entéricos dos mexilhões capturados de zonas 

classificadas como B, sobretudo nos meses de Inverno. Foram aplicadas temperaturas 

elevadas para aumentar a remoção vírica em sistemas de depuração comercial. Parece 

óbvio que o controlo deste parâmetro combinado com um tempo de purificação mais 

extenso, pode significativamente melhorar o "clearance" vírico (avaliado pelo 

bacteriofago F-RNA). Os resultados mostram que a temperatura (factor que influencia a 

actividade fisiológica), a salinidade, a carga de contaminação inicial e a duração da 

depuração são factores críticos para a remoção com sucesso dos vírus (Lees, 2002). 

Muitos surtos de hepatite A e de gastroenterite vírica causados sobretudo por 

NLV têm sido associados à ingestão de bivalves contaminados, incluindo os que foram 

sujeitos a depuração ou transposição e que cumpriam completamente com os critérios 

microbiológicos legais (Sobsey e Jaykus, 1991; Richards, 1989; Recommendations by 

the National Advisory Committee of Microbiological Criteria for Foods, 1992; Huss, 

1994; Alcântara e Almeida, 1995; Bèril et al, 1996; Lees, 2002). É provável que os 

sistemas de depuração actualmente em prática em toda a Europa não estejam a fornecer 

a protecção adequada do consumidor, quando os bivalves já depurados estão 

contaminados com vírus entéricos humanos (Lees, 2000). 

Em conclusão, a depuração pode ser inadequada na remoção de vírus dos 

bivalves, esta condição é agravada pela inexistência de um teste corrente que o indique 

(Recommendations by the National Advisory Committee of Microbiological Criteria for 

Foods, 1992; Huss, 1994). 
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3.5. Estudos sobre depuração em mexilhões 

Os estudos descritos em seguida são realizados por vários investigadores sobre a 

depuração dos mexilhões. 

No estudo realizado por Mesquita e seus colaboradores, a depuração dos 

mexilhões (Mytilus edulis) realizou-se em condições laboratoriais. Mexilhões 

naturalmente contaminados foram estudados para estabelecer as taxas de eliminação de 

três espécies de indicadores {Escherichia coli, estreptococcus fecais Grupo D e esporos 

de Clostridium sulfito-redutores). 

Estes autores afirmam que a depuração pode não ser um tratamento adequado 

para filtradores capturados de águas sujeitas à contaminação crónica por esgotos. 

Enquanto, números de E. coli nestes bivalves reduzem para níveis aceitáveis, os vírus 

entéricos persistem (Power e Collins, 1989 citados por Mesquita et ai, 1991). Como 

nos estudos anteriores, reconhece-se que a depuração com sucesso é dependente do 

nível inicial da contaminação na carne dos bivalves (Richards, 1988; Power e Collins, 

1989b). Concluíram ser imprudente a depuração comercial de mexilhões durante 48 

horas, contendo mais de 5.IO3 E. coli/100 g, por ser improvável que o produto final 

responda de um modo constante ao limite microbiológico que o mercado exige de 230 

E. co/z/100 g ou menos (West, 1985 citado por Mesquita et ai., 1991). Também 

confirmam que após as 72 horas é raro, os bivalves conseguirem atingir um produto 

final satisfatório a nível bacteriológico, o que tem consequências potencialmente 

importantes para a saúde pública, dado que a legislação actual admite que sejam 

colhidos de uma qualquer área viável (B ou C), para depuração, independentemente dos 

níveis de contaminação. Ainda neste estudo, tentou-se estabelecer o desempenho dos 

indicadores alternativos à E. coli. Verificaram não existir nenhuma evidência 

estatisticamente significativa entre as taxas de eliminação, baseada nos valores T90 

(tempo em horas para obter 90% de redução de contaminantes), dos indicadores 

bacterianos nas diferentes temperaturas estudadas, entre os 5°C e os 15°C ou entre 10 e 

15°C. No entanto, as contagens sugerem que os esporos dos clostrídeos eram eliminados 

a taxa similar ou mais baixa do que a E. coli. Os estreptococus fecais eram sempre 

excluídos a uma taxa mais baixa. 1. Os estreptococus fecais têm uma tolerância maior a 

salinidades elevadas do que a E. coli e o seu uso deveria ser recomendado para 

avaliação da poluição fecal da água do mar. 
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2. Os estreptococus fecais poderão ser mais tolerantes do que a E. coli às 

condições no interior do tracto digestivo dos mexilhões. Birbeck e McHenery (1982) 

mostraram que a degradação enzimática afecta com disparidade a sobrevivência das 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (Mesquita et ai, 1991). Os esporos dos 

clostrídeos provavelmente mais resistentes que os estreptococus fecais, por causa da sua 

complexa parede celular em multicamadas, eram removidos a uma taxa mais rápida. 

Uma explicação para esta aparente contradição, pode estar relacionada com o 

procedimento analítico para ambos os tipos de bactérias. Durante a análise, a produção 

de homogeneizados por maceração pode causar a quebra das cadeias de estreptococus. 

Em adição, sugeriu-se que o tamanho e a morfologia destas cadeias podem contribuir 

para a retenção pelos mexilhões, quando comparado com microrganismos mais 

pequenos, tais como células individuais ou esporos (Mesquita et ai, 1991). 

3. Para as diferentes taxas de eliminação observadas para a E. coli foi encontrada 

influência da temperatura da água e da sazonalidade. A diminuição da taxa de 

depuração para a E. coli presenciada nas duas experiências a 15°C, comparada com as 

observadas a 5°C e 10°C parecia estar relacionada com mudanças fisiológicas dos 

mexilhões, por sua vez associadas à estação de desova. A desova pode causar uma 

filtração mais baixa, porque a actividade metabólica dedica larga proporção da energia 

disponível à produção de gâmetas (Worral e Widdows, 1984 citado por Mesquita et ai, 

1991). Esta conclusão é suportada pelas experiências a 15°C, com mexilhões capturados 

fora da estação de desova (entre Outubro e Fevereiro), em que as taxas de depuração 

eram significativamente maiores do que as obtidas nas duas primeiras experiências à 

mesma temperatura, com mexilhões colhidos entre Maio e Junho, nessa época (estação 

desova). Observações similares foram constatadas por Power e Collins (1989), como 

veremos em seguida. 

No estudo realizado por Power e Collins (1989), no sistema laboratorial, a E. 

coli era rapidamente eliminada durante as primeiras 10 horas, mostrando uma 

diminuição de 2.65 log, considerando as concentrações iniciais de aproximadamente 10 

UFC/g. Em seguida, era eliminado lentamente, com uma redução final de 2.8 log ao fim 

de 52 horas (inferior a IO1 UFC/g). Às 52 horas, as taxas relativas de eliminação durante 

a depuração eram as seguintes: E. coli > colifago (diminuição final de 2.6 log) > 

poliovirus tipol (diminuição final de 1.86 log), tendo resultado na redução significativa 

dos seus níveis, indicando que são eliminados distintamente. Deste modo, os mexilhões 
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parecem depurar de um modo similar às outras espécies de bivalves. Geralmente, as 

bactérias são eliminadas com eficiência, enquanto os vírus são excluídos a taxas 

consideravelmente mais lentas, ocorrendo inclusive a retenção de um nível baixo 

durante longo períodos de depuração, mesmo sob condições adequadas (Canzonier, 

1971; Richards, 1985; Metcalf et ai, 1979; Scotti et ai, 1983 citados por Power e 

Collins, 1990). 

Neste estudo também foram realizadas experiências para determinar o efeito da 

desova do mexilhão, causadora de uma actividade debilitada nos meses de Maio a 

Outubro. Os efeitos da desova na eliminação do poliovirus e do bacteriofago parecem 

ser negligenciáveis, uma vez que o protótipo de redução gradual ao longo das 52 horas 

mantinha-se. Para a E. coli não foi observada a rápida supressão, normalmente dentro 

das 10 horas. O modelo de eliminação era gradual ao longo das 52 horas, semelhante ao 

poliovirus e a redução final de 1.93 log obtida era quase ineficiente, quando comparada 

com de 2.8 log (Power e Collins, 1989). 

Se a depuração fosse uma função exclusiva da defecação, taxas similares de 

remoção seriam esperadas, porque os poliovirus e os colifagos têm tamanhos e formas 

homogéneas. As discrepâncias nas taxas de eliminação sugerem que não dependem 

exclusivamente destas características e que outro(s) factor(s) devem influenciá-las. 

Estes factores podem incluir a adsorção às células do tracto gastrointestinal, sequestro 

intersticial e inactivação induzida ou espontânea (Power e Collins, 1989). 

Quando a taxa de eliminação de E. coli é comparada com a dos colifagos ou 

poliovirus, torna-se evidente que não é um indicador de confiança da eficiência da 

depuração dos vírus entéricos. Em relação ao colifago, a sua adaptação como indicador 

experimental é bastante aumentada pela rapidez da análise e pela sua natureza inócua, 

com uma função particularmente elucidativa sobre os factores relacionados com os 

mecanismos de depuração dos vírus. Contudo, as diferenças nas taxas de eliminação de 

poliovirus e do colifago descrito neste trabalho e do poliovirus e o vírus da hepatite A 

descrito por Sobsey (1987), levaram os investigadores a acautelar o uso de um modelo 

para a previsão da eficiência da depuração de todos os vírus pelos bivalves (Power e 

Collins, 1989). 

Nenhuma das depurações foi um êxito na eliminação de vírus e E. coli para 

níveis não detectáveis dentro das 52 horas, apontando para as concentrações iniciais 

elevadas, como responsáveis por esta falha (Power e Collins, 1989). 
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De facto, é evidente que a depuração não pode ser usada com a garantia absoluta 

de tornar os mexilhões seguros para consumo humano, após serem contaminados com 

níveis elevados de bactérias e de vírus. 

Os resultados apresentados sugerem que as condições que afectam a actividade 

do mexilhão durante a depuração determinam intensamente a percentagem de 

eliminação da E. coli. Em contraste, a extensão da actividade do mexilhão parecia ter 

pouco ou nenhum efeito sobre as taxas a que o poliovirus e o colifago eram removidos. 

Estes investigadores concluíram que apesar da E. coli parecer um indicador 

pouco credível da eliminação de vírus, a sua taxa de remoção parece reflectir o estado 

fisiológico, sendo a monitorização da sua eliminação um guia útil do nível de actividade 

do mexilhão durante a depuração. 

4. Distribuição tecidular nos mexilhões 

Vários investigadores registaram que a acumulação bacteriana e vírica nos 

tecidos dos moluscos bivalves ocorre principalmente no hepatopâncreas (Digirolamo et 

ai, 1975; Durgin et ai, 1981; Liuetal, 1967; Metcalfe/ al, 1980; Rodrick étal, 1987 

citados por Richards, 1988) e divertículo digestivo (Cabelli e Heffernan, 1970 citados 

por Richards, 1988), assim como nos sifões das amêijoas (Cabelli e Heffernan, 1970; 

VuxgmetaL, 1981; Metcalfe/ al, 1979; 1980 citados por Richards, 1988). 

No estudo realizado por Power e Collins (1990) observou-se o efeito 

concentrador no tracto digestivo, porque os níveis de colifago e de E. coli por grama 

eram maiores do que na totalidade dos tecidos do mexilhão. Portanto, o "uptake" dos 

contaminantes é uma função fisiológica relacionada com a alimentação. Também foram 

detectados quantidades relativamente pequenas de E. coli e do colifago na hemolinfa, 

deste modo os contaminantes podem ser distribuídos e sequestrados em qualquer tecido 

do corpo. Se a maioria da E. coli ingerida era sequestrada no tracto digestivo, é evidente 

que a sua eliminação através da defecação ou da digestão ou ambas, coordena a 

eficiência da depuração, o que por sua vez, depende do estado fisiológico dos 

mexilhões. Isto pode explicar a relação previamente identificada entre a eliminação de 

E. coli e a condição fisiológica destes animais durante a depuração. 

Em contraste à eliminação da E. coli, a taxa mais baixa da eliminação do 

colifago era do tracto digestivo. Outros investigadores sugeriram que a sua depuração 

ineficiente é consequência da fracção da carga vírica sequestrada em tecidos que não 
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pertencem ao tracto digestivo e como tal indisponível para a remoção directa via 

defecação ou digestão (Canzonier, 1971). Os dados deste trabalho contradizem essa 

opinião, demonstrando que os colifagos estavam firmemente associados ao tecido 

digestivo durante a depuração, como com qualquer outro tecido testado, com excepção 

da hemolinfa. Isto sugere que a defecação e a digestão extracelular não são os factores 

principais na eliminação dos colifagos e dosjvírus entéricos, o que poderá também 

explicar a relativa independência da eliminação dos colifagos da actividade dos 

mexilhões, como foi reconhecida previamente (Power e Collins, 1990). 

Apesar da redução da hemolinfa ser de pouca importância na eliminação total de 

contaminantes, o declínio substancial de E. coli e de colifagos sugere que é um meio 

hostil para ambos. As causas não foram investigadas, mas sugere-se a fagocitose pelos 

hemócitos seguida pela digestão intracelular ou diapedese ou ambas. 

A eliminação de E. coli e dos colifagos a taxas similares das brânquias, dos 

palpos labiais, lobos do manto, pé e músculo, sugerem que os factores que afectam a 

sua eliminação destes tecidos eram análogos. A eliminação de E. coli destes tecidos era 

muito baixa quando comparada com a taxa do tracto digestivo. O fenómeno físico 

responsável pelo sequestro pode variar com o tipo de microrganismos e com as espécies 

de bivalves. A lenta expulsão bacteriana dos tecidos do tracto não digestivo associada 

com níveis provavelmente muito baixos, dificilmente constituirá uma preocupação de 

saúde pública, tendo em consideração a elevada dose infecciosa. Esta hipótese é 

suportada pela ausência de surtos de doença bacteriana com origem em bivalves 

depurados no Reino Unido desde 1965 (Power e Collins, 1990). 

Para os vírus patogénicos, a lenta eliminação dos tecidos do tracto não digestivo 

constitui uma inquietação para a saúde pública, porque podem ser infecciosos em doses 

muito menores, 10 a 100 partículas (Richards, 1988; 2001) e uma unidade infecciosa 

vírica em hospedeiros susceptíveis (Schiff et ai., 1984 citado por Power e Collins, 

1990). Contudo, as taxas de distribuição e eliminação do colifago indicam que o perigos 

associado com o tracto não digestivo é muito menor do que o associados com o tracto 

digestivo. A retenção da maior proporção dos vírus ingeridos no tracto digestivo após 

um período de 48 horas depuração, demonstra que este processo convencional não 

assegura a sua eliminação dos mexilhões. 

No estudo realizado por Doré e Lees (1995), contaminaram-se mexilhões 

naturalmente (Io estudo nestas condições) por períodos curtos (1 a 3 semanas) e 
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prolongados (mais de 6 meses). Em seguida, monitorizaram a cinética da depuração e a 

distribuição da E. coli e bacteriofago F+. Este estudo foi realizado com os seguintes 

objectivos: investigar a localização destes indicadores nos tecidos do mexilhão antes e 

após depuração, se está associada com o grau de exposição e quando é que o sequestro 

em tecidos que não estão associados com o sistema digestivo pode ser responsável por 

níveis residuais dos vírus nos bivalves, após depuração. 

Tanto a E. coli, como o bacteriofago F+ acumularam rapidamente ao longo das 

24 horas, após as quais atingiam um rápido equilíbrio, sugerindo que mecanismos 

similares são responsáveis pela acumulação bacteriana e vírica nos bivalves. Os níveis 

de contaminação nos mexilhões variavam de 80.000 a 220.000 E. coli/100 g de carne. 

Os níveis de E. coli decaíram rapidamente, mais de 99% em 12 horas, na exposição a 

curto ou a longo prazo. Portanto, a sua taxa de redução não parecia ser influenciada pela 

duração da exposição à contaminação. 

A remoção do bacteriofago F+ durante a depuração era mais ineficiente, com 

taxas finais de redução de cerca de 90%, no final das 48 horas, mas mais uma vez, a 

extensão da sua remoção não parecia ser influenciada pela duração da exposição à 

contaminação. É importante destacar que o bacteriofago se comportava de um modo 

significativamente diferente da E. coli, com a média do T90, com uma duração 10 vezes 

maior. 

Concluindo, os mexilhões não mostravam diferenças significativas nos T90s, ou 

nos níveis residuais de ambos os indicadores bacterianos ou víricos, após a exposição a 

esgotos, a longo ou a curto prazo. Estes resultados não concordam com a sugestão que o 

grau de sequestro vírico estava associado com a duração da exposição, como tinha sido 

defendido por Canzonier (1971). Para Canzonier, quanto mais tempo o bivalve estivesse 

exposto à água contaminada por vírus (exposição crónica), maior seria a acumulação 

nos tecidos. 

As reduções significativamente diferentes estimularam o estudo da localização 

dos contaminantes nos tecidos dos mexilhões. A dissecção dos seus tecidos demonstrou 

que os bacteriofagos F+ estavam exclusivamente confinados aos órgãos associados à 

digestão, tais como, a glândula digestiva, intestino, lábios palpais e brânquias, com a 

maioria a ser detectada na glândula digestiva e no intestino. A maioria da E. coli foi 

encontrada no tracto digestivo (90,1% na glândula digestiva e intestino), mas também 

em tecidos não associados, tais como no manto e notavelmente na hemolinfa. 
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Estes resultados demonstram que não se verifica o sequestro do bacteriofago F+ 

nos mexilhões contaminados. Por esta razão, não parece provável que seja responsável 

pelos níveis residuais após a depuração neste e noutros estudos. E. coli e bacteriofago 

F+ foram reduzidos a níveis não detectáveis dentro das 24 horas em todos os tecidos, 

com excepção do intestino e da glândula digestiva. Pelas 48 horas, no intestino eram 

também não detectáveis, confirmando a evacuação dos conteúdos intestinais 

completamente durante a depuração. O único tecido que mostrava um nível significativo 

de retenção do bacteriofago F+ (29,7% permaneciam na glândula digestiva após 

depuração), acima da E. coli, era a glândula digestiva. Portanto, parece que é o sítio 

principal do bacteriofago F+ e por implicação, o local onde ocorre a retenção virai em 

mexilhões depurados. 

Grande parte dos estudos disponíveis, no qual se inclui o estudo efectuado pelos 

investigadores Doré e Lees e Power e Collins, mostraram que os vírus e os indicadores 

virais estão quase na sua maioria, exclusivamente confinados ao tracto digestivo e não 

são encontrados em números significativos noutros tecidos após a depuração. De facto, 

as condições nos estudos que defendem a ocorrência de sequestro vírico podem não ser 

representativas das circunstâncias ambientais, sobretudo se os investigadores 

examinarem os bivalves artificialmente contaminados num laboratório e durante um 

período de tempo relativamente curto (Doré e Lees, 1995). 

A redução de contaminantes na glândula digestiva é principalmente uma função 

da defecação ou digestão, ou ambas. A digestão depende da absorção para as células do 

divertículo digestivo ou da ingestão directa para os hemócitos. Está bem documentado 

que as bactérias são utilizadas como fonte alimentar pelos moluscos bivalves e a vasta 

distribuição de E. coli na hemolinfa e noutros tecidos tende a confirmar estas 

observações (McHenery e Birbeck, 1985 citados por Doré e Lees, 1995). A degradação 

extensiva de E. coli por actividade lisosomal na glândula digestiva também foi 

documentada (McHenery e Birbeck, 1985 citados por Doré e Lees, 1995). Estes 

mecanismos contribuem para a rápida redução dos níveis de E. coli na glândula 

digestiva e sugere que poderá será mais um resultado da digestão, em oposição à 

eliminação por defecação (Doré e Lees, 1995). 

Em conclusão, a duração da exposição aos esgotos não influencia as reduções 

diferenciais de E. coli e bacteriofago F+ dos mexilhões. Também adverte que o 

sequestro do bacteriofago F+ nos tecidos do tracto não digestivo não ocorre em 

mexilhões contaminados naturalmente e identifica a glândula digestiva como o sítio 
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principal para a sua retenção (Doré e Lees, 1995), contrariando o estudo de Mesquita et 

ai, 1991. 

Este estudo demonstra que as reduções bacterianas podem ser 

predominantemente influenciadas por processos digestivos. Outra pesquisas 

relacionados com a depuração de bivalves assumiram que a redução dos níveis de 

contaminantes iguala a eliminação por defecação. A inferência desta hipótese é 

relevante, na medida em que deste modo, todos os microrganismos que não sejam 

sequestrados nos tecidos ou absorvidos intracelularmente, devem ser eliminados 

rapidamente nas fezes. Contudo, enquanto o tempo de trânsito intestinal dos moluscos é 

normalmente rápido, o requerido para limpar o tracto digestivo poderá ser 

consideravelmente mais longo em condições de pouco alimento, como as encontradas 

durante a depuração. É provável que as taxas de redução observadas para o bacteriofago 

correspondam ao tempo requerido para os bivalves eliminarem os contaminantes do 

tracto digestivo, quando há pouco alimento. A rápida redução inicial dos vírus, 

frequentemente observada durante a depuração, pode ser atribuída à evacuação do 

material do intestino, como demonstrado neste estudo (Doré e Lees, 1995). O 

mecanismo responsável pela retenção de vírus tem uma importância considerável, dado 

que a absorção intracelular irá provavelmente impossibilitar o desenvolvimento da 

depuração como um procedimento eficaz. Se a retenção virai dependesse somente do 

tempo de "clearance" intestinal mais prolongado do que anteriormente previsto, a 

extensão da depuração sob condições favoráveis (sem ser de pouco alimento) poderia 

ser de facto eficiente na remoção de vírus (Doré e Lees, 1995). 

5. Conclusões sobre a eficácia da depuração 

A depuração é eficaz na redução dos coliformes fecais, E. coli e outras bactérias 

entéricas patogénicas a níveis aceitáveis (Metcalf et ai, 1979 citados por Richards, 

1988; Son e Fleet, 1980; Power e Collins, 1989; Timoney e Abston, 1984; Jones et al, 

1991b). Mais uma vez se reafirma, que de um modo geral, a presença de vestígios de 

bactérias patogénicas nos bivalves depurados não tem significado ao nível de saúde 

pública, porque a dose necessária para causar doença excede bastante a encontrada 

(Richards, 1988). Ao invés, a resposta da depuração num período de tempo razoável é 

irregular para os vírus (Canzonier, 1971; Rowse e Fleet, 1984; Richards, 1988; Power e 

Collins, 1989; Sobsey e Jaykus, 1991; Mesquita et ai, 1991; Doré e Lees, 1995; Pedro 
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et ai, 2003) e para os vibrios patogénicos (Greenberg et ai, 1982; Jones et ai, 1991). 

Alguns ensaios de depuração com mexilhão, sugerem que são necessários 5 dias, sob 

condições bem controladas para assegurar a eliminação de vírus (Muniain-Mujika et ai, 

2002 citado por Pedro et ai, 2003). Apesar dos surtos de doença vírica associados com 

bivalves transpostos e depurados, a experiência mostrou que estes processos de 

purgação podem proporcionar bivalves que são aparentemente de risco negligenciável 

para os consumidores (Richards, 1985; Rippey, 1989 citado Jones et ai, 1992). 
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I. Parte Experimental. Objectivos e sua 
Fundamentação 
1. Enquadramento do problema 

Em Portugal, a tendência para fugir à depuração, tal como está descrita na 

legislação que estabelece as normas para a comercialização dos moluscos bivalves 

vivos, é uma postura reiterada pelo agente económico, sobretudo pelo interesse em 

comercializar mais céleremente a matéria-prima e a custo mínimo. Isto deve-se 

provavelmente, à falta de consciencialização dos riscos que daí advêm e à ausência de 

um sistema de vigilância efectivo pelas autoridades sanitárias, agravada pela quantidade 

reduzida de centros depuradores / expedidores, estes, por sua vez, distantes dos centros 

piscatórios. 

Ao proprietário do centro depurador, como responsável pela salubridade, impõe-

se a retirada regular de uma amostra representativa de cada lote para análise 

microbiológica em laboratórios acreditados, de acordo com o Decreto-Lei n° 293/98, de 

18 de Setembro, ao abrigo do ponto 2, alínea a), do Capítulo II, com o objectivo de 

determinar a carga bacteriana inicial e monitorizar a qualidade sanitária dos bivalves 

que são depurados e posteriormente embalados. 

Este procedimento atesta (ou não) a proveniência que é declarada no documento 

de registo (Quadro n° 12 do Anexo I) e proporciona o esclarecimento do tempo de 

depuração (horas), perante a ausência de um período legalmente estipulado, conforme a 

espécie e/ou zona de produção. A decisão da frequência com que há-de realizar estas 

análises fica ao seu critério e associada à morosidade dos resultados, leva à libertação 

dos lotes para consumo, sem conhecimento dos resultados, avivando incertezas sobre a 

salubridade dos mexilhões e do perigo que estes representam para a saúde pública. 

2. Justificação do estudo 

A defesa da saúde pública é primordial na cadeia de actividades relacionadas 

com a produção e a comercialização de bivalves para consumo humano. Quando 

estuários moderadamente poluídos, como a Ria de Aveiro, são utilizados para produção 

de bivalves filtradores, a sua salubridade poderá ficar comprometida. Os proprietários 



Parte Experimental 72 

dos centros depuradores/expedidores devem assegurar que as práticas adoptadas são 

executadas de forma a não comprometer a segurança dos alimentos que produzem e 

pelos quais são responsáveis. Importa realizar trabalhos que incidam nas medidas que 

creditem o processo produtivo e comercial, prevenindo e gerindo riscos que resultem da 

matéria-prima, das actividades de processamento e distribuição do produto. 

3. Objectivos 

A resposta a esta questão torna-se mais imperativa, quando a legislação em vigor 

aceita a depuração intensiva de mexilhões com estatuto sanitário "C" em depuradoras 

comerciais, sem que este procedimento tenha sido devidamente regulamentado pelas 

autoridades competentes, caindo-se numa lacuna de lei. 

Geralmente, os proprietários dos centros depuradores depuram indistintamente 

bivalves procedentes de uma zona B ou C, cumprindo um período de 24 horas. 

Sublinhe-se que as entidades responsáveis não conseguem impedir a captura de 

mexilhões de zonas C da Ria de Aveiro, por serem de alta produção nem impõem a 

depuração intensiva ou a transposição, como opções. Por outro lado, a ausência de um 

controlo sanitário rigoroso e de aplicação de medidas de coacção e sancionatórias, 

permitem que se verifiquem capturas na zona C. 

Integrando a componente supracitada, pretende-se avaliar o risco bacteriológico 

de depurar mexilhões, com um nível de coliformes fecais correspondente a zonas B e C 

e estabelecer um período mínimo para a depuração, com a finalidade de garantir a 

segurança alimentar. 

Pretende-se também avaliar o efeito da submissão de um lote durante 12 horas à 

temperatura ambiente sobre a contaminação inicial, simulando a ausência de 

refrigeração contínua durante o período que medeia entre a captura e a chegada ao 

centro depurador, situação que ocorre com frequência. 

Outra questão discutida é se a depuração é responsável pelo aumento da 

mortalidade dos Mytilus sp., resultante da sua manutenção em condições que diferem 

das naturais, eventualmente, implicando a sujeição a circunstâncias não ideais ao nível 

fisiológico (alimento escasso e em quantidades esgotáveis e parâmetros físico-químicos 

nem sempre aconselháveis). Esta é, de resto, uma alegação frequente dos agentes 

económicos para justificarem a fuga ao circuito legal de comercialização. 
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De acordo com o Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro, ao abrigo do ponto 

1, do Capítulo X, os moluscos bivalves devem encontrar-se vivos no momento da 

compra. Deste modo, outro dos objectivos deste trabalho, aborda o período de 

sobrevivência dos mexilhões após depuração, quando acondicionados a diferentes 

temperaturas. No entanto, considerando a importância da conservação dos critérios 

microbiológicos que permitem o consumo humano, pretende-se estabelecer requisitos 

de controlo de temperatura, que não prejudiquem a sua viabilidade. 

Em resumo, neste trabalho propõe-se: 

1. Determinar a eficácia da depuração; 

2. Estimar o efeito do tempo/temperatura sobre a contaminação inicial; 

3. Quantificar o número de animais mortos durante a depuração; e 

4. Verificar o período de sobrevivência dos mexilhões após a depuração. 
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IL Material e Métodos 

1. Caracterização da Ria de Aveiro 

A Ria de Aveiro, na costa oeste de Portugal, a 40° de latitude norte, é uma lagoa 

costeira de águas salobras, tidal e com abertura artificial para o mar. Cobre uma área de 

66 a 83 km , respectivamente, a marés baixas e altas. Troca com o mar um volume de 

água de 89 Mm em marés de 1 a 3 m de amplitude. Vários rios carregam água doce 

para a lagoa com um "input" médio de 1.8 Mm3 durante um ciclo tidal (Alcântara e 

Almeida, 1988). 

A Ria tem uma topografia complexa, com canais, com uma profundidade que 

varia entre um e quatro metros, que se espalham desde a entrada em direcção aos vários 

braços, formando um complexo ecossistema lagunar. A qualidade da sua água é 

influenciada por diversos factores, como o fluxo dos rios, condições climáticas, estádio 

tidal, fluxos e correntes do oceano, fontes de poluição humana e configuração da linha 

costeira (Ciem, 1973). A temperatura da água na Ria varia entre os 10 (Dezembro a 

Fevereiro) e os 26°C (entre Junho a Setembro). 

A sua poluição deriva de múltiplas actividades de natureza industrial e agrícola e 

do crescimento populacional ao longo dos seus canais. A poluição de natureza fecal 

contribui para a eutrofização do ecossistema com implicações sanitárias importantes, 

particularmente no que diz respeito aos bivalves que aqui crescem, se reproduzem e são 

capturados (Alcântara e Almeida, 1988) (Fotografia n° 5, Anexo IV). 

Há 4 anos que decorre um projecto denominado Saneamento Integrado dos 

Municípios da Ria (SIMRIA), em prol da valorização da Ria de Aveiro, como recurso 

natural, o que se reflecte na estabilidade da classificação das zonas de produção. 

Envolve a construção de quatro interceptores e emissários, com aproximadamente 180 

Km de condutas, de três estações de tratamento de águas residuais (tratamento de nível 

secundário) e de um exutor submarino para efectuar a descarga dos efluentes tratados no 

mar, a 3,3 Km da costa. Abrange os 12 municípios que actualmente drenam para a Ria 

de Aveiro: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Espinho, Ílhavo, Estarreja, Mira, 

Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira e Vagos. 

Este trabalho utiliza mexilhões capturados na Ria de Aveiro (Consultar Anexo 

III. Parte Experimental, ponto n°l). 
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1.1. Zonas de Produção da Ria de Aveiro 

O IPIMAR, cuja delegação em Aveiro é representada pelo Centro Regional de 

Investigação Pesqueira do Centro (CRIPC), classifica as zonas de produção e de 

transposição de bivalves da Ria de Aveiro, com divulgação da sua localização e limites, 

de acordo com o estabelecido no Despacho 13433/2003 (2a série), de 9 de Julho (Ver 

ponto n° 2: Zonas de produção de moluscos bivalves da Ria de Aveiro, do Anexo III. 

Parte Experimental). 

O litoral costeiro de Aveiro (L3) é uma zona A. A zona de transposição 1 

autorizada é a Baía de S. Jacinto. A Ria de Aveiro possui 4 zonas de apanha e cultivo, 

duas classificadas como zona B (Triângulo das Correntes/Moacha e Canal de Mira) e 

duas com o estatuto C (Canal de Ílhavo e Canal Principal/Espinheiro). A espécie 

indicadora no Canal de Ílhavo, que também é a zona deste estudo é o berbigão. 

O CRIPC monitoriza a água e os bivalves destas zonas, segundo um programa 

de amostragem semanal. Como responsável pela sua vigilância, se uma zona 

classificada como B apresentasse resultados compatíveis com C, deveria ordenar o seu 

fecho. Está indicada a realização de análises durante 3 semanas contínuas para verificar 

a evolução da situação. Só reabrem a zona (como B ou C), após o terceiro resultado 

consecutivo estável. No fim de cada ano, reclassifica-se o estatuto da zona de produção, 

se mais de 10% das análises efectuadas representarem uma zona C, adquirindo esta 

nova classificação. De acordo com o CRIPC, durante o ano de 2003, essa situação 

nunca ocorreu. 

2. Depuração 

2.1. Características das depuradoras 

Foram realizados 13 ensaios de depuração, 11 num tanque experimental e 2 na 

Depuradora Portuguesa de Bivalves, uma depuradora licenciada, com dimensão 

industrial. As características do tanque experimental de depuração de bivalves, 

pertencente à firma Fernando Ribeiro Lda. (Equipamentos para Aquacultura), estão 

descritas no ponto n° 3 do Anexo III. Parte Experimental. As condições de purificação 

no tanque experimental são distintas das existentes na depuradora comercial (fonte de 
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água do mar, tipo de fluxo e dimensão). Neste contexto, é importante reconhecer que a 

extrapolação das conclusões deste estudo para os sistemas comerciais, deve ter em 

consideração possíveis diferenças nos parâmetros físicos e químicos relevantes. Para 

minorar esta discrepância, tentou-se a aproximação das técnicas e procedimentos 

vulgarmente associados com as práticas comerciais. 

O tanque usado foi objecto de um estudo em 1998 realizado por Ruano e seus 

colaboradores, cuja finalidade foi certificá-lo para a depuração, de modo a divulgá-lo no 

circuito comercial. Os valores de contaminação revelados durante os ensaios efectuados 

revelaram uma acção eficaz do equipamento no processo de esterilização da água. Em 

relação aos parâmetros fisico-químicos, monitorizou-se a evolução do oxigénio 

dissolvido, sempre superior a 6 mg/L, o que atestou a eficácia do sistema de arejamento 

instalado. A oxigenação da água foi assegurada pela própria circulação através da 

distribuição em chuveiro sobre os bivalves, removendo espuma e detritos e por um 

pequeno compressor acoplado a um sistema de difusão de ar, instalado na base do 

tanque, sob o fundo falso perfurado. A temperatura da água regulou-se por um sistema 

de refrigeração, equipado com um termómetro e termostato (Ruano et ai, 1998). 

Cerca de uma hora após a colocação de bivalves no tanque, praticamente todos 

os indivíduos se encontravam em filtração. O protótipo testado revelou-se eficaz na 

depuração de diversas espécies, com um grau inicial de contaminação bacteriana muito 

elevado (para os mexilhões apenas 80 coliformes fecais/l00g). Relativamente à 

contaminação por Salmonella spp., verificou-se a total eficácia da depuração, com 

resultados negativos ao fim de 48 horas, sendo o seu comportamento idêntico ao dos 

coliformes fecais (Ruano et ai, 1998). 

Foram efectuados dois ensaios, designados por 12° e 13° na Depuradora 

Portuguesa de Bivalves (S.A.) (n° controlo veterinário: D 0172 01 P). O ensaio n° 12 e 

13 foram feitos em simultâneo com o 2o e 3o do tanque experimental, utilizando 

mexilhões do mesmo lote mãe. A água destes tanques é proveniente de um furo, 

circulando em sistema contínuo. A desinfecção é realizada com ultravioletas (Fotografia 

n° 14, do Anexo IV). 

2.2. Controlo dos parâmetros da água 

Para responder aos objectivos propostos, seguiram-se as etapas descritas. 
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Io. Em todos os ensaios, a água foi bombeada na maré alta de uma zona com 

estatuto sanitário B - Forte da Barra e encheu-se o tanque com aproximadamente 650 

litros. A colheita de água antecipou-se à captura dos mexilhões para que estivesse 

esterilizada no momento da sua colocação no tanque. Como a temperatura e a salinidade 

dependem da entrada de água doce (volume e distância à barra), das condições 

climáticas e da topografia, estes valores não coincidiram totalmente com os do local de 

captura. 

2o. Geralmente, acertou-se a salinidade para aproximadamente 30%o através da 

adição de água doce. A escolha deste valor baseou-se na revisão bibliográfica, tendo-se 

verificado que não diverge muito da salinidade da zona de captura nem da água de furo 

da depuradora comercial. 

3o. Accionou-se o sistema de depuração durante pelo menos 12 horas antes da 

colocação dos bivalves (circulação, filtração, refrigeração, esterilização e oxigenação). 

4o. Acompanhou-se o funcionamento dos sistemas de oxigenação, recirculação e 

de esterilização ao longo de cada ensaio com a verificação de 12 em 12 horas dos 

parâmetros fisico-químicos (pH, temperatura, oxigénio dissolvido e salinidade) e 

também dos níveis microbiológicos da água, até perfazer as 72 horas. A primeira 

colheita de amostra de água para análise microbiológica realizou-se no dia em que esta 

foi colocada dentro do tanque (antes da esterilização). A segunda amostra foi colhida 

após esterilização durante um período mínimo de 12 horas e corresponde às 0 horas, 

momento em que também foi colocado o primeiro lote de mexilhões. Foram efectuadas 

análises dos coliformes fecais com base num teste NMP de cinco tubos e três diluições, 

de acordo com método descrito no ponto n° 8 do Anexo III. Parte Experimental. As 

análises efectuadas foram identificadas do seguinte modo: "ag", n° do ensaio, tempo de 

depuração, conforme se pode consultar nas Fichas de Registo de Depuração, Anexo V. 

Com a monitorização descrita pretendeu-se avaliar a eficácia da esterilização e a 

manutenção dos parâmetros iniciais. 

3. Captura dos mexilhões 

A espécie seleccionada foi o mexilhão (Mytilus spp.) dada a sua importância 

comercial. Em 2003, estimou-se a captura de mexilhão na Ria de Aveiro em 300 

toneladas. 
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Os mexilhões estavam naturalmente contaminados e provinham de uma zona 

com estatuto sanitário C - Canal de Ílhavo (zona do Miradouro) (ver a fotografia n° 5 e 

6, Anexo IV). A escolha desta zona foi justificada pela previsão de encontrar níveis de 

contaminação mais elevados do que no Canal Principal - Espinheiro, também com essa 

classificação. 

Em todos os ensaios, a captura ocorreu na baixa-mar, sendo esse momento 

decidido após observação do calendário das marés. Técnicos do CRIPC realizaram a 

captura e a medição dos parâmetros (temperatura e a salinidade da água) no mesmo 

local. A colheita realizou-se manualmente com a ajuda de um ancinho, para destacá-los 

de colunas densamente povoadas, ao longo de aproximadamente um metro e meio de 

altura (Fotografia n° 6 e n° 7, Anexo IV). Evitaram-se procedimentos vigorosos 

causadores de danos às conchas ou aos tecidos dos moluscos bivalves vivos. Casali e 

colaboradores (1981) demonstraram que a causa principal de morte é a quebra das 

conchas pela acção mecânica exercida durante a apanha ou transporte 

O tempo que mediou entre a captura e a chegada ao laboratório nunca excedeu 

uma hora e meia. 

3.1. Formação de lotes 

Após a chegada ao CRIPC, procedeu-se à homogeneização da totalidade dos 

mexilhões, porque estes animais tidalmente submersos poderiam ser provenientes de 

distintos estratos bentónicos (zona Litoral) e eventualmente sujeitos a correntes com 

níveis bacteriológicos diferentes. A totalidade dos animais em todos os ensaios rondava 

aproximadamente 40 Kg, com excepção do Io e do 7o, com cerca de 30 Kg. Durante a 

formação dos lotes, com cuidado para minimizar o seu distúrbio, retiraram-se os 

mexilhões partidos e mortos, bem como os indivíduos prematuros que surgem mesmo 

precavendo a sua captura (fotografia n° 8, do Anexo IV). Seleccionaram-se só os que 

tinham dimensões superiores a 5 cm, por ser este o limite mínimo legal. 

Em todos os ensaios efectuados no tanque experimental, num total de 11, 

formaram-se aleatoriamente dois lotes, cada um com 10 Kg. Ambos os lotes foram 

colocados no tanque de depuração, um deles imediatamente após a sua constituição 

(não expostos, designados por "NE") e o outro só após estar exposto à temperatura 

ambiente durante 12 horas (expostos, designados por "E") (fotografia n° 9, do Anexo 
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IV). A exposição à temperatura ambiente teve como finalidade proporcionar condições 

adequadas ao desenvolvimento das bactérias contaminantes, para verificar se ocorria 

aumento e se este tinha efeitos negativos sobre a eficácia da depuração. 

Em todos os ensaios, com excepção do Io e 7o, formou-se a partir da totalidade 

dos mexilhões, um 3o lote adicional, também com 10 Kg. 

Os lotes adicionais do 2o e 3o ensaio purificaram na depuradora comercial 

(Depuradora Portuguesa de Bivalves, S.A.), sendo designados por 12° e 13°. Esta 

experiência foi realizada em simultâneo com a que decorria no tanque experimental (2o 

e 3o). Os procedimentos de recolha de mexilhões para amostra e a medição dos 

parâmetros mencionados foram idênticos. No 12° e 13° ensaios, não existem lotes 

expostos. 

Do 4o ensaio, inclusive até ao 11°, o lote adicional não teve esse destino. 

Adquiriu a função de controlo, não tendo sido depurado. Para designar cada ensaio, 

usou-se o número do respectivo ensaio e as siglas "NE" e "E". Consultar 6. Esquema de 

Formação de Lotes (Anexo III. Parte Experimental). 

3.2. Colocação dos mexilhões no tanque 

Para o lote não exposto, lavaram-se os mexilhões com água corrente potável 

para remoção dos detritos aderentes (areia, lodo e algas). Depois, foram distribuídos 

num cesto lavado, desinfectado, identificado e adaptado ao tanque de depuração. 

Colocaram-se imediatamente a montante do tanque. 

O outro lote também com 10 Kg foi exposto à temperatura ambiente durante 12 

horas (exposto). Decorrido este período, repetiu-se a etapa da lavagem e a disposição 

dentro do cesto. Após este procedimento, colocou-se a jusante do mesmo tanque, por 

ser o único disponível. Apesar de ser desaconselhada a introdução e inclusive a remoção 

de mexilhões do tanque em qualquer etapa da depuração, esta situação obedeceu ao 

disposto no Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro, capítulo IV (pertencem à mesma 

espécie, ao mesmo lote inicial, com o mesmo estatuto sanitário). A existência de um 

fluxo de água de montante para jusante, bem como, o funcionamento constante do 

sistema de esterilização, acompanhado pela realização periódica de análises da água 

asseguraram que não ocorria a recontaminação do Io lote, após colocação de outro 

supostamente mais contaminado (Consultar as fotografias n° 9, 10, 11 do Anexo IV). 



Parte Experimental 80 

A profundidade dos mexilhões no interior do cesto variou entre 10 a 15 cm, com 

a água do tanque a cobrir aproximadamente 7 cm sobre os topos. A elevação dos cestos 

acima do fundo do tanque foi de 2 cm. 

3.3. Duração da depuração 

Cada ensaio de depuração teve uma duração de 60 horas, com excepção do 4o, só 

com 36 horas. Para ambos os lotes, a evolução dos parâmetros da água (temperatura, 

oxigénio dissolvido, salinidade e pH) e o nível de coliformes fecais na água e na 

carne/líquido intervalvar dos mexilhões foram analisados às 0,12, 24, 36, 48 e 60 horas. 

Durante este período, os mexilhões também foram inspeccionados visualmente 

para avaliação do seu comportamento. Verificou-se que ocorria a abertura ligeira das 

suas valvas (consultar a fotografia n° 13 do Anexo IV), a produção dos cordões do bisso 

e a acumulação de detritos (fezes, areia e muco) no fundo do tanque. 

Findas as 60 horas, retiraram-se os animais. Após o ensaio ter terminado, 

esvaziou-se o tanque. Procedeu-se à lavagem dos cestos, do tanque e dos materiais 

filtrantes, com água potável e hipoclorito (lixívia 200 g/m3) (Ruano et ai, 1998). 

Em cada ciclo de depuração, registaram-se todos os parâmetros, conforme se 

pode consultar no Anexo V. Fichas de Registo de Depuração. 

4. Avaliação da eficácia da depuração 

4.1. Parâmetro indicador 

No instante que antecede a colocação do lote não exposto no tanque, colheu-se 

aleatoriamente uma amostra constituída por 20 mexilhões para pesquisa de coliformes 

fecais na carne do molusco e líquido intervalvar, com base num teste NMP (número 

mais provável) de cinco tubos e três diluições. Esta amostra representava as zero horas e 

correspondia ao momento do início da depuração. Depois da sua introdução no tanque, 

a amostragem para avaliação da eficácia da depuração realizou-se de 12 em 12 horas, 

até perfazer as 60 horas. Este procedimento foi efectuado em todos os ensaios. 
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4.2. Efeito de espera / temperatura sobre contaminação 
inicial 

O controlo eficaz da temperatura requer a contínua refrigeração dos bivalves, 

com o objectivo de limitar a multiplicação e a eventual produção de toxinas, por 

bactérias patogénicas com origem fecal e de ocorrência natural. 

Avaliou-se o efeito dos parâmetros tempo e temperatura sobre a contaminação 

inicial. Em todos os ensaios, comparou-se o nível inicial (amostra das zero horas) de 

coliformes fecais dos mexilhões que foram depurados o mais rapidamente possível após 

a apanha (Io lote colocado dentro do tanque - não exposto) e o do lote formado por 

animais conservados à temperatura ambiente durante 12 horas numa sala, antes de 

serem depurados (2o lote colocado dentro do tanque - exposto). Para este lote, após 

terem decorrido as 12 horas, também se colheu aleatoriamente a primeira amostra 

constituída por 20 mexilhões para análise microbiológica. Esta amostra é também 

representativa das 0 (zero) horas e equivale ao início da depuração. Serão os seus 

resultados que permitem verificar se aumentou o número de coliformes fecais nos 

mexilhões expostos à temperatura ambiente. Depois da introdução deste 2o lote no 

tanque, para testar a eficácia da depuração e tal como mencionado para o lote não 

exposto, de 12 em 12 horas, repetia-se este procedimento até perfazer as 60 horas. 

A temperatura ambiente a que os animais expostos foram sujeitos registou-se em 

todos os ensaios. Consultar tabela n° 6. Os ensaios n° 8 e 9 foram colocados em estufas 

a 25°C. 

5. Determinação da mortalidade durante a depuração 

A introdução dos mexilhões vivos num tanque de depuração, em condições que 

não são iguais às do seu habitat natural é causa de mortes e perda de peso corporal. A 

morte desenvolve um núcleo de putrefacção, transmitindo um odor indesejável para os 

bivalves circundantes, o que provavelmente influencia a sua actividade, impedindo a 

eliminação da carga de contaminantes. 

Se as condições e as operações no tanque de depuração respeitassem as 

principais exigências fisiológicas dos bivalves, o número de animais mortos devia ser 

desprezível. A elevada mortalidade é sinal de um processo mal estruturado, desde a 
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colheita, escolha, lavagem, acondicionamento, manutenção nos tanques de depuração 

até à distribuição (Canzonier, 2002). O animal considerou-se morto quando tinha as 

valvas abertas, sem resposta de contracção ao toque de uma pinça no manto ou músculo 

adutor (Observar fotografia n°12 do Anexo IV). Deste modo, durante o ciclo de 

depuração retiraram-se e registou-se essa quantidade de 12 em 12 horas até ao fim do 

ensaio, em resposta ao 3o objectivo proposto. Consultar Fichas de Registo de n° de 

animais mortos ao longo da experiência, Anexo VII). 

6. Determinação da viabilidade após depuração 

No momento da comercialização dos moluscos bivalves é obrigatório que estes 

se encontrem vivos. Após 60 horas de depuração, pretende-se verificar a duração deste 

período e a que temperatura é que os animais sobrevivem mais tempo. 

Deste modo, cada um dos lotes depurados foi dividido em dois sublotes, cada 

pesava entre 3 a 5 Kg, com a respectiva contagem dos mexilhões (pesavam menos de 

lOKg, porque se retiraram animais para análise). Um destes sublotes permaneceu no 

ambiente e o outro no frigorífico (destinado exclusivamente para o efeito), sendo as 

temperaturas registadas diariamente. 

Como já foi referido, do 4o ao 11° ensaio (com excepção do 7o) foi criado um 

lote adicional com o peso total de 10 Kg, com a função de controlo. Este lote composto 

por mexilhões com a mesma proveniência tem a particularidade de não ter sido sujeito à 

depuração, permitindo comparar o seu período de sobrevivência com o dos animais 

depurados. Assim, após a sua constituição e lavagem, foi divido igualmente em dois 

sublotes (5 Kg cada), colocados à temperatura ambiente e no frigorífico. 

Para os lotes de mexilhões não expostos à temperatura ambiente, o tempo foi 

contabilizado desde o fim da amostragem. Este período corresponde ao momento em 

que foram colocados no tanque (0 horas) até ao fim da depuração; ou seja, 60 horas, 

com excepção do 4o ensaio, 36 horas. Depois, foram efectuadas contagens diárias e o 

respectivo registo sempre entre as 10.00 e as 12.00 horas, até todos os animais terem 

morrido, conforme se pode consultar nas Fichas de Registo do n° de animais mortos ao 

longo da experiência, Anexo VII. 

Para os lotes de mexilhões expostos, o tempo também se contabilizou desde o 

termo da amostragem, englobando-se o período de 12 horas à exposição ambiente. Após 

esta exposição, colocaram-se no tanque de depuração durante 60 horas, ou seja quando 



Parte Experimental 83 

eram retirados do tanque, somavam 72 horas de sobrevivência (3 dias), com excepção 
do 4o ensaio (2 dias). 

7. Ensaios laboratoriais 

7.1. Plano e procedimento de recolha 

As análises laboratoriais foram realizadas com o apoio dos técnicos do 

Laboratório de Microbiologia do Centro Regional de Investigação de Pesqueira do 

Centro. Esta amostragem realizou-se aleatoriamente dentro dos cestos, com cuidado e 

assépticamente para evitar contaminações cruzadas e distúrbios. Como já mencionado, 

após a formação dos lotes, foram retirados 20 mexilhões aleatoriamente que 

representam o lote que é prontamente imerso no tanque de depuração, seguindo 

imediatamente para análise. Em relação ao lote exposto, decorrido este tempo retiraram-

se também 20 mexilhões para amostra. Posteriormente, procedeu-se do mesmo modo 

para os dois lotes, ou seja, de 12 em 12 horas até completar as 60 horas foram sempre 

retirados 20 mexilhões de cada lote, para análise microbiológica. 

As análises bacteriológicas foram registadas nas Fichas de Registo de Depuração 

do Anexo V e efectuadas segundo o plano de trabalho descrito no ponto n° 5. Plano de 

Trabalho - Anexo III. Parte Experimental. 

7.2. Método de pesquisa de coliformes fecais 

A análise dos coliformes fecais realizou-se de acordo com técnicas determinadas 

oficialmente, pelo Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro. Para além de outros 

critérios exigíveis, os moluscos bivalves vivos destinados ao consumo humano directo 

devem conter menos de 300 coliformes fecais ou de 230 E. coli por 100 g de carne de 

molusco e líquido intervalvar, com base num teste NMP (número mais provável) de 

cinco tubos e três diluições ou em qualquer outro processo bacteriológico com um grau 

de precisão equivalente. 

A densidade de coliformes é expressa por 100 ml de água ou 100 g do músculo e 

líquido intervalvar, entrando com o número de tubos que apresentam resultados 

positivos (fermentação gasosa em tubos de Durhan) em tabelas de probabilidades 

(BAM, 2001; Peeler e McClure, 1992). Consultar ponto n° 9 e 10, Anexo III. Parte 
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Experimental. Este método é particularmente útil na determinação de baixas 

concentrações de organismos (<100/g), especialmente no leite, na água ou nos 

alimentos em que as partículas de matéria podem interferir com contagens precisas de 

colónias. Os resultados mais fiáveis são obtidos quando todos os tubos com menor 

diluição são positivos e todos os tubos na maior diluição são negativos (Peeler e 

McClure, 1992). Os meios de cultura e os aparelhos utilizados são referidos no ponto 

n°7, Anexo III. Parte Experimental. O método para pesquisa de coliformes fecais está 

descrito no ponto n°8, Anexo III. Parte Experimental. 

7.3. Repetibilidade e reprodutibilidade 

Os resultados obtidos a partir de testes realizados em matéria idêntica e em 

circunstâncias supostamente idênticas geralmente não são idênticos, atribuindo-se as 

diferenças a erros aleatórios inevitáveis, presentes nos procedimentos. Supondo que as 

amostras que estão a ser estudadas são similares, vários factores que não são 

completamente controlados podem contribuir para a variabilidade de um procedimento 

de um teste, influenciando o seu resultado (Hamaoka e Silva, 1998). Nestas 

circunstâncias, as variações que surgirem serão imputadas ao operador, calibração do 

equipamento e ambiente. Neste estudo, a repetibilidade mediu a variação dos resultados 

do método, obtidos com o mesmo equipamento, quando usado duas vezes pelo mesmo 

operador, medindo a mesma característica na mesma amostra e em condições iguais de 

teste. As medições realizaram-se num intervalo mínimo de tempo e deviam apresentar a 

menor variabilidade possível. 

Neste estudo, a reprodutibilidade mediu a variação dos resultados do mesmo 

método, obtidos com o mesmo equipamento, medindo a mesma característica em 

amostras diferentes, quando usado duas ou três vezes pelo mesmo operador. As 

variações que surgiram foram imputadas sobretudo à amostragem, mas também inclui 

as que resultam do operador, calibração do equipamento e ambiente. 

A partir do 4o ensaio, inclusive, avaliou-se a repetibilidade e a reprodutibilidade 

do teste para a pesquisa de coliformes fecais, com a intenção de entender possíveis 

fontes de variabilidade encontrada nos resultados. 

A repetibilidade foi sempre testada às 24 e às 36 horas e baseou-se na 

observação dos primeiros 3 ensaios, em que a redução para um valor inferior a 300 

c.f./lOOg ocorreu neste período, surgindo a necessidade de corroborar estas observações. 
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Para obter a repetibilidade, a partir da homogeneização da mesma amostra, foram 

realizadas duas séries de cinco tubos e três diluições, pelo mesmo técnico, sem 

modificar nenhum parâmetro. São identificadas por "n° ensaio, amostra 1, análise 1 e n° 

ensaio, amostra 1, análise 2". No 4o ensaio, sugeriu-se que o ciclo da depuração 

reduzisse para 36 horas. Também se eliminou a análise das 12 horas, porque se 

constatou que neste período de tempo não ocorria a eliminação segura de coliformes, de 

forma a permitir o consumo humano. A análise da água também foi restringida às 0, 24 

e 48 horas, porque se apurou que o sistema de esterilização era eficaz. Este novo 

esquema de amostragem limitou-se a este ensaio. Também após manifestação de 

interesse em realizar mais duas colheitas de amostras distintas para testar a 

reprodutibilidade, este processo não foi implementado, devido a sobrecarga dos técnicos 

e indisponibilidade de material. Assim, para testar a reprodutibilidade, foi colhida uma 

amostra diferente da anterior, igualmente às 24 e às 36 horas, sendo feita uma série de 

cinco tubos e três diluições pelo mesmo técnico, sem modificar mais nenhum 

parâmetro. Esta análise é identificada como "n° ensaio, amostra 2, análise 1". 

Finalmente, a partir do 8o ensaio, inclusive, e após concordância do pessoal técnico 

realizou-se mais uma colheita de uma amostra para testar a reprodutibilidade às 24 e às 

36 horas, sendo assinalada como "n° ensaio, amostra 3, análise 1". Para elucidação, 

consultar o Anexo III. Parte Experimental (5. Plano de trabalho e 6. Esquema de 

Formação de Lotes). 

8. Cálculos 

O estudo estatístico foi realizado com base na distribuição t de Student e na 

análise de variância (ANOVA) conforme adequado para detectar diferenças entre 

grupos. 

O tempo de geração por hora (G/h) foi calculado da seguinte forma: 

contaminação dos expostos / contaminação dos não expostos medida no momento do 

início da depuração sobre 12 horas, que foi o tempo que os expostos permaneceram 

antes da depuração. O tempo de geração observado (G0) calculou-se da seguinte forma: 

(G0) = l/(G/h). Os resultados são mencionados no ponto III. 4. 
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III. Resultados 

1. Parâmetros da água do tanque experimental 
Surgiu alguma divergência na definição dos parâmetros óptimos para a água de 

depuração, conforme se constatou na revisão bibliográfica. Os resultados encontram-se 

descritos pormenorizadamente nas Fichas de Registo de Depuração, no Anexo V. A 

Tabela n° 1 apresenta uma síntese dos resultados por ensaio. 

Tabela n° 1. Parâmetros fisico-químicos da água 

OD PH T°C Salinidade 
% 0 

N° ensaio mg/L %Sat. 

PH T°C Salinidade 
% 0 

1 7,80 7,56 16,56 29,57 
2 7,76 7,62 17,73 29,61 
3 7,40 79,59 7,58 16,43 29,43 
4 5,63 61,68 7,45 19,66 29,64 
5 6,08 78,93 7,58 21,93 29,57 
6 5,77 81,06 7,57 24,66 29,76 
7 5,51 77,60 7,51 24,81 30,84 
8 7,06 86,14 7,63 17,19 30,09 
9 8,14 88,57 7,67 17,49 30,67 
10 8,37 87,00 7,62 17,69 30,77 
11 9,46 93,86 7,58 14,51 30,60 

Média 7,18 81,60 7,58 18,97 30,05 

O pH foi medido manualmente e manteve-se sempre dentro dos valores 

aconselhados. Durante os 11 ensaios, o valor mínimo médio foi 7,45 no 4o ensaio e o 

máximo médio 7,67 no 9o ensaio. 

Na primeira série de ensaios (Io, 2o e 3o), a temperatura média da água manteve-

se entre os 16 e os 18°C. Esta série foi interrompida em meados de Abril, para arranjo 

do tanque de depuração, porque se verificou uma anomalia no sistema de refrigeração. 

A sua reparação foi possível em meados de Julho. Nesta altura, constatou-se que o 

visualizador da temperatura da água funcionava, mas o sistema de refrigeração não. 

Optou-se pela execução de mais 4 ensaios entretanto delineados (4o, 5o, 6o e 7o) para 

Julho e Agosto, porque existia pessoal técnico disponível. Do 4o até ao 7o ensaio, a 

média das temperaturas da água foi 19,6°C, 21,9°C, 24,7°C e 24,8°C, respectivamente. 

A temperatura da água foi o parâmetro que se afastou mais do valor óptimo, porque 
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ocorreram temperaturas ambientais elevadas durante Julho e Agosto, que se reflectiram 

nas da água do tanque experimental. Do T até ao 11°, realizados entre Outubro e 

Novembro, o problema da temperatura da água foi minorado, mantendo-se entre os 15 e 

17°C. Como veremos à frente, o limite considerado crítico para a temperatura da água 

foi 19°C. 

A média do nível de oxigénio dissolvido (mg/L) no 4o, 6o e 7o ensaio é 

ligeiramente inferior a 6 mg/L, mas a média da percentagem de saturação nos tanques 

de depuração foi sempre superior a 50% da concentração inicial de oxigénio dissolvido, 

no final da saída do tanque. 

Em relação à salinidade, salienta-se que nunca variou mais de 20% em relação 

ao local de captura durante os 11 ensaios, variando entre 29,4 e 30,7%o. 

No tanque experimental, não se observou modificação do aspecto da água, para 

além de alguma sujidade. A turbidez não foi medida, no entanto após abertura dos 

mexilhões da amostragem para a análise microbiológica, verificou-se que alguns se 

encontravam em fase de desova. Apesar de não se conseguir contabilizar quantos 

animais estariam em fase de desova, foi uma situação mais perceptível em finais de 

Julho e durante Agosto. Uma grande parte das gónadas está situada no manto, por isso o 

seu aspecto é diferente conforme o estado de maturação dos órgãos sexuais. Nos 

maduros é nitidamente volumoso e opaco, nos machos branco ou amarelo claro, nas 

fêmeas amarelo alaranjado ou avermelhado (Kukenthal, 1986). 

Os resultados das análises microbiológicas variaram de acordo com tabela n° 2. 

Tabela n° 2 . Parâmetros microbioló; *icos da água 
T e m p o de depuração (horas) 

N° ensaio a. e. 0 12 24 36 48 60 72 
1 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
2 7,8 <2 <2 <2 <2 81 <2 <2 
3 40 <2 <2 <2 3,6 2 <2 <2 
4 <2 <2 7,8 2 
5 1,8 <2 350 14 7,8 <2 4,5 2 
6 3,7 <2 <2 4 <2 7,8 <2 <2 
7 13 <2 <2 4,5 2 4,5 <2 <2 
8 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
9 2 <2 <2 2 <2 <2 <2 <2 
10 6,8 <2 <2 <2 <2 2 <2 7,2 
11 350 <2 <2 <2 3,6 <2 <2 <2 

Legenda: a.e.: antes da esterilização 
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Para compreensão dos dados seguintes, consultar a tabela n°3. Como já se 

referiu, a partir do 4o ensaio, a média da repetibilidade resulta dos resultados das duas 

análises para pesquisa de coliformes fecais pelo método do NMP obtidas da mesma 

amostra. Neste caso, análise 1 e 2 da amostra 1. 

Em relação à reprodutibilidade, desde o 4° ao 7o ensaio, inclusive, só foi colhida 

uma amostra diferente da anterior. Assim, a média da reprodutibilidade é representada 

pelo seu valor isolado. Do 8o até ao último ensaio, colheram-se mais duas amostras 

distintas, por isso calculou-se o valor médio (média 2). 

O coeficiente de variação (cv) é uma medida de dispersão relativa, se se desviar 

muito dos valores geralmente admitidos, deve analisar-se quais as circunstâncias 

especiais que levaram a isso (Haiger, 1983). Em seguida serão descritos os valores mais 

discrepantes. O coeficiente de variação da repetibilidade (cv 1) para a mesma amostra 

foi calculado s 1 / média 1. A média 1 e a média 2 entram no cálculo da média das 

médias (M). Este valor (M) entra no cálculo do coeficiente de variação da 

reprodutibilidade. O coeficiente de variação para todas as amostras foi calculado por 

s/M. 

No lote exposto 5o ensaio, às 36 horas, para a amostra 2/análise 1, com o valor 

16000 existe uma grande divergência em relação à média dos valores que constituem a 

repetibilidade (amostra 1 / análise 1 com o valor 330 e amostra 1 / análise 2 com o valor 

1100), que é de 715. O coeficiente de variação da repetibilidade é 76,1% e da 

reprodutibilidade é 105,7. 

Para o 7° ensaio, lote exposto, às 24 horas, os valores da análise 1 e análise 2 da 

amostra 1 e análise 1 da amostra 2 são 490, 16000 e 5400, respectivamente. O 

coeficiente de variação da Rep é 133,3 e da Rpr é de 116,2. 

Para o T ensaio, lote exposto, às 36 horas, os valores da análise 1 e análise 2 da 

amostra 1 e análise 1 da amostra 2 são 940, 5400 e 78 respectivamente. O coeficiente de 

variação da Rep é 99,5 e da Rpr é de 175,9. 

Para o 8o ensaio (E) às 36 horas, o coeficiente de variação é 130,9, mas é um 

valor perfeitamente justificável pelo processo de amostragem. 

Para a totalidade dos ensaios (8 ensaios) em que se testou a Rep e a Rpr, a média 

do coeficiente de variação para a repetibilidade é 38,9% e para a reprodutibilidade é 

72,4%. 
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3. Contaminação inicial 

Tabela n" 4. Contaminação inicial 

N° Ensaio Não exp. (a) Exp. (b) 
1 16.000 5.400 
2 7.000 11.000 
3 11.400 24.000 
4 3.500 9.200 
5 5.400 11.000 
6 490 1.300 
7 1.300 4.900 
8 4.900 4.900 
9 7.900 4.900 
10 2.400 4.900 
11 2.400 2.800 

Diagrama n° 1 

Contaminação inicial (Qh) paia não expostas e expostas 
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(b): nível de coliformes fecais dos lotes expostos 
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4. Tempo de Geração 
Tabela n° 5. Tempo de Geração 

N° ensaio (b)/(a) G/h Go Temp. amb.(°C) 

1 0,3 0,03 20 
2 1,6 0,13 7,64 20 
3 2,1 0,18 5,70 21 
4 2,6 0,22 4,57 25 
5 2,0 0,17 5,89 26 
6 2,7 0,22 4,52 27 
7 3,8 0,31 3,18 28 
8 1,0 0,08 12,00 25 
9 0,6 0,05 25 
10 2,0 0,17 5,88 21 
11 1,2 0,10 10,29 20 

Percentil 10 
Média 

4,26 
6,63 

Percentil 10 
Média 

4,26 
6,63 

G/h: tempo geração por hora; G0: tempo de geração observado; Temp, amb.: temperatura ambiente 

5. Tempo de geração versus Temperatura ambiente 

A temperatura média ambiente de exposição durante 12 horas (lotes expostos) é 

apresentada em seguida. Para uma observação mais detalhada, consultar Ficha de 

Registo de Depuração. 

Tabela n° 6. Temperatura média ambiente para o lote exposto durante 12 horas 

N° Ensaio Temperatura ambien te (°C) exposi tos N° Ensaio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Expostos 19,7 20,4 21,2 24,8 26,2 27,0 27,9 25,0 25,0 21,4 19,9 
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Tabela dinâmica n°l. Tempo de geração / Temperatura ambiente 

Média de G0 Grupo T (°C) 
Go <20 >21 Total Geral 

3,18 
4,52 
4,57 
5,70 
5,88 
5,89 
7,64 

10,29 
12,00 

3,18 
4,52 
4,57 
5,70 
5,88 
5,89 

7,64 
10,29 

12,00 

3,18 
4,52 
4,57 
5,70 
5,88 
5,89 
7,64 

10,29 
12,00 

Total Geral 9,0 6,0 r 6,63 

Nota: O grupo T (°C) é constituído por duas classes de temperatura (<20°C e > 

21°C). Conforme, se pode verificar o limite crítico para a temperatura ambiente foi 

20°C Esta tabela, a n° 4 e n°5 serão comentadas no capítulo da discussão. 
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6. Eficácia da depuração 

Tabela n° 7. N° coliformes fecais/lOOg, consoante o tempo de depuração 

Tem po de depuração (horas) 
N ° ensaio Oh 12h 24h 36h 48h 60h 

1NE 16.000 45 20 19 19 19 
1 E 5.400 20 19 45 20 20 
2 NE 7.000 45 19 19 18 19 
2E 11.000 19 20 19 20 19 
3 NE 11.400 330 20 94 20 19 
3 E 24.000 78 230 20 20 19 
4 NE 3.500 72 140 
4 li. 9.200 2025 307 
5 NE 5.400 490 370 280 130 68 
tf 11.000 9200 5800 8357,5 230 110 
6 NE 490 40 49 32,25 20 19 
6 E 1.300 170 89,5 85,00 78 19 
7 NE 1.300 19 155 62 45 68 

4.900 490 6822,50 1624 490 700 
8 NE 4.900 20 34,0 63,25 19 19 
8 E 4.900 19 78 215 20 19 
9 NE 7.900 330 114 93 78 19 
9E 4.900 1700 1520 60 19 20 

10 NE 2.400 93 705 980 230 19 
10 E 4.900 78 317 60 19 330 
U N E 2.400 330 31 41 45 19 
11 E 2.800 78 26 41 19 20 

NE: não exposto; E: exposto 

Nos ensaios da tabela n°7 onde foi testada a repetibilidade e a reprodutibilidade 

(do 4o até ao 11°), o número de coliformes fecais indicado às 24 horas e às 36 horas é o 

seu valor médio (M). Salienta-se ainda, que o valor bruto 0-0-0, cuja leitura na tabela é 

<20 entrou nos cálculos com o valor de 19 coliformes fecais/l 00g. Estes dados estão 

tabelados em pormenor, respectivamente nas Tabela n° 1 e 2 do Anexo VI. Resultados. 

Para avaliar a eficácia da depuração, os ensaios foram realizados em 3 fases, a primeira 

decorreu de 31 de Março a 17 de Abril de 2003. 

No Io (NE), 2o (NE) e 3o (NE) ensaios, confirmou-se a captura dos mexilhões 

numa zona C, através do número de coliformes fecais às 0 horas de 16.000, 7.000 e 

11.400 por 100 g, respectivamente. No Io e 2o ensaio, obteve-se um nível inferior a 300 
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c.f./lOO g às 12 horas. No 3o ensaio, o valor de coliformes fecais às 12 horas é de 330 e 

às 24 horas é bastante inferior. Nestes 3 ensaios, a percentagem de remoção às 24 horas 

de depuração é superior a 99,7%. As percentagens de remoção estão descritas na tabela 

n° 2 do Anexo VI. No Io (E) ensaio, após exposição à temperatura ambiente de 19,7 °C, 

não se compreende a diminuição dos coliformes fecais para 5400 c.f/lOOg. Atinge um 

nível inferior a 300 cf. /100g às 12 horas. Para os lotes expostos do 2o e 3o, cujo nível 

de coliformes fecais inicial é superior a 6000 (corresponde a uma zona C), ocorreu a 

redução (< 300 c.f/lOOg) às 12 horas. 

Na 2a fase, no 4o (NE) ensaio, com uma duração de 36 horas; a redução de 

coliformes fecais, com o valor inicial de 3500 c.f/lOOg surgiu após 24 horas de 

depuração e manteve-se sempre inferior ao valor máximo admitido para consumo 

humano directo. Para o lote exposto (E) o número de coliformes fecais aumentou para 

9.200. Às 36 horas, o valor médio (M) é igual a 307, com uma percentagem de remoção 

de 96,6%. 

No 5o (NE) ensaio, o valor inicial é de 5.400 e a permissão para consumo 

humano obtém-se após 36 horas de depuração. No 5o ensaio (E), a contagem de 

coliformes aumentou às 0 horas para 11.000. A percentagem de remoção às 36 horas é 

só de 24% (8357 c.f/lOOg). Só após 48 horas de depuração é que os valores são 

inferiores a 300 c.f./100 g. 

No 6o ensaio (NE), a carga do indicador bacteriano às 0 horas é de 490 c.f/100 

g, o que justifica a depuração após 12 horas. Para o lote exposto, às 0 horas ocorreu o 

aumento do número de coliformes fecais para 1300 e depuraram às 12 horas. 

No 1° ensaio, o lote não exposto às 0 horas tinha uma estimativa de coliformes 

fecais de 1300. Após as 12 horas de depuração manteve-se sempre inferior a 300. Para o 

lote exposto deu-se o aumento para 4900. Foi o único lote que não depurou às 60 horas 

(700 coliformes fecais/l 00g). 

No final de Outubro, realizou-se a 3a fase de ensaios com a realização de duas 

análises de repetibilidade e de reprodutibilidade, tanto às 24 como às 36 horas. No 8o 

(NE) ensaio às Oh, a contagem de coliformes era de 4900. Ás 12 horas de depuração 

baixou para menos de 300 c.f./100 g, mantendo-o sempre no decorrer do ensaio. No 8o 

ensaio, para os bivalves expostos não ocorreu aumento do número de coliformes fecais 

(4900) e depuraram às 12 horas. 



Parte Experimental 96 

No 9o (NE) ensaio, o valor estimado inicial de coliformes fecais é de 7900, ou 

seja correspondente à captura (C) e depurou às 24 horas. Para o lote exposto, diminui a 

contagem para 4900 c.f./lOOg e depuraram às 36 horas. 

No 10° (NE) ensaio, o valor inicial de cf. é de 2400. O valor médio de todas as 

análises efectuadas (M) às 36 h é de 980 e a percentagem de remoção é de 59%. O valor 

do indicador só permite o consumo humano após 48 horas de depuração, denotando 

alguma dificuldade em depurar, resultantes de oscilações na ce Para o seu lote exposto 

a contagem de coliformes aumentou para 4900 e o valor médio M às 24 h é de 317 e às 

36 h, ce é 60. 

No 11° ensaio, (lote não exposto) é de 2400 e depuram às 24 horas. Para o lote 

exposto é de 2800 e depuram às 12 horas. 

7. Mortalidade no processo de depuração 

Para a totalidade dos lotes não expostos, a taxa de mortalidade no tanque de 

depuração é de 0,19%; ou seja, considerando o número total de animais (4181), só 

morreram 8 durante o período de depuração de 60 horas (Consultar tabela n°l do Anexo 

VII). Para a totalidade dos animais nos lotes expostos, de 4035, morreram 20 animais, 

sendo a taxa de mortalidade enquanto permanecem à temperatura ambiente de 0,5%. No 

tanque de depuração, a taxa de mortalidade foi de 0,27%, com 11 animais mortos 

(Consultar tabela n° 2, Anexo VII). 

8. Viabilidade após depuração 

A temperatura do frigorífico escolhida para realização de todos os ensaios foi 

5°C. A temperatura do frigorífico oscilou pouco, sendo a temperatura média em todos 

os ensaios 5,4°C. A temperatura média do ambiente está resumida na tabela seguinte. 

Tabela n° 8. Temperatura média ambiente após depuração 

ENSAIOS Temperatura ambiente i °C) Média ENSAIOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Média 

Não expostos 
Expostos 

16,5 16,3 16,3 20,7 23,6 24,4 22,4 15,4 15,2 13,6 9,9 17,7 
17,7 

Não expostos 
Expostos 16,7 16,2 16,0 21,1 23,7 24,5 22,4 15,5 14,9 13,5 9,8 

17,7 
17,7 
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Neste trabalho, a viabilidade também foi avaliada. Para os mexilhões não 

expostos e que após a depuração são mantidos à temperatura ambiente, contam-se dois 

animais mortos no 3o dia e treze no 4o dia. O valor máximo de animais mortos verificou-

se entre o 5o e o 9o dia, decaindo gradualmente durante mais 11 dias. Apesar da 

constatação deste pico, existiram animais vivos até ao 20° dia, o que confirma sua 

enorme capacidade de sobrevivência. 

Para os que são acondicionados no frigorífico, o aumento do número de animais 

mortos, observa-se a partir do 3o dia, mas de uma forma bastante mais gradual. O pico 

de animais mortos por dia identifica-se entre o 1 Io e o 20° dia. Há animais sobreviventes 

ao 27° dia. Consultar tabela n° 1 do Anexo VII, onde os resultados estão descritos em 

detalhe. 

Para os mexilhões expostos depurados e posteriormente acondicionados à 

temperatura ambiente, o pico da mortalidade observa-se entre o 6o e o 9o dia. Existem 

sobreviventes ao 21° dia. Para os que são mantidos no frigorífico, o número de animais 

mortos começa a aumentar de uma forma bastante mais gradual a partir do 3 o dia, com o 

pico após o 12° dia, mais precisamente entre o 13° e o 21° dia. O último mexilhão 

sobrevive até ao 29° dia. Consultar tabela n° 2, Anexo VIL 

Gráfico n° 1. N° total de mortos (não expostos e expostos) / dia 

N" total de mortos/dia 

-♦— N* total mortos /frigorífico 

*— N* total mortos /ambiente 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Tempo (dias) 

Através da observação deste gráfico e da tabela n° 3 do Anexo VII, verificamos 

que para o total dos mexilhões depurados e acondicionados à temperatura ambiente, 
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ocorreu progressivamente o aumento de animais mortos até atingir o pico máximo entre 

o 5o e o 9o dia. De novo, se confirma que a morte dos animais que são mantidos no 

frigorífico é mais gradual e o seu período de sobrevivência (29 dias) é maior. Verifíca-

se que entre o 8o e 21° dia se concentra a maior quantidade de animais mortos. 

Gráfico n° 2. N° total de mortos (controlos) / dia 

350 i 

N° de controlos mortos / dia 

-•—N° controlos mortos frigorífico —■—N° controlos mortos ambiente 

Perante os dados que dispomos, verificamos que no 3o e 4o dia para os controlos 

morreram 41 e 45 animais dos que estavam acondicionados no frigorífico e 295 e 288 à 

temperatura ambiente, respectivamente para um total de 3625 (16%). O último animal 

do grupo controlo acondicionado à temperatura ambiente, morreu ao 14° dia e dos 

acondicionados no frigorífico morreu ao 21° dia. Consultar tabela n° 4 do Anexo VII. 

9. Ensaios na Depuradora Portuguesa de Bivalves 

Na depuradora comercial, a temperatura, a salinidade, o pH, o OD e o nível de 

coliformes fecais foram parâmetros que se mantiveram quase constantes (referidos na 

Ficha de Registo de Depuração do 12° e 13° ensaio, no Anexo V). Nos dois ensaios, a 

média da temperatura foi 15,3°C; a média da salinidade: 27,3%o; média do pH: 7,45; 

OD: 7,7 mg/L. 
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No 12° ensaio que decorreu na Depuradora Portuguesa de Bivalves, o valor 

inicial de 5400 coliformes fecais atingiu o valor que permite a comercialização após 12 

horas. No 13° ensaio, o valor às Oh era de 11400 e às 12 horas inferior a 20. 

Em relação aos 2 ensaios realizados na Depuradora Portuguesa de Bivalves, 

constatámos que os mexilhões que foram acondicionados à temperatura ambiente, 

começam a morrer entre o 4o e o 5o dia, com o pico entre o T e o 8o dia, com níveis 

sucessivamente maiores até acabarem por morrer todos. Os animais acondicionados no 

frigorífico morrem a partir do 6o dia, mais lentamente, existindo sobreviventes até 21° 

dia. Consultar Fichas de Registo do n° de animais mortos ensaio n° 12 e 13. A etapa 

seguinte - Discussão, só inclui os resultados dos ensaios que são realizados no tanque 

experimental. 

IV. Discussão 
1. Espécie 

Em 1966, Teble sugeriu que o Mytilus galloprovincialis Lamarck seria 

provavelmente uma raça ou uma variedade de Mytilus edulis Linnaeus. Actualmente, 

são consideradas espécies distintas. Pode-se considerar o Mytilus edulis como mexilhão-

do-Atlântico, enquanto o Mytilus galloprovincialis é mais próprio do Mediterrâneo, 

conhecido como mexilhão-do-Mediterrâneo. As duas espécies existem em Portugal, a 

primeira é mais vulgar nas águas salgadas e a segunda nas águas salobras (Sanches, 

1999; Gousset et ai, 2001). Para Heppe (1957), as diferenças que caracterizavam o 

Mytilus galloprovincialis (Lamark) eram as seguintes: 

1. A protuberância do umbo é mais pronunciada e curva para baixo. 

2. As valvas, de cor azul ou violeta, são proporcionalmente maiores e menos 

angulares. O ângulo de convergência entre a margem frontal e superior que é 

frequentemente observado no M. edulis, é menos evidente no M. galloprovincialis. 

3. Atingem um tamanho maior do que o M. edulis; indivíduos com 10 a 12 cm 

são muito comuns. M. edulis não excedem os 8 a 10 cm, excepto em circunstâncias 

favoráveis. 

No CRIPC, o mexilhão é identificado como Mytilus edulis. Contudo, o mexilhão 

capturado na Ria de Aveiro tem sido identificado por biólogos da Universidade de 

Aveiro, como Mytilus galloprovincialis. Admitem que a destrinça do M. edulis é muito 
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dificultada pela existência de híbridos entre estas duas espécies, sendo a sua correcta 

distinção alcançada somente geneticamente. Perante a conjugação do que foi afirmado, 

da observação directa do mexilhão, mais parecido com o M. edulis e a sua comparação 

com os registos visuais, optou-se por classificá-lo como Mytilus spp. Consultar Anexo 

III, ponto n°4 e as fotografias n° 2 e 3. 

2. Análise dos parâmetros da água 

2.1. Esterilização da água 

De acordo com o Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro, a água usada no 

tanque de depuração deve ser do mar ou salobra, limpa ou tornada limpa por tratamento 

adequado (isenta de contaminação microbiológica). Consultar a tabela n° 2. 

De todos os ensaios, somente para o 5o, a análise de coliformes fecais da água 

efectuada às 12 horas indicou que estava contaminada (350 coliformes fecais/lOOml). 

No restante tempo de depuração, o valor dos coliformes fecais baixou, para um valor 

bastante aceitável. De facto, confirmou-se que uma das lâmpadas UV estava fundida, 

sendo substituída no final deste ensaio. 

A água de enchimento do tanque do 11° ensaio estava contaminada (350 

coliformes fecais/l OOml), baixando para < 2/100 ml após o período de esterilização de 

12 horas. 

O sistema de esterilização da água garantiu quase sempre um nível de coliformes 

fecais inferior a 2/100 ml. As oscilações mínimas podem ser explicadas com base na 

variabilidade do próprio método de análise (operador e calibração do equipamento). De 

qualquer forma, ocorrem com uma variação bastante abaixo do que se observa na 

respeitante à análise da eficácia da depuração (músculo e líquido intervalvar) dos 

bivalves. 

Conclui-se que o sistema de desinfecção da água do tanque por ultravioletas foi 

eficaz. 
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2.2. Influência da temperatura da água na percentagem de 

remoção 

A estação da desova (Maio a Setembro) reduz a taxa de filtração, porque a 

energia resultante da actividade metabólica é dispensada à produção de gâmetas, 

segundo Power e Collins (1989) e Mesquita et ai, 1991. Apesar desta época estar 

associada com o aumento da temperatura da água, estes investigadores concluíram que a 

depuração mais lenta resulta da desova e não com esse aumento. Neste estudo, as 

percentagens de remoção foram mais baixas precisamente nesta altura. Como não 

realizamos nenhum ensaio fora deste período com as mesmas temperaturas, não 

conseguimos particularizar correctamente. No entanto, vamos prosseguir na avaliação 

do parâmetro da temperatura, até porque se desviou bastante do desejável, o que não se 

verificou nem nos outros ensaios nem nos estudos mencionados anteriormente, em que 

a temperatura foi mantida no valor óptimo de 15°C. Acrescenta-se que este parâmetro 

foi o que se afastou mais do desejável desde o 4° até ao 7o ensaio, atingindo valores 

muito elevados durante a estação de desova; ou seja, de Julho a Agosto. A média das 

temperaturas foi 19,6°C, 22°C, 24,7°C e 24,8°C, respectivamente, conforme se pode 

consultar na tabela n°l. Esta situação foi causada pelas temperaturas ambientais 

elevadas durante este período, que se reflectiram nas da água do tanque experimental 

sem o sistema de refrigeração funcional. Em seguida, discute-se a influência da 

temperatura da água na percentagem de remoção. 
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Tabela n° 9. Comparação da % de remoção, de acordo com a temperatura da água 

Percentagem de remoção às 36 horas 

Ensaio 15-19°C Ensaio Mais de 19°C 
1NE 99,88 4 NE 96,00 
I E 99,17 4E 96,66 
2 NE 99,73 5 NE 94,81 
2 E 99,83 5E 24,02 
3 NE 99,18 6 NE 93,42 
3 E 99,92 6E 93,46 
8 NE 98,71 7 NE 95,23 
8E 95,61 7E 66,86 
9 NE 98,82 
9E 98,78 
10 NE 59,17 
10 E 98,77 
U N E 98,31 
11 E 98,54 
Média 96,03 82,56 

Percentagem de remoção às 48 horas 

Ensaio 15-19°C Ensaio Mais de 19°C 
1NE 99,88 5 NE 96,29 
I E 99,63 5E 97,50 
2 NE 99,74 6 NE 99,63 
2E 99,82 6E 99,29 
3 NE 99,82 7 NE 90,82 
3E 99,92 7E 62,31 
8 NE 98,54 
8E 99,59 
9 NE 98,41 
9E 99,61 
10 NE 97,09 
10 E 99,61 
U N E 98,13 
11 E 99,32 
Média 99,22 90,97 

Com a pretensão de justificar o insucesso de alguns resultados, com base nas 

temperaturas elevadas da água, comparou-se a percentagem de remoção às 36 horas, 

para o conjunto (composto pelos lotes não expostos e lotes expostos), cuja temperatura 

da água esteve entre os 15°C e 19°C e mais de 19°C. Estas duas classes foram 

constituídas, associando o valor óptimo de temperatura (15°C) com as frequências 

observadas. 

Após aplicação do teste F (análise de variância simples para um factor único -

ANOVA) conclui-se que não existe diferença significativa da percentagem de remoção 

às 36 horas para temperaturas da água entre os 15 e os 19°C e mais de 19°C, com um 

nível de significância de 95%, o valor de prova é 0,09. Para um nível de significância de 

90%, a diferença é estatisticamente significativa. 

A comparação da percentagem de remoção às 48 horas permitiu concluir que 

existe diferença significativa para as diferentes temperaturas da água. Assim, a 

percentagem de remoção foi afectada quando a sua temperatura era superior a 19°C. 

Após aplicação do teste F da análise de variância (ANOVA), conclui-se que a diferença 

é estatisticamente significativa para um valor crítico da distribuição F igual a 4,4, com 

19 graus de liberdade e com um nível de significância de 95% (a=0,05). O valor de 

prova é inferior a 0,05; P é 0,03. 
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3. Repetibilidade e reprodutibilidade 

Em relação à repetibilidade, destacamos os valores da análise 1 e 2 da amostra 1 

às 24 horas, T ensaio (exposto), cujo coeficiente de variação é 133,3 (cv 1). Observa-se 

uma variação semelhante para as 36 horas deste ensaio. São resultados injustificáveis, 

pelo que se aceita que derivem do erro humano ou de um problema de calibração do 

equipamento. Também para a análise 1 da amostra 2, 5o ensaio (exposto) às 36 horas, 

houve erro na análise laboratorial, porque a amostra diferente não justifica este aumento 

tão considerável. Estes valores influenciaram negativamente a média dos valores usados 

para avaliar a eficácia da depuração. 

Do 4o ao T ensaio, inclusive, só foi realizada uma análise de reprodutibilidade, o 

que influenciou a média do coeficiente de variação, porque se entrou com este valor 

isolado como sendo uma média. O valor médio da reprodutibilidade destes ensaios foi 

influenciado negativamente em termos comparativos, pela ausência da 3a amostra. 

Mesmo assim, considerando a média do coeficiente de variação, desde logo, 

influenciada por estes valores, nunca poderemos justificar os resultados do 5o e 7o 

ensaio. Consultar dados de repetibilidade e da reprodutibilidade na tabela n° 3. 

Conclui-se que a uniformidade dos resultados do teste de pesquisa de coliformes 

fecais, avaliada pelo coeficiente de variação, para a mesma amostra (repetibilidade) é 

maior do que para amostras diferentes (reprodutibilidade). A repetibilidade representa 

sobretudo a variação devido ao método e a reprodutibilidade inclui também a que 

resulta do processo de amostragem. Deste modo, a média do coeficiente de variação 

para a repetibilidade dos 11 ensaios é de 38,9%, enquanto que para a reprodutibilidade é 

de 72,4%. Conclui-se que a amostragem influencia mais a variação do que o método. 

3.1. Crítica do método de pesquisa de coliformes fecais 

Em relação ao método usado para pesquisa de coliformes fecais são apontadas as 
sefiuintes críticas: 

1. Exige uma análise laboratorial morosa que requer ± 48 horas. Não sendo 

praticável atrasar a comercialização dos mexilhões depurados, entre outras razões, por 

aumentar a mortalidade causada por um armazenamento prolongado, libertam-se os 

lotes sem conhecimento dos resultados. A situação ideal seria os operadores dos centros 
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depuradores confirmarem a origem declarada no documento de registo e a eficácia da 

depuração. Para minorar esta demora, o método para pesquisa de E. coli começou a ser 

praticado durante 2003, entre outras razões, porque requer apenas 24 horas. 

2. E essencial um método mais sensível para permitir o ensaio dos bivalves 

individualmente, em lugar dos "pools" usados neste procedimento (Marcucci et ai, 

1980). O tamanho da subamostra recomendado para inclusão no passo de 

homogeneização deve ter um volume razoavelmente grande (cerca de 15 a 30 

mexilhões) para aumentar a sensibilidade, no caso dos títulos de coliformes serem 

baixos, como parecem (e se deseja) ser em bivalves capturados de águas 

moderadamente poluídas (Donovan et ai, 1998). Em geral, quanto mais bivalves forem 

incluídos no homogeneizado inicial, menos o resultado final da concentração de 

coliformes fecais será influenciado pela variação inerente de animal para animal. 

3. As contagens microbianas mais exactas são obtidas quando todos os tubos na 

menor diluição são positivos e na maior diluição negativos (crescimento microbiano 

ausente) (Peeler e McClure, 1992; BAM, 2001). Apesar de ser esperada uma contagem 

elevada de microrganismos às 0 horas (início da depuração) não se realizou mais uma 

diluição no Io, 4o e 5o ensaios e existem leituras positivas na 3a série, pelo que a 

quantidade de coliformes fecais poderia ser subestimada. A 4a série realizou-se no 2o e 

3o e mesmo assim existe 1 tubo positivo no 2o e 2 no 3o. Do 6o até ao 11° efectuou-se 

mais uma diluição, com todos os tubos negativos na última diluição. Também foi 

efectuada nos últimos 4 para a análise relativa às 12 horas. 

4. Os valores de NMP obtidos têm limites de confiança muito alargados, o que 

faz a discriminação entre as amostras pouco credível, quando são encontradas 

diferenças relativamente pequenas na carga bacteriana (Marcucci et aí, 1980). 

Acrescenta-se que o intervalo de coliformes fecais que caracterizam uma zona C é 

muito amplo, variando de 6.000 a 60.000 por 100 grama de carne de bivalves e líquido 

intervalvar. Este facto poderá implicar a condenação de bivalves com esta proveniência, 

sobretudo se o nível de coliformes fecais se aproximar do que caracteriza uma B. A 

situação inversa também pode ocorrer, com bivalves provenientes de uma zona C mas 

com valores próximos dos que caracterizam a interdição de captura. 
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5. Este método envolve a estimativa do número do microrganismos indicadores, 

com a vantagem de informar sobre a contaminação dos bivalves crus num período de 

tempo mais curto, do que o necessário para o isolamento e a identificação de bactérias 

patogénicas. Contudo, não podem substituir os exames microbiológicos específicos para 

bactérias patogénicas que requerem a ressuscitação dos sujeitos ao dano subletal, 

incluindo o enriquecimento selectivo e o isolamento do organismo alvo usando meios 

que encorajam o seu crescimento, enquanto suprimem o da flora envolvente (Stannard, 

1997). 

4. Contaminação inicial 

Da análise comparativa da contagem de coliformes dos dois lotes de mexilhões 

examinados às 0 horas (não expostos e expostos), verifíca-se que aumentou em todos os 

ensaios com excepção do 8o que manteve e diminuiu no Io e 9o. O 8o e 9o ensaio 

estiveram nas estufas. Consultar tabela n° 4. 

Da observação do Diagrama n°l, conclui-se que a exposição durante 12 horas à 

temperatura ambiente causa o aumento do número de coliformes fecais. No entanto, 

após aplicação do teste t de Student para amostras emparelhadas, conclui-se que a 

diferença não é estatisticamente significativa para um valor crítico da distribuição t 

igual a 2,2, com 10 graus de liberdade e com um nível de significância de 95% 

(a=0,05). O valor de prova é superior a 0,05; P é 0,28. 

O percentil 75 (3o Quartil) para os lotes não expostos foi de 7450 e para os 

expostos de 10100. O valor máximo para os não expostos foi de 16000 e para os 

expostos 24000. 

Consultando a tabela n°5, verifica-se que após cálculo da razão (b/a) entre o 

número de coliformes fecais para o lote exposto (b) e não exposto às 0 horas (a) é 

inferior a 1 no Io e 9o ensaio. Neste estudo, estes dois ensaios foram desprezados, 

porque contradizem o princípio da multiplicação bacteriana que se prevê após 

submissão durante 12 horas à temperatura ambiente. Podem ser causados por problemas 

de reprodutibilidade. 

Supondo que algumas células bacterianas são colocadas num meio líquido 

adequado, que por sua vez, é colocado a uma temperatura óptima, efectuando a 

contagem de células obtém-se uma curva de crescimento que tem uma forma 

característica. Na fase lag (adaptativa) ocorre o aumento da massa total da população 
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celular, sem ocorrer o do número de células bacterianas (crescimento não balanceado). 

A partir do momento que se adaptam ao meio novo, as células começam a crescer e a 

dividirem-se, iniciando a fase logarítmica (log) ou exponencial. Nesta fase, o número de 

células duplica a uma taxa constante, como a massa da população (crescimento 

balanceado) (Singleton, 1999). De acordo com a curva de crescimento para a 

Escherichia coli, a fase log inicia-se por volta das 3 horas e o total da fase lag e 

logarítmica (antes do início da fase estacionária) dura aproximadamente 12 horas, num 

caldo nutritivo a 37°C (Singleton, 1999). Consultar ponto n° 11 do Anexo III. Parte 

Experimental. Marth (1998) refere que o tempo de geração da Escherichia coli a 10°C 

num meio de cultura é de 5,2 horas. 

Particularizando para este estudo, supondo que as condições (temperatura e 

nutrientes) para o crescimento de coliformes fecais seriam favoráveis, a multiplicação 

bacteriana deveria ter ocorrido, mesmo que mais lentamente. Admitindo que também 

não são óptimas, não se pode presumir que tivessem entrado numa fase de decréscimo 

(estacionária e de morte). Por este motivo, os dois ensaios em que ocorreu diminuição 

foram desprezados ( T e 9o). A temperatura média ambiente dos lotes expostos nestes 11 

ensaios é 23,5°C. A temperatura média para cada ensaio está resumida na tabela n° 6. 

O crescimento que ocorre por hora é representado por G/hora. O tempo de 

geração observado em cada ensaio é simbolizado por G0. Do estudo da tabela n° 5, 

constata-se que o tempo necessário para se dar cada geração, variou entre 

aproximadamente 3 e as 12 horas. Deste modo, conclui-se que cada multiplicação 

ocorria em cada 3 horas ou perante uma conjuntura menos favorável (nutrientes, 

temperatura, pH, oxigénio e iões inorgânicos) em 12 horas. 

O percentil 10 destes ensaios é de 4,26. Optou-se por este critério porque 

permite precisar que em 90% das observações foram necessárias mais do que 4,26 horas 

para ocorrer a formação de mais uma geração. Só 10% das amostras terão um tempo de 

geração inferior. 
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Tabela n° 10. Estimativa do nível de coliformes fecais para os lotes expostos 

N° 
Gerações 

Tempo de 
Geração (Go) 

Contaminação inicial N° 
Gerações 

Tempo de 
Geração (Go) Cenário 1 Cenário 2 

11400 16000 
Ia 4hl5m. 11400 16000 
2a 8h30m. 22800 32000 
3a 17h00m. 45600 64000 
4a 34h00m. 91200 128000 
5a 68hl0m. 182400 
6a 136hl5m. 364800 

Nota: Limite crítico para interditar captura é 60000 cc 

Assim, podemos extrapolar estes resultados para cenários prováveis. O percentil 

90 do número mais provável de coliformes fecais para o conjunto dos lotes não 

expostos às zero horas é de 11400 (cenário 1) (90% das observações têm um valor 

inferior a 11400, só 10% têm um NMP superior). De acordo com o cenário 1, 

considerando, o tempo estimado para a formação de mais uma geração (percentil 10 

igual a 4,26 horas), extrapolou-se que em 17 horas, este valor se aproxima bastante do 

que interdita a captura (45600) e em 34 horas, excede-o, conforme a tabela n° 10. Tendo 

em conta, o valor máximo encontrado de 16000 coliformes fecais/100 g (cenário 2), ao 

fim de 17 horas de exposição à temperatura ambiente, que variou entre os 20°C e os 

28°C, atinge um valor que não permite a depuração (64000). 

Geralmente, para uma determinada estirpe bacteriana, o crescimento decorre 

mais depressa a uma temperatura óptima, não ocorrendo quando temperatura mínima e 

máxima da sua forma de crescimento são ultrapassadas. Assim, demonstra-se a 

necessidade de entregar os lotes no centro depurador o mais rapidamente possível de 

preferência sob temperaturas de refrigeração que condicionem o crescimento de 

bactérias patogénicas e de deterioração. Como a filtração e a viabilidade dos mexilhões 

é prejudicada quando as temperaturas são inferiores a 5°C (Power e Collins, 1989; 

West, 1991), aconselha-se a conservar à temperatura de 5°C. Baseando-nos no quadro 

n°5 e n°6 do Anexo I; essa temperatura impede o crescimento de estirpes patogénicas de 

Escherichia coli (temperatura mínima: 6.5°C), de Shigella spp. (temperatura mínima: 

6.1°C), Vibrio cholerae (temperatura mínima: 10°C) e Vibrio vulnificus (temperatura 

mínima: 8°C). Admitindo que a depuração é eficaz na eliminação de Salmonella spp. 

(temperatura mínima: 5.2°C), o seu risco de crescimento enquanto os animais estão 

vivos é mínimo. Para o Vibrio parahaemolyticus (temperatura mínima: 5°C), a 
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depuração conforme descrita poderá não ser eficaz; mas a sua prevalência é 

desconhecida em Portugal (Pereira et ai., 2002), represente um risco negligenciável. 

Esta temperatura de refrigeração, 5°C, também foi aplicada durante as etapas em que 

ocorreu acondicionamento. 

4.1. Exposição à temperatura ambiente 

Diagrama de dispersão n° 1. Tempo de geração/Temperatura Ambiente 
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O coeficiente de determinação (r2) exprime a parte da variância da variável 

dependente que é explicada pela variância da variável independente (Haiger, 1983). O 

coeficiente de determinação não é muito elevado: explica-se 20,53% da variância do 

tempo de geração pela diferença de temperaturas. 

O coeficiente de correlação resulta da raiz quadrada do coeficiente de 

determinação numa regressão linear simples, ou seja é - 0,453. Como o declive da recta 

é negativo (bl = -0,4257), o coeficiente de correlação amostrai (r) também é negativo; 

ou seja, só podemos concluir deste valor que quando a temperatura aumenta, o tempo de 

geração diminui e vice-versa. Após a observação do diagrama de dispersão n°l, 

podemos estimar que a 25°C, o tempo de geração é de aproximadamente 5 horas e a 

20°C é mais do dobro, 10 horas. 
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Gráfica n* 3. Tempo de geração observado (Go) / Temperature 
ambiente ("C) 
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Aplicou-se uma tabela dinâmica sobre uma matriz de dados que compara o 

tempo de geração e a temperatura ambiente de exposição. Após a formação de 2 grupos 

de temperaturas (< 20 e > 21°C), verificou-se pela Tabela dinâmica n° 1, que quando a 

temperatura é < 2 0 e > 2 1 ° C o tempo necessário para mais uma geração é de 9 horas e 

de 6 horas, respectivamente. As colunas a rosa escuro representam o tempo de geração 

quando a temperatura é > 21°C. As duas colunas a azul representam o tempo de geração 

quando a temperatura é que < 20°C. 

Da observação deste gráfico, conclui-se que para além do Io e do 9o ensaio, o n°8 

também deve ser excluído, porque não ocorreu o aumento esperado, mantendo o 

número de coliformes fecais. A conservação destes animais durante 12 horas numa 

estufa fechada a 25°C no 8o e 9o poderá ter contribuído para estes resultados. Nos 

ensaios seguintes, voltou-se a colocar à temperatura ambiente. 

As situações incoerentes verificadas justificam-se considerando que não existe 

controlo sobre todos os parâmetros, por se tratar de um trabalho baseado em condições 
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experimentais. Eventualmente, podem surgir resultados que não são explicados 

logicamente. Mesmo que este trabalho tenha sido delineado de modo a obter 

informações com a máxima precisão, deve-se aceitar a variedade dos dados que se 

encontrou, com base em prováveis erros e diferenças na execução que se cometeram no 

seu desempenho. De outro modo, poderíamos ser tentados a viciar os dados. 

5. Avaliação da eficácia da depuração 

Na tabela n° 2 (Anexo VI. Resultados), são apresentados em detalhe os 

resultados da depuração de todos os ensaios, ao longo de 60 horas. Para uma consulta 

sumária, ver a tabela n° 7. 

A análise dos nossos resultados sugere que não é aconselhável depurar bivalves 

apenas durante 12 horas, por não garantir a redução de coliformes fecais em todas as 

situações. 

As 24 horas, existem bastantes lotes de mexilhões depurados. Assim, para um 

nível inicial inferior a 6000, estavam depurados o Io (lote exposto), 4o (lote não 

exposto); 6o (ambos os lotes), 7o (não exposto), 8o (ambos os lotes) e 11° (ambos os 

lotes). Para um nível inicial de coliformes fecais superior a 6000 coliformes fecais/l 00g, 

depurou o Io (lote não exposto), 2o (ambos os lotes), 3o (ambos os lotes) e 9o (lote não 

exposto). 

Contudo, existem ainda alguns lotes que só depuraram às 36 horas. Para um 

nível inferior a 6000, inclui-se o 5o (não exposto), 9o (exposto) e 10° (exposto). Para um 

nível superior a este, temos o 4o (exposto) (307). Finalmente, às 48 horas, depurou o 

lote exposto de 5o ensaio (mais de 6000) e o não exposto (menos de 6000) do 10° 

ensaio. 

Em relação ao 4o ensaio (lote exposto), às 36 horas o resultado médio é 307 

coliformes fecais/l00g. Como este ensaio teve uma duração de 36 horas, não temos 

mais dados. No entanto, salienta-se que este valor resulta da média das duas análises 

que compõem a repetibilidade, cujos valores são respectivamente 78 e 490 e do valor 

isolado da outra amostra, com contagem de 330 coliformes fecais, o que mais uma vez 

demonstrou a variabilidade do método. Considerando a proximidade de 300 coliformes 

fecais/l 00g, aceitou-se a sua depuração. Para o lote exposto do 5o ensaio, a depuração 

mais tardia poderá ser justificada, atendendo a que o nível inicial de contaminação era 

bastante elevado (11000) e no momento em foi introduzido a água estava contaminada e 
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em eventual erro cometido na análise. Em relação, ao lote exposto do 7o ensaio, já se 

criticaram os valores da repetibilidade e da reprodutibilidade às 24 e às 36 horas. 

Portanto, poderá ter ocorrido algum erro de análise que justifiquem estes valores. 

Contudo, a partir destes resultados, às 48 horas, o número mais provável foi de 490 

coliformes fecais/l 00g e às 60 horas de 700 coliformes fecais/l 00g. Portanto, apesar 

destes valores rondarem o que permite a comercialização para consumo humano, a sua 

depuração devia ter sido prolongada durante mais 12 horas. 

A exposição à temperatura ambiente é responsável pelo ligeiro aumento do cc; 

no entanto, não parece provocar diferenças na eficácia da depuração, o que se pode 

verificar pela percentagem de remoção semelhante (Tabela n°2 do Anexo VI). 

Em seguida, será calculado o intervalo de confiança a 95%. Se retirássemos 

amostra repetidas da mesma população, 95% delas resultariam num valor de média que 

se encontraria naquele intervalo; ou seja, o intervalo dá-nos uma ideia da variabilidade 

dos valores da média que é possível obter. Retirou-se uma amostra de dimensão n (22); 

poderíamos obter um intervalo mais diminuto e representativo se aumentássemos o 

tamanho da amostra, o que não foi possível, sobretudo por condicionantes do tipo 

económico e disponibilidade de técnicos. Atendendo ao teorema do limite central, a 

média segue uma distribuição normal de média u desconhecida e desvio padrão igual à 

a/raiz quadrada de n; 95% é o grau de confiança que temos que o intervalo calculado 

em seguida contenha o valor da média da população. 

Tabela n° 11. Eficácia de depuração medida através da contagem de coliformes 

Tempo depuração 0(h) 12(h) 24(h) 36(h) 48(h) 60(h) 
Média 

Desvio Padrão 
N° 

6.681 
5.483,8 

22 

679,7 
2.041,2 

20,0 

842,5 
1.849,5 

22,0 

575,3 
1.778,9 

22,0 

78,0 
117,4 
20,0 

78,2 
162,8 
20,0 

IC 
Média + IC 
Média - IC 

2291,50 
8.972,86 
4.389,87 

894,6 
1.574,26 

19,00 

772,8 
1.615,34 

69,68 

743,3 
1.318,62 

19,00 

51,5 
129,42 
26,48 

71,3 
149,54 

6,86 

IC 
Média + IC 
Média - IC 

Valor mínimo inferior a 300 <300 
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Gráfico 11" 4. Eficácia da depuração (22 ensaios) 
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Nota: a seta representa o limite máximo (300 c.f./lOOg) admitido para consumo humano 

Da associação dos lotes de todos os ensaios e após o cálculo do intervalo de 

confiança a 95%, concluímos que às 0 horas, o nível de coliformes fecais varia entre 

8973 (valor máximo) e 4939 (valor mínimo) e a média é 6681 (Tabela n° 11). 

Conclui-se com 95% de confiança, que a depuração para um nível inferior a 300 

coliformes fecais/lOOg é atingida às 48 horas, ou seja, os resultados variam entre 129 e 

26, com uma média de 78,0 coliformes fecais/l OOg. (Consultar Tabela n° 11 e Gráfico 

n° 4). Este intervalo representa 95% dos resultados esperados médios da população sob 

diversas circunstâncias e inclui a variação devido ao método e processo de amostragem 

Resumindo, devem ser indicadas as 48 horas, como o período mínimo para a 

depuração de bivalves, de forma a cumprir os critérios de segurança alimentar exigidos. 

Os proprietários dos centros depuradores devem purificar durante um período mínimo 

de 48 horas para os bivalves provenientes de uma zona B. 
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5.1. Interpretação da contagem de coliformes 

Também se sugere que a eficácia da depuração seja avaliada com base no 

indicador E. coli, porque o seu método de pesquisa é mais rápido e é o indicador mais 

específico de contaminação fecal recente. Aconselha-se a utilização de um indicador 

com uma relação mais directa com os vírus, dado que persistem mais tempo no 

ambiente marinho e no tracto digestivo dos mexilhões. De facto, alguns estudos 

demonstraram que do ponto de vista bacteriológico após depuração podem ser 

considerados salubres; no entanto, apresentam carga vírica, o que torna indispensável a 

utilização de potenciais indicadores víricos para avaliar a eficácia do processo, sendo já 

possível a utilização do bacteriofago F-RNA. 

Excluem-se para depuração os bivalves procedentes de uma zona C. West, 1985 

citado por Mesquita et ai, 1991 afirma ser imprudente a depuração comercial de 

mexilhões durante 48 horas, contendo mais de 5.IO3 E. coli/lOO g, por ser improvável 

que o produto final responda de um modo constante ao limite microbiológico que o 

mercado exige de 230 E. coli/lOO g. Jones e colaboradores (1991) afirmaram que a 

depuração era eficaz na remoção de níveis de contaminação iniciais que variavam de 20 

a 50.000 coliformes fecais/100 g, entre as 24 e 48 horas. Contudo, bivalves com estes 

níveis iniciais e mais elevados de contaminação fecal, provavelmente não devem ser 

processados, evitando-se riscos potenciais para a saúde do consumidor, porque os 

animais respondem de uma forma inconstante. Outros investigadores partilham da 

mesma opinião (Canzonier, 1982; Richards, 1988; Jones étal., 1991), mesmo alargando 

o período de depuração para as 72 horas (Mesquita et ai, 1991). Neste estudo, o valor 

máximo foi 24000, mas eventualmente poderão surgir níveis bastante superiores aos 

encontrados, dentro desta categoria (até 60000 coliformes fecais/l00g). 

Existem mais situações que declinam a aceitação da depuração intensiva de uma 

zona C. Está presente o risco de não se eliminarem totalmente dentro das 48 a 96 horas 

de depuração outro tipo de contaminantes mais graves cuja probabilidade de presença é 

maior nas zonas com este estatuto sanitário, como por exemplo, os vírus, conforme 

situação descrita pelos seguintes investigadores (DiGirolamo et ai, 1975; Scotti et ai, 

1983; Seraichekas et ai, 1968; Sobsey et ai, 1988 citados por Sobsey e Jaykus, 1991; 

Canzonier, 1971, 1984; Power e Collins, 1989; Doré e Lees, 1995). Vários autores 

sugerem a adsorção às células do tracto gastrointestinal (Liu et ai, 1966); sequestro 

intestinal (DiGirolamo et ai, 1975; Canzonier, 1989); inactivação pelos hemócitos 
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(Bayne, 1980; Power e Collins, 1989) e adsorção intracelular no divertículo digestivo. 

Actualmente, esta última hipótese é a mais reconhecida e o valor desta observação na 

explicação das diferentes taxas depuração, depende da sua resistência à inactivação nas 

células do divertículo digestivo, situação que ainda não foi explorada (Doré e Lees, 

1995). 

Por tudo o que foi referido, para os bivalves provenientes de uma zona C, 

recomenda-se veemente que não sejam submetidos à depuração somente durante 24 

horas, conforme conhecimento desta prática nos centros depuradores da zona de Aveiro. 

Também a depuração intensiva com uma duração superior a 48 horas continuará a ter o 

provável inconveniente da incompleta remoção vírica, associada ao atraso da 

comercialização. Devem ser efectuados mais estudos que averiguem como é que a 

temperatura e a salinidade interferem na remoção vírica, visto que existe evidência 

científica que comprovam a influência destes parâmetros nas funções fisiológicas dos 

mexilhões e consequentemente também na acumulação e na eliminação destes 

contaminantes. Torna-se fundamental a realização de investigação que permita 

compreender os mecanismos de ingestão e de eliminação vírica pelos bivalves. Evitando 

riscos adversos para a saúde pública, aconselha-se que seja averiguada a eficácia de 

outros processos, como a transposição prolongada em condições ambientais adequadas 

ou que se opte pela transformação industrial. 

Talvez seja altura, para apurar os conceitos e princípios da aplicação da 

depuração, o que terá de considerar, sem viés, a informação disponível e a resultante de 

experiências, integrando-a criteriosamente. 

6. Mortalidade e Viabilidade 

6.1. Mortalidade 

Perante os valores apresentados, averiguou-se que o número de animais mortos 

no tanque é mínimo, não justificando a fuga à depuração; ou seja, num total de 8196 

mexilhões morreram 19 no tanque de depuração, sendo a taxa de mortalidade de 2,3 por 

mil. 
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6.2. Viabilidade 

Gráfico n° 5. Percentagem de sobrevivência (não expostos e expostos) 
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Segundo Richards (1988), maiores percentagens de mortalidade ocorrem como 

resultado de elevadas temperaturas da água de depuração (18,3°C) e temperatura do ar 

(21,1°C) durante o armazenamento. Canzonier (2002) afirmou que o débito de oxigénio 

que se desenvolve nos tecidos durante a sua estadia no tanque de depuração é o factor 

chave para redução da sua viabilidade após a depuração. De facto, este estudo é 

compatível com o que foi afirmado dado que a temperatura do ambiente influencia a da 

água e esta por sua vez, determina numa relação inversamente proporcional a 

quantidade de oxigénio dissolvido. As temperaturas médias dos animais que são 

acondicionados à temperatura ambiente estão descritas na tabela n° 8. Neste estudo 

verifica-se esta situação, com os animais do 4o ao 7o ensaio (temperatura ambiente 

média mais elevada) a morrerem quase todos entre o 9o e o 10° dia. Consultar a tabela n° 

2 do Anexo VIII. 

Pela observação do gráfico n° 5 com a curva de sobrevivência, que considera o 

total dos animais não expostos e expostos, verifica-se que 50% aproximadamente dos 

mexilhões acondicionados à temperatura ambiente morrem entre o 6o e o T dia. Para os 

que são acondicionados à temperatura de refrigeração, 50% estão vivos ao 14° dia. 

Consultar a tabela n° 1, do Anexo VIII. Pode-se afirmar que estes animais têm uma 
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probabilidade de sobrevivência do dobro. Nestes ensaios, a temperatura média no 

frigorífico foi 5,4°C. O prolongamento da sobrevivência quando as temperaturas são 

mais baixas poderá ser justificado pela humidade mais elevada e pela redução da taxa 

metabólica. 

No caso dos moluscos bivalves vivos é essencial a manutenção da cadeia de frio, 

dado que não podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente. Entende-

se que seria prudente distribuir os mexilhões acondicionados à temperatura de 

refrigeração de 5°C. 

Em relação ao período de tempo de comercialização, Lara (1998) tinha sugerido 

5 dias após a captura, não tendo particularizado a espécie. Considerando os dados deste 

trabalho, sob a temperatura de refrigeração 5°C, verifíca-se que a sua capacidade de 

sobrevivência é superior ao período referido, existindo divergência face aos limites 

aconselhados. Contudo, na indicação do melhor período de comercialização é 

importante referir que foi observado entre 2 a 3 dias antes da sua morte, a abertura das 

valvas, como sinal de perda das características de frescura. No estudo realizado por 

Pastoriza e restantes investigadores (2003), defendem que o acondicionamento em 

atmosferas modificadas proporciona o prolongamento da vida do mexilhão (Mytilus 

galloprovincialis) para aproximadamente 6 dias sob uma temperatura de refrigeração 

entre os 2-3°C, com garantia da qualidade da carne do mexilhão e conservação da sua 

aparência de frescura. Para a definição correcta deste período seria fundamental 

acompanhar a observação da viabilidade com a realização de análises, como a contagem 

de aeróbios totais, cujo limite foi referenciado por estes investigadores como 5 

log/UFC/g, determinação das bases voláteis e do pH, bem como avaliar as 

características organolépticas do produto cozinhado. Assim, considerando que estes 

animais sofrem uma manipulação muito intensa que facilmente gera alterações que 

causam a rápida deterioração, numa medida cautelar, aconselhamos também cinco dias, 

para garantir um equilíbrio entre o número de mexilhões vivos e a sua salubridade. 
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Gráfico n° 6. Percentagem de sobrevivência (controlos) 
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Outra das questões que se pretende esclarecer é se a depuração é responsável 

pela diminuição do período de sobrevivência. Comparou-se a sobrevivência dos animais 

que foram depurados com a dos que não foram sujeitos a este processamento 

(controlos). Do gráfico n°6, para os controlos mantidos à temperatura ambiente, 50% 

aproximadamente sobreviveram até ao 5o dia. Para os controlos acondicionados sob 

temperatura de refrigeração, 50% aproximadamente sobreviveram até ao 11° dia. 

Consultar a tabela n° 3 e a n° 4 do Anexo VIII. Da avaliação deste gráfico, observa-se 

que os animais que não são depurados morrem mais depressa, o que mais uma vez não 

justifica o receio de fuga à depuração. Uma das hipóteses que se coloca para a 

justificação é que a sujeição de um modo mais violento e célere a condições adversas, 

enquanto que os que são depurados permanecem no seu ambiente aproximadamente 3 

dias, antes de serem retirados do seu meio. Durante a permanência num meio que lhes é 

favorável, ainda com algum alimento, mesmo que escasso, provavelmente conseguem 

arranjar capacidade para sobreviverem aproximadamente mais 2 a 3 dias. 

7. Processo de classificação das zonas 

A monitorização das zonas de produção fornece dados para a sua classificação e 

simultaneamente alerta as autoridades se a qualidade da água se deteriorar. A 

estabilidade da classificação não poderá ser admitida se existirem descargas 



Parte Experimental 118 

intermitentes, alterações climatéricas e outras fontes potenciais de contaminação 

(Rodgers et ai, 1992). Para determinar o nível de contaminação, as autoridades 

competentes devem identificar as fontes de poluição de origem humana ou animal, 

examinar a quantidade de poluentes orgânicos expelida nestas zonas e o desempenho do 

tratamento das águas residuais. 

Também devem ser estudadas as características das correntes e assegurar um 

regime de amostragem que considere a frequência e a distribuição geográfica, de modo 

a assegurar a representatividade das zonas de produção. 

Apesar da captura dos mexilhões decorrer sempre em zonas classificadas como 

C, raramente se atingiu o nível de coliformes fecais que a caracteriza. No Io, 2o, 3o e 9o 

ensaios, comprovou-se a colheita dos mexilhões numa zona C. Nos restantes ensaios, o 

valor inicial era compatível com a classificação de uma zona B (3500 c.f./lOOg)., 

destacando-se o 5 ensaio com um nível muito próximo (5.400). Deste modo, a 

comparação dos resultados obtidos com o estatuto da zona confirma que só 36% estão 

em concordância, os restantes situam-se abaixo do limite estabelecido. O facto dos 

mexilhões não serem a espécie indicadora usada na classificação do Canal de Ílhavo é 

uma explicação plausível. Também a ausência de descargas associada à melhoria 

progressiva de tratamento das águas, a conjuntura climatérica favorável, bem como, 

algum excesso de zelo na classificação, que se admite como medida cautelar, explicam 

a ocorrência. Como não tivemos acesso aos dados que permitiram a classificação desta 

zona como C, é difícil delinear mais justificações. Uma classificação mais ajustada, que 

revele realmente o nível de contaminação é imprescindível, sobretudo se novos critérios 

forem estabelecidos. 

Como discutido na revisão bibliográfica, os coliformes fecais apesar de eficazes 

na protecção do público de doenças associadas aos bivalves devido às bactérias 

entéricas, mostraram serem inadequados para reflectir eficácia da depuração e a 

presença dos contaminantes víricos (Canzonier, 1971, 1988; Richards, 1985; 2001; 

Sobsey e Jaykus, 1991; Lees, 2000, 2002). No entanto, de acordo com Gousset et ai, 

2001; Lees, 2002; Formiga-Cruz et ai, 2003 citados por Pedro et ai, 2003, em áreas de 

produção bastante contaminadas (C) foi observada correlação entre a presença de vírus 

humanos, sobretudo NLV e a E. coli, revelando-se um bom indicador fecal, nestas 

condições. 

Porém, é óbvio que vírus podem ser detectados em áreas classificadas como B 

de acordo com o critério da E. coli. Nestas áreas, a protecção do consumidor de bivalves 
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vivos está muito dependente do sucesso da depuração para a remoção de vírus. Apesar 

do uso de bactérias fecais para certificar a sanidade dos bivalves apresentar deficiências 

continuará a confiança nestes indicadores, até que os testes virulógicos sejam 

normalizados e validados (Lees, 2002). 

Em conclusão, o principal requisito para assegurar a qualidade sanitária dos 

mexilhões aumentando a protecção dos consumidores baseia-se na prevenção da 

contaminação na origem, ou seja na produção em águas limpas - esta é a aproximação 

mais lógica e menos onerosa aos princípios de sanidade dos bivalves. Águas de 

crescimento limpas são condição "sine qua non" da produção de bivalves (Canzonier, 

1988; Richards, 2001; Gantzer e Schwartzbrod, 2002), porque delas dependem a 

necessidade (ou não) de processamento. 

8. Apreciação da eficácia do tanque experimental 

No presente trabalho comprovou-se que o comportamento do tanque é aceitável. 

Partilhamos da mesma opinião que Ruano e restantes investigadores (1998), quando 

concluíram que este tanque tinha boas condições para ser utilizado como equipamento 

alternativo a grandes unidades de depuração, em locais onde a produção é escassa ou 

onde os acessos são difíceis, estando apto a ser homologado pelas autoridades 

competentes. Por exemplo, o estuário do Mondego é uma zona de produção de bivalves 

e num raio de 60 Km não existe qualquer centro depurador. 

Acrescenta-se ainda que comparando os resultados da eficácia da depuração do 

tanque experimental com os que foram obtidos na depuradora comercial são muito 

similares. Outra vantagem que resulta da colocação de tanques semelhantes na 

proximidade das zonas de produção é que torna todo o processo entre a captura e a 

distribuição mais célere, reduzindo o risco de crescimento bacteriano pelo efeito 

tempo/temperatura. 

A existência de um tanque depurador de pequenas dimensões instalado iria com 

certeza estimular o cumprimento da lei. Do ponto de vista económico, seria uma 

solução viável a sua instalação nas lotas ou nas proximidades, já que não acarreta custos 

muito elevados, pois um tanque com estas características custa aproximadamente 5000 

euros. Contribuiria para dinamizar o sector das pescas, impelindo o produtor e o agente 

económico a executar o circuito comercial legal. Em conclusão, colaboraria na 

protecção da saúde pública. A colocação do tanque e a sua difusão concorreria para uma 
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comercialização menos arriscada e libertaria o público de contramotivos que se opõem à 

aquisição, ganhando os intervenientes no circuito. As autoridades competentes devem 

considerar esta hipótese, dado que a protecção da saúde pública é o seu primeiro 

objectivo, com a certeza que será uma opção de gestão aplicável e eficaz na redução do 

risco. 

V. Conclusão 

Graves consequências para a saúde pública ocorrem quando estuários poluídos 

são usados para a produção de animais que se alimentam por filtração com uma 

eficiência surpreendente. Neste circuito, é fundamental a adopção de medidas 

legislativas com a finalidade de proteger as zonas de produção da poluição resultante de 

actividades antropogénicas. É essencial estabelecer legislação restrita sobre o tratamento 

de águas residuais, que evitem a contaminação do leito dos animais filtradores e avaliar 

a eficácia destes métodos na eliminação vírica. Portanto, a defesa destes recursos 

associado com um rígido controlo sanitário de todas as actividades será primordial para 

a defesa da saúde do consumidor. A implementação de critérios microbiológicos para os 

coliformes fecais / E. coli envolvendo a captura e a depuração mostrou benefícios como 

uma estratégia de processamento para redução da sua carga microbiana, limitando 

significativamente a incidência de doenças com origem alimentar. Actualmente, a 

validade destes indicadores bacterianos é refutada, porque não são a melhor forma de 

monitorizar o risco de saúde pública associado com os vírus nos bivalves. Actualmente, 

a questão da segurança dos moluscos bivalves na maioria dos países desenvolvidos 

concentra-se na presença de vírus entéricos humanos e Vibrio spp. nas zonas de 

produção. Bivalves de uma zona C não devem ser depurados. Estão associados com 

níveis elevados de contaminação fecal que não respondem de um modo constante à 

depuração e existem estudos científicos que comprovam a correlação desta zona com 

maior carga vírus NLV. Em relação à classificação das zonas de produção é urgente 

proceder a uma avaliação correcta de riscos. Bivalves de uma zona B devem ser 

depurados durante um período mínimo de 48 horas para eliminação das bactérias 

entéricas patogénicas. Como existe a possibilidade de contaminação vírica destas zonas, 

sem que sejam totalmente eliminados durante a depuração em circunstâncias de 

contaminação moderada e sem que os indicadores bacterianos reflictam esta situação, é 

fundamental reconhecer a urgência em impor novos critérios microbiológicos. Mesmo 
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assim, é importante reconhecer que não há garantias que os bivalves depurados de 

acordo com as tecnologias actuais sejam considerados seguros. Devem ser usados 

indicadores que reflictam a remoção vírica, enquanto não for possível a detecção 

directa. Também é necessário o rápido desenvolvimento de técnicas de processamento e 

de métodos analíticos para detecção de outros vírus, como da hepatite A, adenovirus. 

Outra conclusão obtida é que é fundamental a refrigeração contínua dos bivalves 

durante todo o circuito, concluindo-se que a exposição à temperatura ambiente durante 

12 horas proporciona o crescimento bacteriológico. O percentil 10 do tempo de geração 

destes ensaios foi calculado como sendo de 4,26 horas. Considerando o tempo de 

geração, extrapolou-se que em 17 horas, este valor se aproxima bastante do que interdita 

a captura (45600) e em 34 horas, excede-o. Aplicando uma tabela dinâmica sobre uma 

matriz de dados que comparou o tempo de geração e dois grupos de temperatura 

ambiente (< 20 e > 21°C), verificou-se que o tempo necessário para mais uma geração é 

de 9 e de 6 horas, quando a temperatura é menor ou igual a 20°C e maior que 21°C, 

respectivamente. 

Neste estudo também se conclui que a temperatura da água muito elevada 

(acima dos 19°C) poderá ter um efeito adverso na remoção dos indicadores pelo que se 

aconselha o controlo dos limites para estes parâmetros, avaliados segundo a espécie. 

Outra das conclusões retiradas é que a mortalidade no tanque de depuração será 

mínima, se tivermos uma perfeito conhecimento das exigências fisiológicas dos 

bivalves e se o sistema de depuração estiver bem concebido. 

Conclui-se também que o período de sobrevivência é aproximadamente duplo 

para animais que são acondicionados à temperatura de refrigeração de 5°C. Por isso, é 

fundamental que se divulgue junto de todos os agentes económicos a necessidade 

manter a cadeia de frio em todos os momentos da comercialização. 
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Quadro n° 1. Características Gerais dos Bivalves 

Classe 

Baseada na estrutura da brânquia. Subdivide-se em duas subclasses 
Subclasse principais - Protobrânquia e Lamelibrânquia e outra mais pequena - Septibrânquia 

Habitat 

Biologia 

Bivalvia (Pelecypoda) - contém mais de 7.000 espécies contemporâneas 

Cerca de 85 a 90% são marinhos, os restantes de água doce 
Não existem bivalves terrestres 

Animais não segmentados e desprovidos de apêndices articulares 
Corpo mole e protegido por uma concha calcária (esqueleto externo) 

Fonte: Pechenek, 1996; Gousset et al, 2001; Mira, 2003 

Quadro n° 2. Taxonomia do mexilhão 

Filo Mollusca 
Classe Pelecypoda 

Subclasse Lamelibrânquia 
Ordem Mytiloida 

Família* Mytilidae 
Subfamília Mytilinae 

Género Mytilus 
Espécie edulis / galloprovincialis 

*dois músculos adutores desiguais 

Fonte: Pechenek, 1996; Gousset et al, 2001 



Anexo I. Quadros 124 

Quadro n° 3. Anatomia do mexilhão 

Anatomia do mexilhão 

Concha 

Constituída por 2 valvas, mais ou menos ovais e convexas que englobam o corpo, 
articuladas dorsalmente pelo ligamento da charneira. 
Este ligamento é coberto pelo "periostracum" (calcificação) 
Exibe uma protuberância dorsal - Umbo 
Ausência de complexo radular 

Linhas de crescimento visíveis no lado externo da concha (reflecte ciclos tidais diários) 
Dois músculos adutores desiguais (quando relaxam, a concha abre) 

Manto 
Folha interna: músculo radial. Linha de ligação do manto impressa na superfície 
interior da concha: linha paliai 
Folha média: função sensorial 
Folha externa: secreta a concha 

Pé 

"Pelecypoda" - pé em forma de machado 
Projecta-se ventral e anteriormente na direcção do movimento (resulta da pressão 
sanguínea e das acções musculares do protractor e retractor do pé) 
Bisso - conjunto de formações pilosas castanhas, que resultam da secreção proteica 
pela glândula do bisso, localizada na base do pé. Na terminação de cada filamento, 
existe uma placa adesiva que contem cola resistente à água, o que permite a ligação 
a superfícies sólidas. 

Fonte: Ruppert e Barnes, 1991; Pechenek, 1996; Mira, 2003 

Quadro n° 4. Análise aproximada (g/100g) do mexilhão 

Molusco Agua Proteína Lípidos Totais Carbohidratos Cinza 
Mexilhão0} 80,6 11,9 2,2 3,7 1,6 
MexilhãoU) 82,5 12,1 1,5 

Fonte: ICMSF, 1998 (1); Ferreira, 1994 (2) 
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Quadro n° 5. Factores ambientais condicionantes da ecologia 

microbiana das bactérias patogénicas com origem marinha 

Bactérias 
Patogénicas 

aW T°C 

Mínima 

PH 

Min. Máx. 

Tolerância 
NaCI (%) 

Oxigénio 

V. parahaemolyticus 0.93 5 4.8 11 8-10 Anaer. Fac. 

V. vulnificus 0.94 8 5 10 5 Anaer. Fac. 
Aeromonas sp. 0 - 4 4 4 - 5 

Plesiomonas sp. 8 4 4 - 5 

Fonte: Quadro adaptado de Huss, 1994; Loja, 1993; NSSP, 2000; SCVMRPH, 2001 

Quadro n° 6. Factores ambientais condicionantes da ecologia 

microbiana das bactérias patogénicas com origem fecal 

Bactérias 
Patogénicas 

aW T°C 

Mínima 

PH 

Min Máx. 

Tolerância 
NaCI (%) 

Oxigénio 

Vibrio cholerae 0.97 5-10 6.0 10 <8 Anaer. Fac 
Salmonella 0.94 5,2 4.0 9.5 4 - 5 Anaer. Fac. 

Shigella 0.96 7-10 5.5 9.3 4 - 5 Anaer. Fac. 
E. coli 0.95 5-7 4.4 6 Anaer. Fac. 

E. coli patogénica 0.95 6.5 4 6.5 Anaer. Fac. 
5". aureus 0.83 7 4 10-15 Anaer. Fac. 

S. aureus (toxina) 0.86 10-15 4 10 Anaer. Fac. 

Fonte: Quadro adaptado de Huss, 1994; Loja, 1993; NSSP, 2000 
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Quadro n° 9. Sistema de classificação das zonas de produção de 

moluscos bivalves, segundo o Decreto-Lei n°293/98, de 18 de Setembro 

Zona 
Teor 

de coliformes 
fecais / 100g 

Teor de 
E. coli 
/100 g 

Destino 

A* <300 <230 
Os bivalves podem ser apanhados e comercializados 
para consumo humano directo 
Em geral, pode-se afirmar que corresponde a mar aberto 
(contaminação microbiana mínima). 

B 300 - 6000 
(em pelo 

menos 90% 
das amostras) 

230 - 4600 
(em pelo 

menos 90% 
das amostras) 

Os bivalves podem ser apanhados e destinados a 
depuração; transposição ou transformação em unidade 
industrial. 

C 

6000 - 60000 
(* em pelo 
menos 90% 

das amostras) 

Os bivalves podem ser apanhados e destinados a 
transposição prolongada (mínimo 2 meses), 
combinada ou não com depuração; poderão ser também 
submetidos a depuração intensiva durante um 
período e segundo as modalidades a determinar de 
acordo com o procedimento comunitariamente 
previsto ou transformação em unidade industrial 

D > 60 000 i A. apanha de bivalves é totalmente interdita. 

* Ausência de Salmonella sp. em 25g 

Fonte: Capítulo I; Anexo II, do Decreto-Lei n° 293/98, de 18 de Setembro; Despacho n° 
13 433/2003 (2a Série), de 9 de Julho de 2003 (*x). 
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Quadro n° 10. Prescrições relativas aos moluscos bivalves vivos 

destinados ao consumo humano directo, segundo o Decreto-Lei n° 

293/98, de 18 de Setembro 

1) Possuir características visuais associadas à frescura e à viabilidade incluindo conchas isentas 
de sujidade, uma resposta adequada à percussão e quantidades normais de líquido intervalvar, 

2) Conter menos de 300 coliformes fecais ou menos de 230 E. coli por 100g de carne de molusco 
e líquido intervalvar, com base num teste NMP (número mais provável) de cinco tubos e três 
diluições ou em qualquer outro processo bacteriológico com um grau de precisão equivalente, 

3) Não devem conter salmonelas em 25 g de carne do molusco, 

4) Não podem conter componentes tóxicos ou nocivos de origem natural ou lançados no 
ambiente, 

5) Os limites superiores relativos ao teor de radionuclídeos não devem exceder os limites 
relativos aos produtos alimentares, conforme designados pela Comunidade, 

6) O teor total de toxinas parafantes dos crustáceos e dos moluscos ("PSP") nas partes 
comestíveis (corpo inteiro ou qualquer parte consumida separadamente) nos moluscos não deve 
exceder 80 ng/100g, segundo o método de análise biológica e se necessário associado a um 
método químico de pesquisa de saxitoxina. Em caso de contestação dos resultados, o método 
de referência deve ser o biológico. 

7) Os métodos da análises biológica habituais não devem produzir reacção positiva no que se 
refere à presença de toxinas diarreicas dos crustáceos e dos molusco ("DSP") nas partes 
comestíveis do molusco, 

8) O teor de "ASP" nas partes comestíveis dos moluscos não deve exceder 20 \ig de ácido 
domoico/grama, segundo o método de análise HPLC (cromatografia líquida de alta resolução). 

9) Na falta de técnicas de rotina para a pesquisa de vírus e de fixação de normas virulógicas, o 
controlo sanitário baseia-se na contagem de bactérias fecais. 

Fonte: Capítulo V, Anexo II 
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Quadro n° 11. Características dos indicadores de segurança alimentar 

Microrganismos Indicadores de Segurança Alimentar 

1. Ser fácil e rapidamente detectado. 
2. Ser facilmente distinguido dos outros membros da flora do alimento. 
3. Possuir uma história de associação constante com o patogénico, cuja 

presença é para indicar. 
4. Idealmente a sua quantidade deve-se correlacionar com a do organismo 

em questão. 
5. Requerimentos e taxa de crescimento equiparada com a do patogénico 
6. Possuir um "die-off (dano subletal) que pelo menos seja paralelo à do 

patogénico em questão; idealmente, deve persistir ligeiramente mais 
7. Estar ausente de alimentos que estão livres de patogénicos, excepto em 

casos pontuais com valores mínimo s 

Indicador de Contaminação Fecal 

1. Idealmente a bactéria seleccionada deve demonstrar especificidade, 
ocorrendo somente em ambientes intestinais, ou seja, deve indicar uma 
origem exclusivamente fecal, 
2. Devem ocorrer em maior quantidade nas fezes para serem 

encontrados em elevadas diluições (sensibilidade), 
3. Possuir elevada resistência no ambiente extraentérico, 
4. Permitir uma detecção relativamente simples e de confiança, mesmo 

Iquando presente a um nível baixo. 

Escolha dos indicadores nos bivalves 

1. Capacidade comprovada de recuperar o organismo(s) alvo do alimento 
(validação). 
2. Brevidade na obtenção do resultado 
3. Habilidade para atingir a sensibilidade e a especificidade requerida. 
4. Custo mínimo  

Fonte: Thatcher e Clark, 1973; Stannard, 1997 
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Quadro n° 12. Documento de registo 

DOCUMENTO DE REGISTO DE MOLUSCOS BIVALVES N» 

Nome do produtor.,.,.,,,, 

Data da apanha: / / 20 -- Local da apanha .., 

Ztmti n" „ 

N" de controlo veterinário do local de destino 

tocai de destino 

Espécies: 

Améijoa-boíi - ^/««^Í»««,,,.«». 

Amêijoa-bronca - .%,>„(«.„«, 

Amêijoa-de-cão - ?•»/!« « 4 !  

Ainêijoíi-macha - iwu/* ;)!í,-te;,„ 

Àmêijoa-vermclha - !-„„„,;,„ ,«,«»«,>, 

Ameyola - awm, M,™ 

Berbigão - OÍ<',;,WÍSÍ«-.»..„ spr>. 

Conqullha - »««,»■/««.-a*,.! 

Lambujinha - V ^ Ó Í , - * ,-/,„„„.. . 

Longudbrão, facas - <„>,,. w . 

Mexilhão -,«,»/,'« sfip 

Navalha - Pheim ie&mvn 

ijMVã - CríHsíxwníj ;;pp.. 

Ostra plana - ««*•«<•,&& . 

Pé-de-burro ■■ ^««,- w,-««v,;(i 

Pé-de-burrinho - vfí!mS,ri«mk, 

Classificação da zona  £ j i ~ ] f~~B | f 

í\:sn 

Data de entrega do Io ti: , ,...... <J( 

kg 

kg 

kg 

kg.. 

kg 

■ kg 

kg 

kg 

kg 

kg-

kg 

kg 

kg.. 

kg 

kg. 
kg 
kg 

............ de 200... 

O PRODUTOR 

Uítí: 

Endereço do Produtor: 
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Quadro n° 13. Plano Geral de Análise de Perigos e Pontos de Controlo 

Críticos 

1. Diagrama das etapas envolvidas na comercialização dos mexilhões 

Captura de bivalves de áreas permitidas 

H 
Transporte para o centro depurador/expedidor 

X > 

Centro Depurador 
: > 

Centro Expedidor - \ Comercialização 

Produto: Mexilhão 

Armazenamento: Temperatura ambiente ou sob refrigeração 
Uso: Mal cozinhado ou crú 

Destino: Consumo pela população em geral 

Particularidades: Como animais filtradores, os mexilhões concentram 
contaminantes e microrganismos a partir da água onde crescem. São comercializados 
vivos, obrigatoriamente. 

I. 

Etapa: Captura 

Identificação do perigo: Contaminação dos moluscos bivalves. Consultar 
Quadro n° 8. 

PCC: Sim (PCC-2) 

Limites críticos: Inferior a 60.000 c.f./lOOg 

Medidas Preventivas: 

1 Monitorização e classificação adequada das águas de crescimento, sem a 

qual, qualquer critério microbiológico aplicado terá um efeito mínimo na protecção da 

saúde do consumidor. Na investigação de áreas de crescimento suspeitas, a autoridade 
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deve rever a documentação para efectuar a rastreabilidade dos bivalves até à sua fonte e 

verificar se os dados suportam a classificação atribuída. Caso se duvide da classificação, 

deve colocar imediatamente a zona implicada sob interdição, notificar todos os agentes 

intervenientes que um risco potencial de saúde está associado com a captura de bivalves 

daquela área de crescimento; bem como, reforçar as medidas de vigilância 

(http://vm.cfsan.fda.govy 

2. Licenciamento dos produtores. Adicionalmente, todos os moluscos bivalves 

devem ser capturados de áreas permitidas pela autoridade e exclusivamente por 

produtores autorizados, independentemente da forma como são processados (Huss, 

1994; Recommendations by the National Advisory Commitee on Microbiological 

Criteria for Foods, 1992). 

II. 

Etapa: Transporte 

Identificação do perigo: Crescimento de bactérias (perigo microbiológico) 
PCC: Sim (PCC-2) 

Limites críticos: Manutenção da temperatura entre 4 - 6°C 

Medidas Preventivas: 

1. Controlo de tempo e temperatura 

2. Limpeza e desinfecção do veículo de transporte 

3. Limpeza e desinfecção dos contentores 

III. 

Etapa: Recepção 

Identificação do Perigo: Crescimento bacteriano 
PCC: Sim 

Limites críticos: 

1. Os bivalves têm que ser capturados em águas aprovadas. 
2- Q produto deve ser recebido no máximo 2 dias após captura 

preferencialmente 1 dia (Cachola e Ruano, 2000). 

3. Procedimentos de inspecção 

http://vm.cfsan.fda.govy
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a) Bivalves com concha partida numa taxa inferior a 7% do peso total (Howell et 
ai, 1992). 

b) No lote não devem existir mais de 10% de indivíduos mortos; nem existir 

mais de 5% dos indivíduos inspeccionados com bolhas contendo líquido de odor fétido 

sob o manto (Portaria n° 559/76, de 19 de Setembro). 

4. Controlo de temperatura 

a) 2 a 5°C (Cachola e Ruano, 2000). 

b) Durante o trabalho experimental foram mantidos à temperatura de 5°C. 

c) Outros autores referem limites para a temperatura que não foram adoptados 

por serem muito elevados e não impedirem o crescimento bacteriano. Por exemplo, 

West (19919 sugeriu a conservação entre os 8 e 10°C. 

Medidas Preventivas 

1. Documento de registo obrigatório 

2. Procedimento de inspecção 

3. Controlo tempo e temperatura 

IV. 

Etapa: Depuração 

Identificação do perigo: 

Contaminação da água de depuração (PCC-1) 

Contaminação e desenvolvimento microbiológico nos animais (PCC-2) 
Higiene da instalação (PCC-2) 
PCC: Sim 

Limites críticos: 

1. Água do mar limpa, de acordo com os critérios microbiológicos (< 2 

coliformes fecais/l OOml de água). As águas destinadas a ser usadas para depuração não 

podem conter Salmonella spp. em 5 litros (potáveis) (Bernardo, 1999). 

2. Tempo de depuração nunca inferior a 48 horas, 44 horas (FDA, 2000), 42 
horas (Cefas, 2000). De acordo com os resultados do trabalho experimental,' sugeriu-se 
48 horas. 
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3. Inferior a 300 coliformes fecais/lOOg ou 230 E. coli/lOOg, no fim da 
depuração 

Os parâmetros da ápna do tanaue do, mexijhões são variáveis críticas n,™ 
o funcionamento rnrrecto da depuração. 

Medidas Preventivas 

1. Limitar a recirculação da água, sendo mudada de 15 em 15 dias (Cefas, 2000) 

2. A água do processo deve ser filtrada, para remover partículas antes da 
desinfecção. 

3. Inspecção diária do sistema de desinfecção 

4. Evitar turbulência e a reimersão das partículas depositadas (Cefas, 2000) 

5. Tanques limpos e desinfectados no início e no final de cada ciclo da 
depuração 

6. No final de cada ciclo, a água deve ser drenada do tanque abaixo do nível dos 
bivalves, sem causar o seu distúrbio. Em seguida, devem ser retirados e lavados com 
água potável 

7. Identificação dos lotes 

8. Higiene do centro depurador e de todo o equipamento. 
9 ' Ë_lambém imprescindiyel_A_mMtorização contínua dos Barâmetos 

depurador/expedidor. 

V. 

Etapa: Embalagem no centro expedidor e Distribuição 

Identificação dos Perigos: Crescimento de bactérias. Este perigo é limitado aos 

patogénicos bacterianos, uma vez que os vírus não são capazes de crescer nos alimentos 

PCC:Sim(PCC-l) 

Limites Críticos: 

1. Mexilhões vivos na altura da saída do centro expedidor até comercialização 
2. Durante o trabalho experimental foram mantidos a 5°C. 
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3. O período que medeia entre a comercialização e o consumo varia entre 1 a 5 
dias, de acordo com as espécies e outros factores (Cachola e Ruano, 2000). 

4. Confirmar se após depuração, os valores limites para os coliformes fecais e 

para a Salmonella spp. foram atingidos, caso contrário impedir a libertação para 
consumo. 

crus. 

Medidas Preventivas: 

1. Controlo de tempo e temperatura 

2. Limpeza e desinfecção de todo o equipamento periodicamente 

3. Avisar o consumidor para o perigo que representa o consumo de bivalves 

4. Etiqueta com identificação. Nos Estados Unidos, para defesa do consumidor 
todos as embalagens de moluscos bivalves vivos transportam uma etiqueta com a 
referenda que o seu consumo crû ou parcialmente cozinhado, pode aumentar o risco de 
doença com origem alimentar, especialmente nos indivíduos imunodeprimidos (NSSP 
2000). 

Fonte: ICMSF, 1992; Power e Collins, 1989; West, 1991; Richards 199L 
Howell et al, 1992; Huss, 1994; Doré e Lees, 1995; Ruano et al, 1998; CEFAS, 2000-
Portaria n° 559/76, de 7 de Setembro; Bernardo, 1999. 

(http://vm.cfsan fdg ^ v : http://cfsan.fda gov/) 

http://vm.cfsan
http://cfsan.fda
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Anexo II. Figuras 
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Figura n° 1. Habitat do mexilhão 

Ostra 

Mercenária mercenária {bag 

Vieira 

"Pen shell" Longue irãc 

Fonte: Poieteía/., 1991 

► Habita os rochedos da zona costeira litoral europeia sendo frequente nos 

mares do Continente, dos Açores e da Madeira. Também podem estar enterrados na 

areia (ICMSF, 1998). 

► Tem uma natureza séssil na forma adulta (Tebble, 1966; ICMSF, 1998). 

► Organismo intertidal. São adaptados a condições de secura ao fecharem as 

valvas firmemente, sobrevivendo fora de água por longos períodos (Tebble, 1966; Lees, 

2000). 

► Espécie gregária que forma camas densas, com os indivíduos a ligarem-se 

entre si e a fixarem-se a substratos sólidos (madeiras, rochas, pilares) pelo bisso 

(KuKenthal,1986;Mira,2003) 
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Figura n° 3. Brânquia de um lamelibrânquio 

vaso .sanguíneo 
aferente-^ 

vaso sanguíneo 
eterente ""~~-~ 

membro -
ascendente 

membro 
descendente 

cílios 

manto — 

concha 

"demibranch" 
ulterior 

. "demibranch" 
exterior 

cílios 

câmara de 
entrada 

Fonte: Ruppert e Barnes, 1991 
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Figura n° 4. Detalhes de uma filibrânquia e de uma eulamelibrânquia 

região sifona.1 
do manto 

cordões 
bisso 

manto 

músculo 
adutor 
posterior 

vaso sanguíneo 
aferente ^ 

vaso „ _ " ^ \ À .*Í*Í^^ ^ í ã S S 
sanguíneo . ^ $ M n Mh membros 
eterente y f && fl J\\b tá ft ascendeu! 

brânquia 
músculo 

— adutor 
anterior 

pé 

palpo 
cílios 

-laterais 
cílios 

seio sanguíneo 

junções (ciligref „ 
interfilamentares 

_.-. junções 
interlamelares 

seio 
""""",'"" sanguínec 
ascendentes ° 

vasos sanguíneos 
eferentes 

cílios fronfeis 
cílios 
laterofrontáíS— 

vasos 
sanguínec-s 
eferentes 

cílios 
sulco 
alimentar 

câmara 
•sangue 

f^-riubfiuógua 

CÍEpT ~ : * -~f-^iW : . .H 
laterais] *L-"-^ 

', |X | ' ' tecido 
-fil 1 interfilamentareí 
'IT! '* 

entrada água 
nos "ostia" 

junções 
tecido 
Interlamelares 

«xf. 
~ (e) 
cílios sulco 
■alimentar 

Legenda: a) Brânquia do mexilhão, b) Filibrânquia do mexilhão, c) Secção transversal de uma 

filibrânquia com modelo de ciliação, d) Eulamelibrânquia, e) Detalhe de um "demibranch" de uma 

eulamelibrânquia 

Fonte: Pechenek, 1996 
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Figura n° 5. Digestão de um bivalve 

**"■?.<' * ** ~* * 

" '*:
PS'wm~m ?.. » » » > <*~ " " ~*

: "*""' ' 

*• «^,î^rV£~* TV bë-

•"»-^: r ** " """ " -^—-—»—»» 

4 . 
> 

Legenda: 1. filamento da brânquia, 2. tubo de água, 3. cavidade do manto, 4. câmara de saída, 5. 

palpo, 6. divertículo digestivo, 7. fagócito fixo (são células do sistema reticuloendotelial, existem nas 

paredes dos túbulos da glândula digestiva), 8. hemócito, 9. intestino 

Fonte: Canzonier, 1972 
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Figura n° 6. Diagrama do sistema digestivo de um lamelibrânquio 

parede 
gástrica aberturado dncto 

da glândula digestiva 

csttlcrc cristalino 
*\ Qf v *$ _ f" digeMâiva 

Jjp* .j •-. abertura do 
/ll^s^^^^^^'• . ''■■"" --.dueto 

*aco - f ~ > . / ' X > V ^ - - - «oí*co 
oMiiienrr / ^Pf v h ^ i s * ^ '^-STS. , , 

s 
intestino 

«'. . I- i '\'v>.v 

região de 
escolha 

cordão 
> do muco 

glâádula 
digestiva 

Fonte: Poiet et ai, 1991 

Figura n° 7. Descarga de esgotos no sistema costeiro 

descarga de esgotos 

• C.O

c\| . \"âssociação de viras e bactérias 
c\p .'-' W n sólidos suspensos 

,£?„'. " çsr/ resuspensão pela chuva y ^ ^ . ~ i 
. £? ( .'. f K o ^acção d a s o n L , m a r é s ^ ^ 7 l a Ç f ° P e ' o s 

i- / v, •' ' T i jH v '^fS^y^ bivalves durante 
£ £ g % ^ ^ alimentação 

ingestão pelos crustáceos 
acumulação de bacteria e >ixes demersais 
vírus nos 
sedimentos 

Fonte: Adaptado de Gantzer e Schwartzbrod, 2002 



Anexo III. Parte Experimental 144 

Anexo III. Parte Experimental 



Anexo III. Parte Experimental 

1. Mapa da Ria de Aveiro 

7 JoMirT^l,.,... 

w^<Z. "v: /..... /i 

Fonte: Alcântara e Almeida, 1995 
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2. Mapa das zonas de produção de moluscos bivalves da Ria de Aveiro 

ZONAS DE PRODUÇÃO DE MOLUSCOS BIVALVES DA RIA DE AVEIRO 

LIMITES DAS ZONAS DE PRODUÇÃO DA RIA DE AVEIRO 

TRIÂNGULO DAS CORRENTES/MOACHA 
Canal da barra até ao navio Si" André (no Canal de Mira) e à Sacor (no Canal Principal), 
prolongando-se pelo Canal de S. Jacinto até à Moacha. incluindo ainda a Baía de S. Jacinto 
e a parte terminal da Cale do Ouro (embocadura). Classificação: B 

CANAL DE MIRA Troço do Canal de Mira entre a Costa Nova ( limite sul dos viveiros) e o navio St" André 
(Jardim Oudinot). Classificação: B 

CANAL PRINCIPAL/ESPINHEIRO A montante da Sacor prolongando-se. no Canal do Espinheiro até à confluência com a Cale 
do Parrachil e no Canal Principal até ao Esteiro dos Romanos. Classificação: C 

CANAL DE ÍLHAVO Troço do canal entre a ponte de Ílhavo e o esteiro dos Romanos prolongando-se pelo Canal 
Principal até ao Terminal Sul. Classificação: C 

Fonte: CRIPC, 2003 
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3. Memória descritiva do tanque experimental de depuração 

Tanque de Depuração elaborado e desenhado pela firma Fernando Ribeiro, 
Lda. 

O tanque experimental de depuração é constituído basicamente por um 

reservatório em fibra de vidro com um volume útil de depuração de 0.85 m , dividido 

em dois compartimentos distintos por um fundo falso (Ruano et ai, 1998). No 

compartimento superior são aceites 12 cestos de rede de plástico, cada um com 10 Kg. 

A carga máxima total para o mexilhão é de 120 Kg, sendo perfeitamente compatível 

com as capacidades de depuração do sistema. No compartimento inferior são colocados 

os elementos de filtração mecânica da água. A unidade funciona em circuito fechado, 

dispondo para tal de uma bomba hidráulica. A esterilização da água é efectuada por uma 

bateria de 2 unidades de ultravioleta, instaladas em paralelo, a jusante do sistema de 

filtração (Ruano et ai, 1998). 

Material de Fabrico: 

Exterior: PVC 
Interior: PP (polipropileno) 

Isolado termicamente com poliuretano expandido 

Dimensões: 

Medidas Externas Medidas Internas 

Comprimento 2 m 1,85 m 

Largura l m 0,92 m 

Altura l m 0,50 m 

Volume útil para a depuração: 0,85 m3 (850 litros) 

Cestos para manutenção dos bivalves durante a depuração: 

Cesto com parede e fundo reticulado, fabricado em material plástico não tóxico, 

de cor branca, com capacidade para 10 Kg de mexilhão (Ruano et ai, 1998). Para 

realizar esta experiência apenas foram usados 2. 
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Dimensões Exteriores do Cestos: Comprimento: 0,60 m; Largura: 0,40 m; 
Altura: 0,19 m 

Equipamento instalado: 

■ 1 - Bomba/WAKMD 40RX (4500 L/H; 3.3.MT; 220 V) 
■ 1 - Compressor HIBLOWX5 (15L AR/MIN) 

■ 2 - Ultravioletas de BARY 25 (2 x 25 Watts instalados em paralelo) 

■ 1 - Sistema de Refrigeração com potência de 0.5HP, evaporador moldade no 

tanque e revestido a rilsan branco, termostato e termómetro com leitura digital. 

■ 1 - Depósito de filtração (0,92 X 0,45 X 0,45 M) com material filtrante: 

■ 3 - placas de poliéster expandido (verde) 

■ 1 - placa de filterwater (branco) 

■ Adução de água em tubo PVC 32 mm com chuveiro duplo 

■ Adução de ar em tubagem, dupla PVC 16mm, sob placa de fundo perfurada 

Instalação da Unidade: 

O tanque de depuração deve ficar instalado em local que permita o fácil 

escoamento da água de depuração e de lavagem, para o esgoto. 

Disponibilidade de corrente 220V. 

Funcionamento da Unidade: 

Durante cada ciclo de Depuração, o sistema de circulação da água é o seguinte: 

Tanque ► Cestos com bivalves ► Filtro ► Refrigeração ► Bomba ► U.V. 
T 

Tanque < "Chuveiro" 

Fonte: Ruano et ai, 1998 
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4. Diagrama das diferenças anatómicas entre Mytilus spp. 

Forma subcónica -
característica 

Alargado, com a forma 
sub-quadrangular 

Barbado na parte 
alargada 

X Quase cilíndrico, 
arredondado nas duas 
extremidades 

tl^-—_.„ 

/" ^ ) ) ) *" Mexilhão 
Mytilus edulis Mytilus edulis 

i/^T)) Mexilhão do 
Mediterrâneo 

L Mytilus galloprovincialis Mytilus galloprovincialis 

/í)))M Mexilhão 
Barbado 

Modiolus barbatus Modiolus barbatus 

^ ' ■ ; y y y ^ x 
— j » . 

"Tâmara" do Mar ^ ' ■ ; y y y ^ x 

Uthophaga lithophaga 

Fonte: Gousset et ai, 2001 
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5. Plano de trabalho - Tanque de depuração 
Dia Hora Análise coliformes fecais - Água e Mexilhão 

Dia anterior ao 
início da depuração Tarde Ia análise de água (a. e.) 

1° dia - Depuração 

Manhã 
(Oh) 

Lote NE (Oh) (antes da depuração) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (+ 1 diluição) 

2a análise de água (0h)(d. e.) 
1° dia - Depuração 

Noite 
(12 h) 

Lote NE (12h) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (+ 1 diluição) 

Lote E (Oh) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (+ 1 diluição) 

3a análise de água (12h) (d. e.) 

2o dia - Depuração 

Manhã 
(24 h) 

Lote NE (24h) 
- 1 amostra 20 mexilhões (2 análises) (amostra 1) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (amostra 2) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (amostra 3) 

Lote E (12h) 
1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (+ 1 diluição) 

4a análise de água (24h) (d.e.) 

2o dia - Depuração 

Noite 
(36 h) 

Lote NE (36h) 
- 1 amostra 20 mexilhões (2 análises) (amostra 1) 
- 1 amostra 20 mexilhões(l análise) (amostra 2) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (amostra 3) 

Lote E (24h) 
- 1 amostra 20 mexilhões (2 análises) (amostra 1) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (amostra 2) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (amostra 3) 

5a análise de água (36h) (d. e.) 
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3o dia - Depuração 

Manhã 
(48 h) 

Lote NE (48 h) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) 

Lote E (36h) 
- 1 amostra 20 mexilhões (2 análises) (amostra 1) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (amostra 2) 
-1 amostra 20 mexilhões (1 análise) (amostra 3) 

6a análise de água (48h) (d. e.) 

3o dia - Depuração 

Noite 
(60 h) 

Lote NE (60 h) - Fim 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) 

Lote E (48h) 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) 

7a análise de água (60h) (d. e.) 

4o dia - Depuração Manhã 
(72 h) 

Lote E (60h) - Fim 
- 1 amostra 20 mexilhões (1 análise) 

8a análise de água (72h) (d. e.) 

Observações: 
- Este é o exemplo do 8o ensaio. 

- A repetibilidade e a reprodutibilidade foram testadas a partir do 3o ensaio. 

- Do 4o ensaio ao 7o, a repetibilidade foi avaliada através de duas análises e a 

reprodutibilidade foi testada com base numa única análise. 

- Do 8o ao último ensaio, foram testadas 2 análises para a repetibilidade e 2 para a 

reprodutibilidade. Por ser a situação ideal, este plano de trabalho descreve o 8o ensaio. 
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7. Caracterização dos meios de cultura e aparelhos 

7.1. Meios de Cultura e Reagentes 

Fórmula (g/l) do Caldo Verde Brilhante (2%) 

("Brilliant Green Bile 2 % Broth") 

Peptona - 10 g 

Lactose - 10 g 

Bílis de boi purificada - 20 g 

Verde Brilhante-0,0133 g 

Água-1000 cm3 

pH: 7.4 ± 0,2 

Meio utilizado para confirmar a presença de coliformes fecais. Os componentes 

verde brilhante e bílis inibem o crescimento de microrganismos Gram positivos, 

enquanto o grupo de coliformes fecais é reconhecido pela rápida produção de gás 

durante a fermentação da lactose (Manual OXOID, 2000). 

7.1.1. Preparação do meio de cultura 

Os meios de cultura são preparados de acordo com instruções do fabricante. Os 

componentes ou os meios de cultura desidratados dissolvem-se na água destilada 

aquecendo até à ebulição, se necessário. 

Dissolver 40 g em 1 L de água destilada. Distribuir o meio de cultura em 

volumes de ± 10 cm3, devendo os tubos com verde brilhante conter tubos de Durham 

invertidos e esterilizar em autoclave a 121 ± 1°C, durante 15 minutos (OXOID 

Referência CM 31). Ajusta-se o pH de modo a que, depois da esterilização, este seja de 

7,2 ± 0,1 a 25°C. Não autoclavar os meios preparados em concentração dupla. 

Para grandes volumes de amostra, pode ser usada a concentração dupla, para não 

diluir demais o meio. Quando o volume do inócuo é igual ou superior a 10 ml, deve 

seleccionar-se a concentração do meio de modo a que este contenha nutrientes em 

quantidade suficiente para o conveniente crescimento microbiano. Como não é possível 
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inocular um determinado volume de meio de cultura sem alterar as suas condições, do 

ponto de vista de diluição, se o volume da amostra for superior a 10% do seu volume, 

utiliza-se um artifício, preparando os meios em concentração dupla (Rodier et ai, 

1984). No CRIPC, após a preparação de meios novos, realizou-se um controlo positivo 

e outro negativo, para os tubos de força simples e dupla. 

Fórmula (g/l) do Diluente de Máxima Recuperação (Diluente Salina 

Peptonada) / "Maximum Recovery Diluent" MRD 

Pep tona- 1.0 g 

Cloreto de sódio - 8.5 g 

pH: 7.0 ±0,2 

Diluente isotónico e protector para a recuperação máxima de microrganismos 

Dissolver 9.5 g em 1 litro de água destilada. Distribuir em recipientes e 

esterilizar em autoclave a 121° C, durante 15 minutos (OXOID Referência CM 733) 

7.2. Aparelhos 

Balança sensível ao décimo de grama 

Stomacher 400 Circulator e os respectivos sacos 

Estufa de incubação regulável 

Autoclave 

Câmara de fluxo laminar 

Material corrente em laboratório de microbiologia (tubos de ensaio, suporte de 

tubos de ensaio, balões de vidro, seringa automática, pipetas, tesoura, bisturi). 

7.3. Aparelhos de medição 

Modelo do medidor de pH: Cyberscan 10. 

Temperatura e oxigénio dissolvido: marca WTW e modelo OXI 330/SET. 

Salinidade (96o): marca WTW e modelo LF 197 e a sonda (WTW, modelo A 

325). 
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8. Método de pesquisa de coliformes fecais 

Io A colheita e preparação da amostra efectuou-se segundo a Norma Portuguesa 

- 1828. Retiraram-se 20 indivíduos (25 g de produto) e lavaram-se em água corrente 

fria com uma escova para remover o muco superficial e a vida marinha, 

2o Colocou-se numa placa de Petri estéril, 

3o Secou-se o excesso de água com papel absorvente, 

4o Abriram-se os mexilhões com um bisturi, com cuidados de assepsia, 

recolhendo para recipiente esterilizado o líquido intervalvar e o músculo, 

5o Para preparar as diluições considerou-se a NP-3005. Para preparação da 

solução-mãe, pesaram-se cerca de 25 g dos mexilhões para o saco homogeneizador 

(saco com filtro de STOMAKER 400) previamente tarado e juntou-se cerca de 225 ml 

MRD (Maximum Recovery Diluent), de modo a obter uma solução decimal, 

6o Homogeneizou-se durante 1 minuto a 200 r.p.m, obtendo-se a solução-mãe 

(IO"'), 

T Para a sementeira, distribuiu-se o homogeneizado da seguinte forma: 

• em cada tubo de uma série de 5 com 10 ml de Caldo Verde Brilhante (meio de 

cultura líquido selectivo) de concentração dupla com tubo de Durham, semeou-se 10 ml 

da solução-mãe, 

• em 5 tubos com 10 ml de Caldo Verde Brilhante de concentração simples com 

tubo de Durham, semeou-se 1 ml da mesma solução-mãe, 

• Podíamos ter optado por retirar 0,1 ml da solução-mãe, mas para garantir a 

representatividade da amostra, diluiu-se 1 ml da solução-mãe em 9 ml de MRD no Io 

tubo de dissolução. Nesta 3a série, retirámos 1 ml deste tubo de dissolução para 5 tubos 

com Caldo Verde Brilhante simples (10 ml) com tubo de Durham, 

Nesta situação, é necessário ter em conta o factor de diluição. Assim, nesta 

situação, as quantidades semeadas são 1 g (Ia série; concentração 10" x volume 10 ml), 

0,1 g (2a série) e 0,01 g (3a série). 

Em quase todos os ensaios, para a amostra representativa das 0 horas (início da 

depuração) e também nos últimos 4, para a análise relativa às 12 horas, realizou-se mais 

uma série (4a), porque se esperava uma contagem microbiana elevada. Retirou-se 1 ml 
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do tubo da dissolução anterior e colocou-se num novo, com 9 ml de MRD. A partir 

deste 2o tubo de dissolução, inoculava-se 1 ml para cada um dos 5 tubos com Verde 

Brilhante simples (10 ml), com tubos de Durham (0,001 g de amostra). 

8o Na incubação, colocou-se numa estufa 1 hora a 36 ± 1°C, seguida de 

incubação a 48 horas a 44 ± 0,5° C. 

9o Consideraram-se positivos os tubos em que se notou a formação de gás no 

tubo de Durham, devendo o gás atingir pelo menos 1/10 da altura do tubo. Em relação 

aos resultados, a partir do número de tubos de ensaio com meio caldo verde brilhante 

que se apresentavam positivos, calcula-se, de acordo com tabelas de probabilidade, o 

número mais provável de coliformes fecais presentes em 100 g de amostra. Consultar 

10. Tabela do Número mais Provável, deste anexo. 

Se prosseguíssemos na identificação da E. coli, repicava-se 0,5 ml de cada tubo 

que apresentava uma reacção positiva para um tubo com 3 ml de água triptonada a 3% e 

incubava-se a 44± 0,5°C, durante 48 horas. Em seguida, adicionava-se 0,2 a 0,5 ml de 

reagente de Kovacs. Nos tubos considerados positivos ocorreria a formação de um anel 

vermelho. Este teste não foi realizado. 

Para pesquisa de coliformes fecais na água, em cada tubo duma série de 5 

com 10 ml de meio selectivo de caldo verde brilhante com tubo de Durham, de 

concentração dupla, colocaram-se 10 ml da água amostrada. Na 2a série de cinco tubos 

com força simples, semeou-se 1 ml de água e na 3a série de cinco tubos com força 

simples, 0,1 ml de água, em cada tubo. O número de resultados positivos entra 

directamente na tabela (10 ml, 1 ml, 0,1 ml). Procedeu-se à leitura no ponto 9 deste 

anexo). 
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11. Curva de crescimento para uma estirpe da Escherichia coli num 

caldo nutritivo a 37°C 

stationary 
10 - lag phase logarithmic phase P hcse death p 

' -\ ' r ~^~ ~\ f ' -\ ' *\ r ~^~ ~\ f 

9 

8 %s. 

7 

6 -

5 

4 

3 

?.. 

1 

T I I i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.... 

time (hours) 

Fonte: Singleton, 1999 
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Fotografia n° 1. Mexilhões 

162 

Fotografia n° 2. Corte sagital do mexilhão 

Mytilus galloprovincialis (Ria de Arosa) Mytilus spp. (Ria de Aveiro) 



Anexo IV. Fotografias 163 

Fotografia n° 3. Mexilhões provenientes da Galiza e da Ria de Aveiro 

Legenda: 

lado esquerdo: proveniência da Galiza 

lado direito: proveniência da Ria de Aveiro 

Fotografia n° 4. Descarga de esgotos no Canal de Ílhavo 
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Fotografia n° 5. Habitat - Ria de Aveiro 

Fotografia n° ó.Captura de mexilhão na Ria de Aveiro 
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Fotografia n° 7. Medição da salinidade e temperatura no local de 

captura 

Fotografia n° 8. Amostragem do mexilhão 
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Fotografia n° 9. Mexilhões no tanque depurador 

Fotografia n° 10. Lote não exposto no tanque depurador 



Anexo IV. Fotografias 167 

Fotografia n° 11. Lote não exposto e exposto no tanque depurador 

Fotografia n° 12. Mexilhões vivos/mortos 

Esquerda: mexilhões vivos (valvas fechadas) 
Direita: mexilhões mortos (valvas ficam abertas) 
Fonte: Gousset et ai, 2001 
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Fotografia n° 13. Mexilhão a filtrar 

Seta: mexilhão a filtrar 

Fotografia n° 14. Tanques da Depuradora Portuguesa de Bivalves 
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Anexo V. Fichas de Registo de Depuração 
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Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - Io Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 31-03-2003 a 5-04-2003 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 31-03-2003 

16.00 
2-4-03 

9.00 
Chegada 31-03-2003 

17.45 
2-4-03 

10.00 
Início 
Esteriliz. 

31-03-2003 
18.00 

N° anl. 
Água 

Data Hora Salinid. pH OD 
mg/L 

T 
(°C) 

Colif. Fecais 
VB NMP 

agla.e. 31-03-2003 18.30 a.e. 35 7,64 5,84 15,2 0-0-0 <2 
agi(Oh) 01-04-2003 11.20d.e. 31 7,67 5,99 17,2 0-0-0 <2 
Captura 02-04-2003 9.00 25,4 16 
Tanque 02-04-2003 11.00 29 7,62 7,94 17,4 
agl(12h) 02-04-2003 23.00 29,5 7,62 6,49 17,3 0-0-0 <2 
agl(24h) 03-04-2003 11.05 29,5 7,34 6,72 16,6 0-0-0 <2 
agl(36h) 03-04-2003 22.50 29,8 7,35 8,14 17,5 0-0-0 <2 
agl(48h) 04-04-2003 11.10 30 7,62 8,12 15,8 0-0-0 <2 
agl(60h) 04-04-2003 23.00 29,2 7,62 8,32 16,3 0-0-0 <2 
agl(72h) 05-04-2003 11.00 30 7,78 8,85 15 0-0-0 <2 

Média 29,6 7,6 7,8 16,6 

N° anl. Data Hora Bivalves Colif. Fecais 
VB NMP 

l°NE(0h) 02-04-2003 10.45 0 h/a.d. 5-5-4 16.000 Bivalves Colif. Fecais 
VB NMP l°NE(12h) 02-04-2003 23.10 12 h/d.d. 2-0-0 45 +12h* 

Colif. Fecais 
VB NMP 

l°E(0h) 02-04-2003 22.40 0 h/a.d. 5-5-2 5.400 
l°NE(24h) 03-04-2003 11.05 24 h/d.d. 1-0-0 20 

12 h/d.d. 1-0-0 20 l°E(12h) 03-04-2003 11.05 
24 h/d.d. 1-0-0 20 

12 h/d.d. 1-0-0 20 
l°NE(36h) 03-04-2003 23.00 36 h/d.d. 0-0-0 <20 

24 h/d.d. 0-0-0 <20 l°E(24h) 03-04-2003 23.15 
36 h/d.d. 0-0-0 <20 

24 h/d.d. 0-0-0 <20 
l°NE(48h) 04-04-2003 11.20 48 h/d.d. 0-0-0 <20 

36 h/d.d. 2-0-0 45 l°E(36h) 04-04-2003 11.35 
48 h/d.d. 0-0-0 <20 

36 h/d.d. 2-0-0 45 
l°NE(60h) 04-04-2003 23.00 60 h/d.d. 0-0-0 <20 

48 h/d.d. 1-0-0 20 l°E(48h) 04-04-2003 23.00 48 h/d.d. 1-0-0 20 
l°E(60h) 05-04-2003 11.00 60 h/d.d. 1-0-0 20 

Temperatura de exposição*: l lh: 18,5°C; 17h: 23,4°C; 23h: 17,2°C. 
d.e.: depois da esterilização; a.e.: antes da esterilização; a.d.: antes da depuração; d.d.: depois 
da depuração; V.B.: valor bruto; OD: oxigénio dissolvido; Salinid.: salinidade 



Io Ensaio (NE) - Tanque Experimental 31-03-2003 a 5-04-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 16.000 45 20 19 19 19 
OD 7,94 6,49 6,72 8,14 8,12 8,32 
T(°C) 17,4 17,3 16,6 17,5 15,8 16,3 
Salinid. 29 29,5 29,5 29,8 30 29,2 
PH 7,62 7,62 7,34 7,35 7,62 7,62 

Io Ensaio - Tanque experimental 

0 12 24 36 48 60 

Tempo de depuração (h) 

I N° coliformes fecais 
■ Oxigénio dissolvido 
pH 
Temperatura 

- Salinidade 

100.000 
cr 
0> 10.000 
E 6 1 

O 

c2 O 
1.000 

o 
■o 

CS 
U 

100 

Z 10 

1 

Io Ensaio - Tanque experimental 

16.000 

-•-36—»-49—»-4í>—• 19 

-•—N° coliformes 
fecais 

0 12 24 36 48 60 
Tempo de depuração (horas) 
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Io Ensaio + 12 horas (E) - Tanque Experimental 31-03-2003 a 05-04-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 5.400 20 19 45 20 20 
OD 6,49 6,72 8,14 8,12 8,32 8,85 
Temp. 17,3 16,6 17,5 15,8 16,3 15 
Salinid. 29,5 29,5 29,8 30 29,2 30 
PH 7,62 7,34 7,35 7,62 7,62 7,78 

Io ensaio + 12 h - Tanque experimental 

5.400 

0 12 24 36 48 60 

Tempo de depuração (h) 

IN° de coliformes fecais 
-■— Oxigénio dissolvido 
-♦— pH 

Temperatura 
-K— Salinidade 

10.000 

S o 1.000 
o o 
!» —* 
"Õ 100 
01 

■a 
o 

10 

Io ensaio + 12h - Tanque experimental 

5.400 

~ae—<rvf "  • 20 » 2( 
N° de coliformes fecais 

0 12 24 36 48 60 
Tempo de depuração (horas) 



Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - 2° Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 07-04-2003 a 11-04-2003 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 07-04-2003 

17.00 
8-4-03 

8.00 
Chegada 

18.20 
8-4-03 

9.30 
Início 
Esteriliz. 

07-04-2003 
19.30 

N° anl. 
Água 

Data Hora Salinid. 
%0 

PH OD T 
(°C) 

Colif. Fecais 
VB NMP 

ag2a.e. 07-04-2003 20.00 a.e 34,4 7,52 8,35 14,8 3-0-0 | 7,8 
Captura 31,3 15,4 
ag2(0h) 08-04-2003 9.45 d.e 29,4 7,53 8,43 17,8 0-0-0 <2 
ag2(12h) 08-04-2003 21.45 29,4 7,63 7,24 18,9 0-0-0 <2 
ag2(24h) 09-04-2003 11.00 29,5 7,68 7,4 18,5 0-0-0 <2 
ag2(36h) 09-04-2003 23.00 29,6 7,47 7,16 18,4 0-0-0 <2 
ag2(48h) 10-04-2003 11.00 29,6 7,78 7,76 17,6 4-5-5 81 
ag2(60h) 10-04-2003 23.00 29,8 7,54 7,55 16,9 0-0-0 <2 
ag2(72h) 11-04-2003 11.00 30 7,74 8,78 16 0-0-0 <2 

Média 29,6 7,6 7,8 17,7 

N° anl. Data Hora Bivalves Colif. Fecais 
VB NMP 

2°NE(0h) 08-04-2003 11.00 0 h/a.d. 5-5-2-1 7.000 Bivalves 
+12h* 

Colif. Fecais 
VB NMP 2°NE(12h) 08-04-2003 23.00 12 h/d.d. 2-0-0 45 

Bivalves 
+12h* 

Colif. Fecais 
VB NMP 

2o E(0h) 08-04-2003 23.00 0 h/a.d. 5-5-3-1 11000 
2°NE(24h) 09-04-2003 11.00 24 h/d.d. 0-0-0 <20 

12 h/d.d. 0-0-0 <20 2°E(12h) 09-04-2003 11.00 
24 h/d.d. 0-0-0 <20 

12 h/d.d. 0-0-0 <20 
2°NE(36h) 09-04-2003 23.00 36 h/d.d. 0-0-0 <20 

24 h/d.d. 1-0-0 20 2o E(24h) 09-04-2003 23.00 
36 h/d.d. 0-0-0 <20 

24 h/d.d. 1-0-0 20 
2"NE(48h) 10-04-2003 11.00 48 h/d.d. 0-1-0 18 

36 h/d.d. 0-0-0 <20 2o E(36h) 10-04-2003 11.00 
48 h/d.d. 0-1-0 18 

36 h/d.d. 0-0-0 <20 
2°NE(60h) 10-04-2003 23.00 60 h/d.d. 0-0-0 <20 

48 h/d.d. 1-0-0 20 2°E(48h) 10-04-2003 23.00 48 h/d.d. 1-0-0 20 
2°NE(60h) 11-04-2003 11.00 60 h/d.d. 0-0-0 <20 

Temperatura de exposição*: 11.00: 18,3°C; 16.45: 20,5°C; 22.55: 22,4°C 



2o Ensaio (NE) - Tanque Experimental 7-04-2003 a 11-04-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° cf. 7.000 45 19 19 18 19 
OD 8,43 7,24 7,4 7,16 7,76 7,55 
T(°C) 17,8 18,9 18,5 18,4 17,6 16,9 
Salinid. 29,4 29,4 29,5 29,6 29,6 29,8 
PH 7,53 7,63 7,68 7,47 7,78 7,54 

2o Ensaio - Tanque experimental 

12 24 36 48 

Tempo de depuração (h) 

60 

1 N° coliformes fecais 
- Oxigénio dissolvido 

—♦--pH 
Temperatura 

—K-- Salinidade 

10.000 

1.000 
C!5 
V 

Ol WD 

S © 100 

I 
o 
o 

10 

1 

2o Ensaio - Tanque experimental 

♦-49 #-49 »-48 ♦ 19 
■N° coliformes fecais 

12 24 36 48 

Tempo de depuração (h) 

60 
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T Ensaio + 12 horas (E) - Tanque Experimental Semana de 07-04-2003 a 11-04-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° cf. 11000 19 20 19 20 19 
OD 7,24 7,4 7,16 7,76 7,55 8,78 
T(°C) 18,9 18,5 18,4 17,6 16,9 16 
Salinid. 29,4 29,5 29,6 29,6 29,8 30 
pH 7,63 7,68 7,47 7,78 7,54 7,74 

2o Ensaio + 12b - Tanque experimental 

9200 

12 24 36 48 60 

Tempo de depuração (horas) 

s 
cu 

IN° coliformes fecais 
- Oxigénio dissolvido 

—♦- -pH 
—ér Temperatura 
—K-- Salinidade 

100000 

2 10000 
S M) 
j j o 1000 
"3 ia 
2 3 loo 
•o «2 
z 10 

1 

2
o Ensaio + 12 horas - Tanque experimental 

11000 

• 20 • 19 • 20 - • 19 

12 24 36 48 
Tempo de depuração (horas) 

60 

- N° de coliformes 
fecais/100g 
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Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - 3° Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 11-04-2003 a 17-04-2003 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 11-04-2003 

14.30 
14-4-03 

8.00 
Chegada 11-04-2003 

16.20 
14-4-03 

9.15 
Início 
Esteriliz. 

11-04-2003 
16.40 

N° anal. 
Água 

Data Hora Salinid. pH OD 
mg/L % 

T 
PO 

Colif. Fee. 
VB NMP 

ag3 a.e. 11-04-2003 16.40 a.e. 29 7,7 7,1 71,6 15,4 3-4-5 | 40 
Captura 14-04-2003 8.00 28,3 13,5 
ag3 (Oh) 14-04-2003 9.30 d.e. 29 7,82 8,38 89,8 15,6 0-0-0 <2 
ag3 (12h) 14-04-2003 21.30 29,2 7,58 7,29 73,6 15,8 0-0-0 <2 
ag3 (24h) 15-04-2003 9.30 29,3 7,4 5,46 75,3 15,7 0-0-0 <2 
ag3 (36h) 15-04-2003 21.30 29,4 7,41 7,6 77 16,5 0-0-2 3,6 
ag3 (48h) 16-04-2003 9.30 29,6 7,72 7,3 77,4 16,6 1-0-0 2 
ag3 (60h) 16-04-2003 21.30 29,7 7,54 7,8 81 17,4 0-0-0 <2 
ag3 (72h) 17-04-2003 9.30 29,8 7,58 8 83 17,4 0-0-0 <2 

Média 29,4 7,6 7,4 79,6 16,4 

N° anal. Data Hora Bivalves Colif. Fecais 
VB NMP 

Bivalves 
+ 12h* 

Colif. Fecais 
VB NMP 

E(0h) 14-04-2003 9.30 0 h/a.d. 5-5-3-2 11.400 
E(12h) 14-04-2003 21.30 12 h/d.d. 5-1-0 330 
F(0h) 14-04-2003 21.30 0 h/a.d. 5-5-5-0 24.000 
E(24h) 15-04-2003 9.30 24 h/d.d. 1-0-0 20 

12 h/d.d. 3-0-0 78 F(12h) 15-04-2003 9.30 
24 h/d.d. 1-0-0 20 

12 h/d.d. 3-0-0 78 
E(36h) 15-04-2003 21.30 36 h/d.d. 0-5-0 94 

24 h/ d.d. 3-0-5 230 F(24h) 15-04-2003 21.30 
36 h/d.d. 0-5-0 94 

24 h/ d.d. 3-0-5 230 
E(48h) 16-04-2003 9.30 48 h/d.d. 1-0-0 20 

36 h/ d.d. 1-0-0 20 F(36h) 16-04-2003 9.30 
48 h/d.d. 1-0-0 20 

36 h/ d.d. 1-0-0 20 
F(36h) 16-04-2003 21.30 60 h/d.d. 0-0-0 <20 

48 h/ d.d. 1-0-0 20 F(48h) 16-04-2003 21.30 48 h/ d.d. 1-0-0 20 
F(60h) 17-04-2003 9.30 60 h/ d.d. 0-0-0 <20 

Temperatura de exposição*: 9.30h: 15°C; 15.30: 24°C; 21.30: 24,7°C 
%: percentagem de saturação 
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3o Ensaio - Tanque experimental 
Semana de 11-04-2003 a 17- 04-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 11.400 330 20 94 20 19 
OD 8,38 7,29 5,46 7,6 7,3 7,8 
T(°C) 15,6 15,8 15,7 16,5 16,6 17,4 
Salinid. 29 29,2 29,3 29,4 29,6 29,7 
pH 7,82 7,58 7,4 7,41 7,72 7,54 

3o Ensaio - Tanque Experimental 

11.400 

, - S .Sá 
15 «g ja 
io £ § 
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Tempo de depuração (h) 
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3° Ensaio + 12 horas - Tanque experimental 
Semana de 11-04-2003 a 17- 04-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 24.000 78 230 20 20 19 
OD 7,29 7,46 7,6 7,3 7,8 8 
T(°C) 15,8 15,7 16,5 16,6 17,4 17,4 
Salinid. 29,2 29,3 29,4 29,6 29,7 29,8 
pH 7,58 7,4 7,41 7,72 7,54 7,58 

3o Ensaio + 12 horas - Tanque Experimental 

24.000 

12 24 36 48 60 

Tempo de depuração (horas) 

1 1 N° coliformes fecais 
Vi 

—■— Oxigénio dissolvido 
s 
a 
!S 
Ë 

- ♦ - p H 
Temperatura 

x Salinidade 

3o ensaio + 12 h - Tanque Experimental 

« WD 

100.000 

10.000 

1.000 

100 

10 

1 

24.000 

-♦-26 ♦ 19 

■N° coliformes fecais 

12 24 36 48 60 

Tempo de depuração (horas) 
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Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - 4° Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 11-07-2003 a 16-07-2003 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 11-07-2003 

14.00 
14-7-03 

8.00 
Chegada 11-07-2003 

16.00 
14-7-03 

9.30 
Início 

Esteriliz. 
11-07-2003 

17.00 

N° anal. 
Água 

Data Hora Salinid. pH OD 
mg/L 1 % 

T 
°c 

Colif. Fecais 
VB NMP 

ag4a.e. 11-07-2003 17.00 a.e. 34,8 7,6 6 J 67,2 19,8 0-0-0 [ <2 
Captura 33 18,7 
ag4(0h) 14-07-2003 ll.OOd.e. 29 7,93 6,3 68 19,9 0-0-0 | <2 

14-07-2003 22.30 29,7 7,16 5,96 64,2 19,6 
ag4(24h) 15-07-2003 10.40 29,8 7,45 5,57 61,6 19,6 3-0-0 | 7,8 

15-07-2003 23.00 29,8 7,14 5,02 55,7 19,3 
ag4(48h) 16-07-2003 10.00 29,9 7,58 5,3 58,9 19,9 1-0-0 | 2 

Média 29,64 7,45 5,63 61,68 19,66 

N° anal. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves Colif. 
VB 

Fecais 
NMP 

4°NE (Oh) 14-07-2003 10.30 0 h/a.d. 5-5-1 3.500 
4°NEamtlanll 15-07-2003 10.40 24 h/d.d. 3-2-0 140 
4°NE amtlanl2 15-07-2003 10.40 24 h/d.d. 3-1-0 110 
4°NE amt2anll 15-07-2003 10.40 24 h/d.d. 0-0-0 <20 
4°NEamtlanll 15-07-2003 22.40 36 h/d.d. 4-0-0 130 
4°NEamtlanl2 15-07-2003 22.40 36 h/d.d. 4-1-0 170 
4°NE amt2anll 15-07-2003 22.40 36 h/d.d. 4-0-0 130 

N° anal. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves 
+12 h* 

Colif. 
VB 

Fecais 
NMP 

4°E (Oh) 14-07-2003 22.00 0 h/a. d. 5-5-3 9.200 
4°Eamtlanll 15-07-2003 21.30 24 h/d.d. 5-5-0 2400 
4°Eamtlanl2 15-07-2003 21.30 24 h/d.d. 5-5-1 3500 
4°E amt2anll 15-07-2003 21.30 5-3-1 1100 
4°Eamtlanll 16-07-2003 10.00 36 h/d.d. 3-0-0 78 
4°E amtlanl2 16-07-2003 10.00 36 h/d.d. 5-2-0 490 
4°E amt2anll 16-07-2003 10.00 36 h/d.d. 5-1-0 330 

Temperatura de exposição*: 
10.30: 20°C; 16.30: 28°C; 
22.30: 26,3°C 

Legenda: Rep: Repetibilidade; Rpr: Reprodutibilidade; NE: não exposto; E: exposto 
airat: amostra; an: análise 
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4o Ensaio (NE) - Tanque Experimental 11-07-2003 a 16-07-2003 

Tempo 0 24 36 
N°c. f 3.500 72 140,0 
OD 6,3 5,57 5,02 
T(°C) 19,9 19,6 19,3 
Salinid. 29 29,8 29,8 
pH 7,93 7,45 7,14 
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-N° coliformes fecais 

24 36 
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4o Ensaio + 12h (NE) - Tanque Experimental 11-07-2003 a 16-07-2003 

Tempo 0 24 36 
N° cf. 9.200 2025,0 307,0 
OD 5,96 5,02 5,3 
T(°C) 19,6 19,3 19,9 
Salinid. 29,7 29,8 29,9 
pH 7,16 7,14 7,58 

4o ensaio + 12 horas - Tanque Experimental 
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Tempo de depuração (horas) 
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Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - 5o Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 25-07-2003 a 31-07-2003 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 25-07-2003 

14.00 
28-7-03 

9.00 
Chegada 25-07-2003 

17.00 
28-7-03 

10.00 
Início 
Esteriliz. 

27-07-2003 
12.00 

N° anl. 
água 

Data Hora Salinid. PH OI 
mg/L 

) 
% 

T 
(°C) 

Colif. Fecais 
VB NMP 

ag5a.e. 25-07-2003 17.00 a.e. 29 7,54 8,01 90,1 19,7 0-1-0 | 1,8 
Captura 30,1 19,8 
ag5(0h) 28-07-2003 10.30 d.e. 29,1 7,81 8,27 92,3 21,5 0-0-0 <2 
ag5(12h) 28-07-2003 23.00 29,2 7,42 5,27 68,9 21,4 5-5-1 350 
ag5(24h) 29-07-2003 11.00 29,4 7,54 5,46 73,1 21,3 3-2-0 14 
ag5(36h) 29-07-2003 23.00 29,6 7,8 5,5 72,9 21,7 3-0-0 7,8 
ag5(48h) 30-07-2003 11.30 29,8 7,5 5,92 81 22,3 0-0-0 <2 
ag5(60h) 30-07-2003 23.30 29,8 7,4 6,02 81,2 23 2-0-0 4,5 
ag5(72h) 31-07-2003 11.30 30,1 7,59 6,13 83,1 22,3 1-0-0 2 

Média 29,57 7,58 6,08 78,93 21,93 

N° anl. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves Colif. Fecais 
VB NMP 

5°NE(0h) 28-07-2003 10.30 0 h/a. d. 5-5-2 5400 
5°NE(12h) 28-07-2003 22.30 12 h/d.d. 5-2-0 490 
5°NEamtlanl 29-07-2003 11.00 24 h/d.d. 5-1-0 330 
5°NEamtlan2 29-07-2003 11.00 24 h/d.d. 4-1-0 170 
5°NE amt2anl 29-07-2003 11.00 24 h/d.d. 5-2-0 490 
5°NE amtlanl 29-07-2003 23.00 36 h/d.d. 5-0-0 230 
5°NE amtlan2 29-07-2003 23.00 36 h/d.d. 5-0-0 230 
5°NE amt2anl 29-07-2003 23.00 36 h/d.d. 5-1-0 330 
5°NE(48h) 30-07-2003 11.30 48h/d.d. 4-0-0 130 
5°NE(60h) 30-07-2003 23.30 60 h/d.d. 2-1-0 68 



5o Ensaio - Tanque Experimental (Lote Exposto) 
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N° anal. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves 
+ 12h 

Colif. 
VB 

Fecais 
NMP 

5°E(0h) 28-07-2003 23.00 0 h/a.d. 5-5-3-1 11.000 
5°E(12h) 28-07-2003 11.00 12 h/d.d. 5-5-3 9.200 
5°E amtlanl 29-07-2003 23.00 24 h/d.d. 5-5-3 9.200 
5°E amtlan2 29-07-2003 23.00 24 h/d.d. 5-5-3 9.200 
5°E amt2anl 29-07-2003 23.00 24 h/d.d. 5-5-0 2.400 
5°E amtlanl 30-07-2003 11.30 36 h/d.d. 5-1-0 330 
5°E amtlan2 30-07-2003 11.30 36 h/d.d. 5-3-1 1100 
5°E amt2anl 30-07-2003 11.30 36 h/d.d. 5-5-4 16.000 
5°E(48h) 30-07-2003 23.00 48 h/d.d. 5-0-0 230 
5°E(60h) 31-07-2003 11.30 60 h/d.d. 3-1-0 110 

Temperatura de exposição 
Lote bivalves J 
28-07-2003 

11.00:24,2°C 
17.00: 28,5 °C 
23.00: 26°C 



5o Ensaio (NE) - Tanque Experimental 25-07-2003 a 31-07-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 5400 490 370 280,0 130 68 
OD 8,27 5,27 5,46 5,5 5,92 6,02 
T(°C) 21,5 21,4 21,3 21,7 22,3 23 
Salinid. 29,1 29,2 29,4 29,6 29,8 29,8 
pH 7,81 7,42 7,54 7,8 7,5 7,4 

5o Ensaio - Tanque Experimental 
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J I Û 

12 24 36 48 60 
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5° Ensaio + 12 horas (NE) - Tanque Experimental 25-07-2003 a 31-07-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N°c. f. 11.000 9.200 5.800 8357,5 230 110 
OD 5,27 5,46 5,5 5,92 6,02 6,13 
T(°C) 21,4 21,3 21,7 22,3 23 22,3 
Salinid. 29,2 29,4 29,6 29,8 29,8 30,1 
pH 7,42 7,54 7,8 7,5 7,4 7,59 

5o Ensaio + 12 horas - Tanque Experimental 
.11.000 9.200 5.800 8357,5 

12 24 36 48 

Tempo de depuração (h) 

60 
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5o ensaio + 12 h - Tanque Experimental 
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Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - 6o Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 1-08-2003 a 07-08-2003 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 01-08-2003 

13.00 
4-8-03 

11.00 
Chegada 01-08-2003 

15.45 
4-8-03 

11.30 
Início 
Esteriliz. 

01=08-2003 
16.00 

0 anl. Data Hora 
(h) 

Salinid. pH OI 
mg/L % 

T(°C) Colif. Fecais 
VB NMP 

01-08-2003 16.00 a.e. 29,4 7.53 5.79 76.2 19,6 0-2-01 3,7 
Captura 30.9 22.1 

04-08-2003 11.00 d.e. 29.4 7..SM 5.92 83.6 24.5 0-0-0 < 2 
04-08-2003 23.00 29.5 : 5.83 24.6 0-0-0 
05-08-2003 11.00 29,8 7,55 5.71 80.2 24.7 1-1-0 
05-08-2003 23.00 29.7 7,5 5,69 80.3 24,5 0-0-0 < 2 
06-08-2003 11.00 29,9 7,51 5,79 80,5 24.5 3-0-0 7,8 

ag6< 06-08-2003 23.00 29,9 7,44 5.79 80.1 24,8 0-0-0 < 2 
ag6(72h) 07-08-2003 11.00 30,1 7.57 5.69 81.1 25 0-0-0 < 2 

Média 29,76 7,57 5,77 81.06 24,7 

N" anl. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves Colif. Fecais 
VB NMP 

6°NE(0h) 04-08-2003 11.00 r h 5-2-0 490 
04-08-2003 23.00 12 h/d.d. 1-1-0 40 

0-0-0 

o Nt> amt2âtil 25.00 - O í t j 5 , - i : . 2-0-0 H ■;'■ 

6°NE(48h) 06-08-2003 1.00 ■ r 1-0-0 20 
6°NE(60h) 06-08-2003 23.00 60 h/d.d. 0-0-0 ^20 



6o Ensaio - Tanque Experimental (Lote exposto) 
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N° anáí. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves 
+ !2h 

Colif. 
VB 

Fecais 
NMP 

6°E(0h) 04-08-2003 23.00 0 h/a, d, 5-4-0-0 1.300 
6°E(12h) 05-08-2003 ] 1.00 12 h/d.d. 4-1-0 170 

23.00 U h/:,.,.. 1-0-0 20 
78 

r 
ãmt-lanl 

% " ' V
:
v 

. . ■ ■ 

1 . . . - ■ 

6°E(24h) 06-08-2003 23.00 - 3-0-0 IO 

6°E(60h) 07-08-2003 1E00 i,i)hiú,ã. 0-0-0 <20 

Temperatura de exposição: 
Lole M 
04-08-2003 

Î1.00: 25°C 
17.00: 27,2°C 
23.00: 29°C 



6o Ensaio (NE) - Tanque Experimental 1-08-2003 a 7-08-2003 

Tempo 0 24 36 48 v.«; 
N° c. f. 490 40 : 32,25 20 19 
OD 5,92 5,83 5,71 5,69 5,79 5,79 
T(°C) 24,5 24,6 24,5 24,5 24,8 
Salinid. 29,4 29,5 29,8 29,7 29,9 29,9 
pH 7,89 7,56 7,55 7,5 7,51 7,44 

490 
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6° Ensaio + 12 h (NE) - Tanque Experimental 1-08-2003 a 7-08-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. r. 1.300 170 89,5 85,0 78 19 
OD 5,83 5,71 5,69 5,79 5,79 5,69 
T(°C) 24,6 24,7 24,5 24,5 24,8 25 
Salinid. 29,5 29,8 29,7 29,9 29,9 30,1 
pH 7,56 7,55 7,5 7,51 7,44 7,57 

6o Ensaio + 12h - Tanque Experimental 

1.300 

I N° coliformes fecais 
- Oxigénio dissolvido 
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Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - 7o Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 8-08-2003 a 14-08-2003 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 08-08-2003 

13.00 
11-8-03 

10.00 
Chegada 08-08-2003 

15.00 
11-8-03 

10.45 
Início 
Esteriliz. 

10-08-2003 
13.30 

N° anal. 
água 

Data Hora Salinid. 
% 0 

pH Ol 
mg/L 

) 
% 

T 
(°C) 

Colif. 
VB 

Fecais 
NMP 

ag7a.e. 08-08-2003 15.30 a.e. 29 7,66 6,02 78,5 22,6 4-0-0 13 
Captura 11-08-2003 10.00 32 19,3 
ag7(0h) 11-08-2003 11.30 d.e. L 3 0 > 9 7,89 5,79 80,8 24,2 0-0-0 <2 
ag7(12h) 11-08-2003 23.30 31 7,56 5,64 79,7 25,1 0-0-0 <2 
ag7(24h) 12-08-2003 11.30 31,2 7,56 5,16 74,7 25,4 2-0-0 4,5 
ag7(36h) 12-08-2003 23.30 29,7 7,4 5,59 76,8 24,5 1-0-0 2 
ag7(48h) 13-08-2003 11.30 29,9 7,47 5,29 75,9 24,5 2-0-0 4,5 
ag7(60h) 13-08-2003 23.30 31,3 7,36 5,51 78,1 25,4 0-0-0 <2 
ag7(72h) 14-08-2003 11.30 31,9 7,35 5,56 77,2 24,6 0-0-0 <2 

Média 30,84 7,51 5,51 77,60 24,81 

N° anl. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves Colif. 
VB 

Fecais 
NMP 

7°NE(0h) 11-08-2003 11.30 0 h/a. d. 5-4-0-0 1.300 
7°NE(12h) 11-08-2003 23.30 12 h/d.d. 0-0-0 <20 
7°NE amtlanl 12-08-2003 11.30 24 h/d.d. 5-0-0 230 
7°NE amtlan2 12-08-2003 11.30 24 h/d.d. 4-0-0 130 
7°NEamt2anl 

36 h/d.d. 3-0-0 78 7°NE amtlanl 12-08-2003 23.30 36 h/d.d. 3-0-0 78 
7°NE amtlan2 12-08-2003 23.30 36 h/d.d. 4-0-0 130 
7°NEanU2ani 12-08-2003 23.30 36 h/d.d. 1-0-0 20 
7°NE(48h) 13-08-2003 11.30 48h/d.d. 2-0-0 45 
7°NE(60h) 13-08-2003 23.30 60 h/d.d. 2-1-0 68 



7o Ensaio - Tanque Experimental (Lote Exposto) 
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N° anal. Data Hora Bivalves 
+ 12 h 

Colif. 
VB 

Fecais 
NMP 

7°E(0h) 11-08-2003 23.00 0 h/a. d. 5-5-2-0 4.900 
7°E(12h) 12-08-2003 11.00 12 h/d.d. 5-2-0 490 
7°Eamtlanl 12-08-2003 23.00 24 h/d.d. 5-2-0 490 
7°E amtlan2 12-08-2003 23.00 24 h/d.d. 5-5-4 16.000 
7°E arat2 anl 12-08-2003 23.00 24 h/d.d. 5-5-2 ■m 
7°Eamtlanl 13-08-2003 11.00 36 h/d.d. 5-2-2 940| 
7°Eamtlan2 13-08-2003 L 11.00 36 h/d.d. 5-5-2 54001 

BfcBifcBjt!iSl 
7°E(48h) 13-08-2003 23.00 48 h/d.d. 5-2-0 | 490 
7°E(60h) 14-08-2003 ! íi.oo 60 h/d.d. 5-2-1 ! 700 

Temperatura de Exposição 
Lote O 
11-08-2003 

11.00: 26,3°C 
17.00: 27,4°C 
23.00: 30°C 



192 

T Ensaio (NE) - Tanque Experimental 8-08-2003 a 14-08-2003 

Tempo o! 12 24 36 48 60 
N° c. f. 1.300 19 155 62 45 68 
OD 5,79 5,64 5,16 5,59 5,29 5,51 
T(°C) 24,2 25,1 25,4 24,5 24,5 25,4 
Salinid. 30,9 31 31,2 29,7 31,3 31,3 
pH 7,89 7,56 7,56 7,4 7,47 7,36 

7o Ensaio - Tanque Experimental 

1.300 
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T Ensaio + 12 horas (E) - Tanque Experimental 8-08-2003 a 14-08-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 4.900 490 6822,5 1624 490 700 
OD 5,64 5,16 5,59 5,29 5,51 5,56 
T(°C) 25,1 25,4 24,5 24,5 25,4 24,6 
Salinid. 31 31,2 29,7 29,9 31,3 31,9 
pH 7,56 7,56 7,4 7,47 7,36 7,35 

7o Ensaio + 12 horas - Tanque Experimental 

4.900 

12 24 36 48 
Tempo depuração (h) 

60 

N° Coliformes fecais 
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-#~-pH 
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12 24 36 48 
Tempo de depuração (horas) 
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Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - 8° Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 24-10-2003 a 30-10-2003 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 24-10-2003 

13.30 
27-10-03 

9.00 
Chegada 24-10-2003 

16.00 
27-10-03 

10.00 
Início 
Esteriliz. 

24-10-2003 
17.00 

N° anal. 
água 

Data Hora (h) Salinid. 
%0 

pH OI 
mg/L 

) 
% 

T 
(°Q 

Colif. Fecais 
VB NMP 

ag8 a.e. 24-10-2003 16.30 29 7,9 7 87 16,2 1-0-0 2 
Captura 27-10-2003 28,6 13,5 
ag8(0h) 27-10-2003 10.30 29,8 7,83 7,4 89 15,2 0-0-0 <2 
ag8(12h) 27-10-2003 22.30 30 7,4 7,1 81 16,6 0-0-0 <2 
ag8(24h) 28-10-2003 10.30 30,1 7,67 7,3 L 8 8 17,1 0-0-0 <2 
ag8(36h) 28-10-2003 22.30 30,1 7,48 6,9 86 18 0-0-0 <2 
ag8(48h) 29-10-2003 10.30 30,2 7,7 6,9 86 17,2 0-0-0 <2 
ag8(60h) 29-10-2004 22.30 30,1 7,6 6,9 86 18,1 0-0-0 <2 
ag8(72h) 30-10-2003 10.30 30,3 7,73 6,9 87 18,1 0-0-0 <2 

Média 30,09 7,63 7,06 86, Í4 17,19 



8o Ensaio - Tanque Experimental (Lote Exposto) 

N° anl. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves 
+ 12 h 

Colif. Fecais 
VB NMP 

8°E(0h) 27-10-2003 22.30 0 h/a.d. 5-5-2-0 4.900 
8°E(12h) 28-10-2003 10.30 12 h/d.d. 0-0-0-0 <20 
8°E amtlanl 28-10-2003 22.30 24 h/d.d. 0-0-0 <20 
8°E amtlan2 28-10-2003 22.30 24 h/d.d. 0-1-0 18 
8°E amt2anl 28-10-2003 22.30 24 h/d.d. 5-0-0 230 
8°E amt3anl 28-10-2003 22.30 24 h/d.d. 2-0-0 45 
8°E amtlanl 28-10-2003 10.30 36 h/d.d. 5-2-0 490 
8°E amtlan2 28-10-2003 10.30 36 h/d.d. 5-1-0 330 
8°E amt2anl 28-10-2003 10.30 36 h/d.d. 1-0-0 20 
8°E amt3anl 28-10-2003 10.30 36 h/d.d. 1-0-0 20 
8°E(48h) 29-10-2003 22.30 48 h/d.dJ 1-0-0 20 
8°E(60h) 30-10-2003 10.30 60 h/d.d. 0-0-0 <20 

Temperatura de exposição (27-10-03): 25°C às 22.15 horas 



8
o Ensaio (NE) - Tanque Experimental 24-10-2003 a 30-10-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 4.900 20 34,0 63,3 19 19 
OD 7,4 7,1 7,3 6,9 6,9 6,9 
T(°C) 15,2 16,6 17,1 18 17,2 18,1 
Salinidad. 29,8 30 30,1 30,1 30,2 30,1 
pH 7,83 7,4 7,67 7,48 7,7 7,6 

4.900 

8
o Ensaio - Tanque Experimental 

12 24 36 48 60 
Tempo de Depuração (h) 

N° coliformes fecais 
Oxigénio dissolvido 
pH 
Temperatura 
Salinidade 
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8
o Ensaio - Tanque Experimental 
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1 1 1 1 1 
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■N° coliformes fecais 

60 



8
o Ensaio + 12 horas (E) - Tanque Experimental 24-10-2003 a 30-10-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 4.900 19 78 215 20 19 
OD 7,1 7,3 6,9 6,9 6,9 6,9 
T(°C) 16,6 17,1 18 17,2 18,1 18,1 
Salinidad. 30 30,1 30,1 30,2 30,1 30,3 
pH 7,4 7,67 7,48 7,7 7,6 7,73 

4.900 
8

o Ensaio + 12 h - Tanque Experimental 
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8
o Ensaio + 12 horas - Tanque Experimental 
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Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - 9° Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 03-11-2003 a 7-11-2003 

198 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 03-11-2003 

12.30 
4-11-03 

7.00 
Chegada 03-11-2003 

14.00 
4-11-03 

8.30 
Início 
Esteriliz. 

03-11-2003 
16.00 

N° an. 
Água 

Data Hora 
(h) 

Salinid. 
%0 

pH O! 
mg/L % 

T 
(°C) 

Colif. 
VB 

Fecais 
NMP 

ag9 a.e. 03-11-2003 15.00 30 7,9 7,5 90 16,2 1-0-0 2 
Captura 8.00 29,4 14,5 
ag9(0h) 04-11-2003 L 9 - 0 0 30,6 7,74 7,4 88 16 0-0-0 <2 
ag9(12h) 04-11-2003 21.00 30,5 7,58 7,4 93 16,6 0-0-0 <2 
ag9(24h) 05-11-2003 9.00 30,5 7,7 8,5 87 16,8 1-0-0 2 
ag9(36h) 05-11-2003 21.00 30,7 7,63 8,4 84 17,3 0-0-0 <2 
ag9(48h) 06-11-2003 9.00 30,7 7,68 8,5 88 18 0-0-0 <2 
ag9(60h) 06-11-2004 21.00 30,8 7,61 8,1 86 18,9 0-0-0 <2 
ag9(72h) 07-11-2003 9.00 30,9 7,73 8,7 94 18,8 0-0-0 <2 

Média 30,67 7,67 8,14 88,57 17,49 



9o Ensaio - Tanque Experimental (Lote Exposto) 

N° anal. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves 
+ 12 h 

Colif. Fecais 
VB NMP 

9°E(0h) 04-11-2003 21.00 0 h/a.d. 5-5-2-0 4.900 
9°E(12h) 05-11-2003 9.00 12 h/d.d. 5-4-1-0 1700 
9°Eamtlanl 05-11-2003 21.00 24 h/d.d. 5-5-0 2400 
9°E amtlan2 05-11-2003 21.00 24 h/d.d. 5-5-0 2400 
9°E amt2anl 05-11-2004 21.00 24 h/d.d. 5-2-0 490 
9°E amt3anl 05-11-2003 21.00 24 h/d.d. 5-3-0 790 
9°Eamtlanl 06-11-2003 9.00 36 h/d.d. 2-0-0 45 
9°Eamtlan2 06-11-2003 9.00 36 h/d.d. 2-0-0 45 
9°Eamt2anl 06-11-2003 9.00 36 h/d.d. 3-1-0 110 
9°E amt3anl 06-11-2003 9.00 36 h/d.d. 1-1-0 40 
9°E(48h) 06-11-2003 21.00 48 h/d.d. 0-0-0 <20 
9°E(60h) 07-11-2003 9.00 60 h/d.d. 1-0-0 20 

Temperatura de exposição (4-11-03): 25°C às 20.45 horas 



9o Ensaio (NE) - Tanque Experimental 3-11-2003 a 7-11-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 7.900 330 114 93 78 19 
OD 7,4 7,4 8,5 8,4 8,5 8,1 
T°(C) 16 16,6 16,8 17,3 18 18,9 
Salinid. 30,6 30,5 30,5 30,7 30,7 30,8 
pH 7,741 7,58 7,7 7,63 7,68 7,61 

9o Ensaio - Tanque Experimental 

I N° Coliformes fecais 
Oxigénio dissolvido 
pH 
Temperatura 
Salinidade 
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Tempo de depuração (horas) 

60 



9o Ensaio + 12 h (E) - Tanque Experimental 3-11-2003 a 7-11-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 4.900 1700 1.520 60 19 20 
OD 7,4 8,5 8,4 8,5 8,1 8,7 
T(°C) 16,6 16,8 17,3 18 18,9 18,8 
Salinidad. 30,5 30,5 30,7 30,7 30,8 30,9 
pH 7,58 7,7 7,63 7,68 7,61 7,73 

9o Ensaio + 12 h - Tanque Experimental 

12 24 36 48 60 

Tempo de depuração (h) 

N° coliformes fecais 
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*— Temperatura 
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Tempo de depuração (horas) 
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Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - 10° Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 07-11-2003 a 13-11-2003 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 07-11-2003 

11.00 
10-11-03 

8.30 
Chegada 07-11-2003 

12.30 
10-11-03 

9.45 
Início 
Esteriliz. 

07-11-2003 
13.00 

N°an. 
Água 

Data Hora 
00 

Salinid. 
%0 

pH OI 
mg/L 

) 
% 

T 
rc) 

Colif. Fecais 
VB NMP 

aglO a.e. 07-11-2003 13.00 29,7 7,59 8,1 84 16,9 2-0-1 6,8 
Captura 10-11-2003 8.30 26,8 15,2 
agl0(0h) 10-11-2003 10.30 30,6 7,88 8,8 90 17,2 0-0-0 <2 
agl0(12h) 10-11-2003 22.30 30,7 7,53 8,5 89 17,9 0-0-0 <2 
agl0(24h) 11-11-2003 10.30 30,8 7,55 8,2 86 17,2 0-0-0 <2 
agl0(36h) 11-11-2003 22.30 30,8 7,53 8,3 86 17,9 0-0-0 <2 
agl0(48h) 12-11-2003 10.30 30,8 7,67 8,2 86 17,8 1-0-0 2 
agl0(60h) 12-11-2004 22.30 30,8 7,56 8,2 85 18,2 0-0-0 <2 
ag!0(72h) 13-11-2003 10.30 30,9 7,64 8,4 87 17,6 0-0-4 7,2 

Média 30,77 7,62 8,37 87,00 17,69 



10° Ensaio - Tanque Experimental (Lote Exposto) 

N° anál. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves 
+ 12 h 

Colif. Fecais 
VB NMP 

10°E(0h) 10-11-2003 22.30 0 h/a.d. 5-5-2-0 4.900 
10°E(12h) ^ 11-11-2003 10.30 12 h/d.d. 3-0-0-0 78 
10°Eamtlanl 11-11-2003 22.30 24 h/d.d. 2-1-0 68 
10°E,amtlan2 11-11-2003 22.30 24 h/d.d. 4-1-0 170 
10°E amt2anl 11-11-2004 22.30 24 h/d.d. 5-2-1 700 
10°E amt3anl 11-11-2003 22.30 24 h/d.d. 5-1-0 330 
10°Eamt]anl 12-11-2003 10.30 36 h/d.d. 2-0-0 45 
10°Eamtlan2 12-11-2003 10.30 36 h/d.d. 1-1-0 40 
10°E amt2anl 12-11-2003 10.30 36 h/d.d. 3-0-0 78 
]0°Eamt3anl 12-13-2003 10.30 36 h/d.d. 3-0-0 
10°E(48h) 12-11-2003 22.30 48 h/d.d. 0-0-0 <20 
10°E(60h) 13-11-2003 10.30 60 h/d.d. 5-1-0 330 

Temperatura de exposição (10-11-03): 21,2°C às lOh; 22°C às 16.30; 21°C às 22.15 horas 



10° Ensaio (NE) - Tanque Experimental 7-11-2003 a 13-11-2003 

Tempo 0 12 24| 36 48 60 
N° c. f. 2.400 93 705 980,0 230 19 
OD 8,8 8,5 8,2 8,3 8,2 8,2 
T(°C) 17,2 17,9 17,2 17,9 17,8 18,2 
Salinid. 30,6 30,7 30,8 30,8 30,8 30,8 
pH 7,88 7,53 7,55 7,53 7,67 7,64 
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10° Ensaio + 12 horas (E) - Tanque Experimental 7-11-2003 a 13-11-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 4.900 78 317 60,3 19 330 
OD 8,5 8,2 8,3 8,2 8,2 8,4 
T(°C) 17,9 17,2 17,9 17,8 18,2 17,6 
Salinid. 30,7 30,8 30,8 30,8 30,8 30,9 
PH 7,53 7,55 7,53 7,67 7,56 7,64 
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Ficha de Registo de Depuração de Bivalves - 11° Ensaio Tanque Experimental 

Semana de 21-11-2003 a 27-11-2003 

Data/h Agua Mexilhão 
Colheita 21-11-2003 

14.00 
24-11-03 

8.30 
Chegada 21-11-2003 

16.30 
10-11-03 

9.45 
Início 
Esteriliz. 

21-11-2003 
17.00 

N°an. 
r 

Agua 
Data Hora 

0i) 

Salinid. pH OI 
mg/L 

) 
% 

T 
(°C) 

Colif. 
VB 

Fecais 
NMP 

aglla.e. 21-11-2003 16.45 30 7,66 7,9 87 15,8 5-5-1 350 
Captura 24-11-2003 8.30 25,8 14,2 
agi 1(Oh) 24-11-2003 11.00 30,4 7,73 8,6 89 13,8 0-0-0 <2 
agll(l2h) 24-11-2003 23.00 30,4 7,52 9,4 92 14,6 0-0-0 <2 
agi l(24h) 25-11-2003 11.00 30,5 7,63 9,7 93 14,2 0-0-0 <2 
agll(36h) 25-11-2003 23.00 30,5 7,46 9,6 95 14,1 0-0-2 3,6 
agi l(48h) 26-11-2003 11.00 30,8 7,64 9,7 95 14,3 0-0-0 <2 
agll(60h) 26-11-2004 22.30 30,8 7,55 9,4 94 15,5 0-0-0 <2 
agll(72h) 27-11-2003 10.30 30,8 7,51 9,8 99 15,1 0-0-0 <2 

Média 30,60 7,58 9,46 93,86 14,51 

N°an. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves Colif. Fecais 
VB NMP 

ll°NE(0h) 24-11-2003 11.00 0 h/a.d. 5-5-0-0 2.400 
ll°NE(12h) 24-11-2003 23.00 12 h/d.d. 5-1-0-0 330 
ll°NEamtlanl 25-11-2003 11.00 24 h/d.d. 1-1-0 40 
ll°NEamtlan2 25-11-2003 11.00 24 h/d.d. 0-0-0 <20 
n°KEamt2anl 

: 
25-11-2003 —— 

A& 

ll°NE(48h) 26-11-2003 11.00 48 h/d.d. 2-0-0 45 
ll°NE(60h) 26-11-2003 23.00 60 h/d.d. 0-0-0 <20 
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11° Ensaio Tanque Experimental (Lote Exposto) 

N°an. 
Rep/Rpr 

Data Hora Bivalves 
+ 12 h 

Colif. Fecais 
VB NMP 

ll°E(0h) 24-11-2003 23.00 0 h/a.d. 5-4-3-0 2.800 
ll°E(12h) 25-11-2003 11.00 12 h/d.d. 3-0-0 78 
lTEamtlanl 25-11-2003 23.00 24 h/d.d. 0-1-0 18 
ll°Eamtlan2 25-11-2003 23.00 24 h/d.d. 1-0-0 20 
llcr£amt2anl 25-11-2003 23.00 24 h/d.d. 2-0-0 45 
ll°Eamt3anl 25-11-2003. 23.00 24 h/d.d. 1-0-0 20 
lTEamtlanl 26-11-2003 11.00 36 h/d.d. 1-0-0 20 
ll°Earatlan2 26-11-2003 11.00 36 h/d.d. 2-0-0 45 
ll°Eamt2anl 26-11-2003 11.00 36 h/d.d. 3-0-0 1____ 78 
ll°Eamt3anl 26-11-2003 11.00 36 h/d.d. 1-0-0 20 
ll°E(48h) 26-11-2003 23.00 48 h/d.d. 0-0-0 <20 
ll°E(60h) 27-11-2003 11.00 60 h/d.d. 1-0-0 20 

Temperatura de exposição(24-ll-03): 18,5°C às 10.10; 20,1°C às 16.00; 21°C às 22.15 

* 3a análise efectuada no Laboratório Tomaz: 3500 NMP/100g 



11° Ensaio (NE) - Tanque Experimental 21-11-2003 a 27-11-2003 

Horas 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 2.400 330 31 40,5 45 19 
0 2 diss. 8,6 9,4 9,7 9,6 9,7 9,4 
Temp 13,8 14,6 14,2 14,1 14,3 15,5 
Salinidade 30,4 30,4 30,5 30,5 30,8 30,8 
pH 7,73 7,52 7,63 7,46 7,64 7,55 
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11° Ensaio + 12 horas (E) - Tanque Experimental 21-11-2003 a 27-11-2003 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 2.800 78 26 40,8 19 20 
OD 9,4 9,7 9,6 9,7 9,4 9,8 
T (°C) 14,6 14,2 14,1 14,3 15,5 15,1 
Salinid. 30,4 30,5 30,5 30,8 30,8 30,8 
PH 7,52 7,63 7,46 7,64 7,55 7,51 

11° ensaio + 12 h - Tanque experimental 
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12° Ensaio Depuradora Portuguesa Semana de 08-04-2003 a 10-04-2003 

N°an. 
Bivalves 

Data Hora (h) Salinid. PH OD 
mg/L 

T(°C) Colif. Fecais 
VB NMP 

12°( Oh) 08-04-2003 11.00 27,1 7,46 8,43 15,3 5-5-2-1 7000 
12°(12h) 08-04-2003 23.00 27,1 7,6 8,26 15,2 0-0-0 <20 
12°(24h) 09-04-2003 11.00 27 7,46 7,98 15,2 0-0-0 <20 
12°(36h) 09-04-2003 23.00 27,1 7,53 7,96 15,1 0-0-0 <20 
12°(48h) 10-04-2003 11.00 27,1 7,47 6,54 15,1 4-1-0 170 
12°(60h) 10-04-2003 23.00 27,1 7,58 8,15 15,2 0-0-0 <20 

27,1 7,5 7,9 15,2 

Horas 0 12 24 36 48 60 
N° cf. 7000 19 19 19 170 19 
OD 8,43 8,26 7,98 7,96 6,54 8,15 
T(°C) 15,3 15,2 15,2 15,1 15,1 15,2 
Salinid. 27,1 27,1 27 27,1 27,1 27,1 
pH 7,46 7,6 7,46 7,53 7,47 7,58 

12° Ensaio - Depuradora 
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13° Ensaio Depuradora Comercial de Aveiro Semana de 14-04-2003 a 17-04-2003 

N° anal. 
Bivalves 

Data Hora (h) Salinid. pH OD 
mg/L 

T(°C) Colif. 
VB 

Fecais 
NMP 

13° (Oh) 14-04-2003 9.30 28,7 7,44 6,86 15,9 5-5-3-2 11400 
13°(12h) 14-04-2003 21.20 27,3 7,32 8 15,1 2-1-1-0 92 
13°(24h) 15-04-2003 9.30 26,8 7,29 7,68 15,3 2-0-0 45 
13°(36h) 15-04-2003 21.30 27 7,38 7,9 15,3 1-0-0 20 
13°(48h) 16-04-2003 9.30 27 7,47 6,54 15,1 2-0-0 45 
13°(60h) 16-04-2003 21.30 28,3 7,21 8,21 15,5 2-0-0 45 

Média 27,5 7,4 7,5 15,4 

Tempo 0 12 24 36 48 60 
N° c. f. 11.400 92 45 20 45 45 
OD 6,86 8 7,68 7,9 8,2 8,21 
T(°C) 15,9 15,1 15,3 15,3 15,3 15,5 
Salinid. 28,7 27,3 26,8 27 27 28,3 
pH 7,44 7,33 7,29 7,38 7,48 7,21 

2
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Tabela n° 1. Resultados de depuração - Tanq 

Lotes não expostos 

Oh N°An. VB NMP 
1 ° ensaio 1°NE (Oh) 5-5-4 16000 
2o ensaio 2°NE (Oh) 5-5-2-1 7.000 
3 o ensaio 3°NE (Oh) 5-5-3-2 11.400 
4o ensaio 4°NE (Oh) 5-5-1 3.500 
5o ensaio 5°NE (Oh) 5-5-2 5400 
6o ensaio 6°NE (Oh) 5-2-0 490 
T ensaio 7°NE (Oh) 5-4-0-0 1.300 
8o ensaio 8°NE (Oh) 5-5-2-0 4.900 
9o ensaio 9°NE (Oh) 5-5-3-0 7900 
10° ensaio 10°NE(0h) 5-5-0-0 2.400 
11° ensaio ll°NE(0h) 5-5-0-0 2.400 

Percentile 11400 
Mediana 4900 
Média 5.699 

12h N°An. VB NMP 
1° ensaio 1°NE (12h) 2-0-0 45 
2o ensaio 2°NE (12h) 2-0-0 45 
3 o ensaio 3°NE (12h) 5-1-0 330 
4o ensaio 
5 o ensaio 5°NE (12h) 5-2-0 490 
6o ensaio 6°NE (12h) 1-1-0 40 
1° ensaio 7°NE (12h) 0-0-0 19 
8o ensaio 8°NE (12h) 1-0-0-0 20 
9o ensaio 9°NE (12h) 5-1-0-0 330 
10o ensaio 10°NE (12h) 2-2-0-0 93 
11° ensaio ll°NE(12h) 5-1-0-0 330 

Experimental 

Lotes expostos à temperatura ambiente 

Oh N°An. VB NMP 
1° ensaio 1°E (Oh) 5-5-2 5.400 
2o ensaio 2°E (Oh) 5-5-3-1 11000 
3 o ensaio 3°E (Oh) 5-5-5-0 24.000 
4o ensaio 4°E (Oh) 5-5-3 9.200 
5 o ensaio 5°E (Oh) 5-5-3-1 11.000 
6o ensaio 6°E (Oh) 5-4-0-0 1.300 
7° ensaio 7°E (Oh) 5-5-2-0 4.900 
8o ensaio 8°E (Oh) 5-5-2-0 4.900 
9o ensaio 9°E (Oh) 5-5-2-0 4.900 
10o ensaio 10°E(0h) 5-5-2-0 4.900 
11° ensaio ll°E(0h) 5-4-3-0 2.800 
11° ensaio Controlo 3.500 

Média 7.664 

12h N°An. VB NMP 
1° ensaio 1°E (12h) 1-0-0 20 
2o ensaio 2°E (12h) 0-0-0 19 
3 o ensaio 3°E (12h) 3-0-0 78 
4o ensaio 
5 o ensaio 5°E (12h) 5-5-3 9200 
6o ensaio 6°E (12h) 4-1-0 170 
T ensaio 7°E(12h) 5-2-0 490 
8o ensaio 8°E (12h) 0-0-0-0 19 
9o ensaio 9°E (12h) 5-4-1-0 1700 
10o ensaio 10°E (12h) 3-0-0-0 78 
11° ensaio ll°E(12h) 3-0-0-0 78 
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(continuação) 

Lotes não expostos "~j | Lotes expostos à temperatura ambiente 

24 h N°An. VB NMP 
1° ensaio 1°E (24h) 0-0-0 19 
2o ensaio 2°E (24h) 1-0-0 20 
3 o ensaio 3°E (24h) 3-0-5 230 

4o ensaio 
4°E amtlanl 
4°Eamtlan2 
4°E amt2anl 

5-5-0 
5-5-1 
5-3-1 

2400 
3500 
1100 

5 o ensaio 
5°E amtlanl 
5°Eamtlan2 
5°E amt2anl 

5-5-3 
5-5-3 
5-5-0 

9.200 
9.200 
2.400 

6o ensaio 
6°E amtlanl 
6°Eamtlan2 
6°E amt2anl 

1-0-0 
3-0-0 
4-0-0 

20 
78 

L 130 

T ensaio 
7°E amtlanl 
7°Eamtlan2 
7°E amt2anl 

5-2-0 
5-5-4 
5-5-2 

490 
16.000 

5400 

8o ensaio 
8°E amtlanl 
8°Eamtlan2 
8°E amt2anl 
8°E amt3anl 

0-0-0 
0-1-0 
5-0-0 
2-0-0 

19 
18 

230 
45 

9o ensaio 
9°E amtlanl 
9°Eamtlan2 
9°E amt2anl 
9°E amt3anl 

5-5-0 
5-5-0 
5-2-0 
5-3-0 

2400 
2400 

490 
790 

10o ensaio 
10°E amtlanl 
10°E amtlan2 
10°E amt2anl 
10°Eamt3anl 

2-1-0 
4-1-0 
5-2-1 
5-1-0 

68 
170 
700 
330 

11° ensaio 
11°E amtlanl 
ll°Eamtlan2 
ll°Eamt2anl 
ll°Eamt3anl 

0-1-0 
1-0-0 
2-0-0 
1-0-0 

18 
20 
45 
20 

24 h N° An. VB NMP 
1° ensaio 1°NE (24h) 1-0-0 20 
2o ensaio 2°NE (24h) 0-0-0 19 
3 o ensaio 3°NE (24h) 1-0-0 20 

4o ensaio 
4°NE amtlanl 
4°NEamtlan2 
4°NE amt2anl 

3-2-0 
3-1-0 
0-0-0 

140 
110 

19 

5 o ensaio 
5°NE amtlanl 
5°NEamtlan2 
5°NE amt2anl 

5-1-0 
4-1-0 
5-2-0 

330 
170 
490 

6o ensaio 
6°NE amtlanl 
6°NEamtlan2 
6°NE amt2anl 

3-0-0 
3-0-0 
0-0-0 

78 
78 
19 

7o ensaio 
7°NE amtlanl 
7°NEamtlan2 
7°NE amt2anl 

5-0-0 
4-0-0 
4-0-0 

230 
130 
130 

8o ensaio 
8°NE amtlanl 
8°NEamtlan2 
8°NE amt2anl 
8°NE amt3anl 

0-0-0 
3-0-0 
0-0-0 
1-0-0 

19 
78 
19 
20 

9o ensaio 
9°NE amtlanl 
9°NEamtlan2 
9°NE amt2anl 
9°NE amt3anl 

3-0-0 
4-1-0 
4-0-0 
3-0-0 

78 
170 
130 
78 

10o ensaio 10°NE amtlanl 
10°NE amtlan2 
10°NEamt2anl 
10°NEamt3anl 

5-1-1 
4-3-1 
5-0-0 
5-3-3 

460 
330 
230 

1800 

11° ensaio 
11°NE amtlanl 
H°NEamtlan2 
ll°NEamt2anl 
ll°NEamt3anl 

1-1-0 
0-0-0 
1-0-0 
2-0-0 

40 
19 
20 
45 



215 

Lotes não expostos 

36 h N°An. VB NMP 
1° ensaio 1°NE (36h) 0-0-0 19 
2o ensaio 2°NE (36h) 0-0-0 19 
3 o ensaio 3°NE (36h) 0-5-0 94 

4o ensaio 
4°NE amtlanl 
4°NE amtlan2 
4°NE amt2anl 

4-0-0 
4-1-0 
4-0-0 

130 
170 
130 

5o ensaio 
5°NE amtlanl 
5°NEamtlan2 
5°NE amt2anl 

5-0-0 
5-0-0 
5-1-0 

230 
230 
330 

6o ensaio 
6°NE amtlanl 
6°NEamtlan2 
6°NE amt2anl 

1-0-0 
0-0-0 
2-0-0 

20 
19 
45 

7o ensaio 
7°NE amtlanl 
7°NE amtlan2 
7°NE amt2anl 

3-0-0 
4-0-0 
1-0-0 

78 
130 
20 

8o ensaio 
8°NE amtlanl 
8°NEamtlan2 
8°NE amt2anl 
8°NE amt3anl 

3-0-0 
3-0-0 
0-0-0 
3-0-0 

78 
78 
19 
78 

9o ensaio 
9°NE amtlanl 
9°NEamtlan2 
9°NE amt2anl 
9°NE amt3anl 

5-0-0 
3-0-0 
2-0-0 
0-0-0 

230 
78 
45 
19 

10° ensaio 
10°NE amtlanl 
10°NEamtlan2 
10°NEamt2anl 
10°NEamt3anl 

5-3-2 
5-4-1 
5-2-0 
5-1-0 

1400 
1700 
490 
330 

11° ensaio 
11°NE amtlanl 
ll°NEamtlan2 
ll°NEamt2anl 
ll°NEamt3anl 

0-0-0 
3-0-0 
1-0-0 
2-0-0 

19 
78 
20 
45 

(continuação) 
Lotes expostos à temperatura ambiente 

36 h N°An. VB NMP 
1° ensaio 1°E (36h) 2-0-0 45 
2° ensaio 2°E (36h) 0-0-0 19 
3 o ensaio 3°E (36h) 1-0-0 20 

4o ensaio 
4°E amtlanl 
4°Eamtlan2 
4°E amt2anl 

3-0-0 
5-2-0 
5-1-0 

78 
490 
330 

5o ensaio 
5°E amtlanl 
5°Eamtlan2 
5°E amt2anl 

5-1-0 
5-3-1 
5-5-4 

330 
1100 

16.000 

6o ensaio 
6°E amtlanl 
6°Eamtlan2 
6°E amt2anl 

4-0-0 
4-1-0 
1-0-0 

130 
170 
20 

7o ensaio 
7°E amtlanl 
7°Eamtlan2 
7°E amt2anl 

5-2-2 
5-5-2 
3-0-0 

940 
5400 

78 

8o ensaio 
8°E amtlanl 
8°Eamtlan2 
8°E amt2anl 
8°E amt3anl 

5-2-0 
5-1-0 
1-0-0 
1-0-0 

490 
330 

20 
20 

9o ensaio 
9°E amtlanl 
9°Eamtlan2 
9°E amt2anl 
9°E amt3anl 

2-0-0 
2-0-0 
3-1-0 
1-1-0 

45 
45 

110 
40 

10° ensaio 
10°E amtlanl 
10°Eamtlan2 
10°Eamt2anl 
10°Eamt3anl 

2-0-0 
1-1-0 
3-0-0 
3-0-0 

45 
40 
78 
78 

11° ensaio 
11°E amtlanl 
ll°Eamtlan2 
H°Eamt2anl 
11 °E amt3anl 

1-0-0 
2-0-0 
3-0-0 
1-0-0 

20 
45 
78 
20 



Lotes não expostos 

48 h N° An. VB NMP 
1° ensaio 1°NE (48h) 0-0-0 19 
2° ensaio 2°NE (48h) 0-1-0 18 
3 o ensaio 3°NE (48h) 1-0-0 20 
4o ensaio 
5o ensaio 5°NE (48h) 4-0-0 130 
6° ensaio 6°NE (48h) 1-0-0 20 
7o ensaio 7°NE (48h) 2-0-0 45 
8o ensaio 8°NE (48h) 0-0-0 19 
9° ensaio 9°NE (48h) 3-0-0 78 
10o ensaio 10°NE(48h) 5-0-0 230 
11° ensaio ll°NE(48h) 2-0-0 45 

60 h N° An. VB NMP 
1° ensaio 1°NE (60h) 0-0-0 19 
2° ensaio 2°NE (60h) 0-0-0 19 
3 o ensaio 3°NE (60h) 0-0-0 19 
4o ensaio 
5 o ensaio 5°NE (60h) 2-1-0 68 
6o ensaio 6°NE (60h) 0-0-0 19 
1° ensaio 7°NE (60h) 2-1-0 68 
8o ensaio 8°NE (60h) 0-0-0 19 
9o ensaio 9°NE (60h) 0-0-0 19 
10° ensaio 10°NE(60h) 0-0-0 19 
11 ° ensaio ll°NE(60h) 0-0-0 19 

Nota: Todos os valores brutos 0-0-0, cuja leitura 
n°10, do Anexo III) é inferior a 20, entraram nos 

Lotes expostos à temperatura ambiente 

48 h N° An. VB NMP 
1° ensaio 1°E (48h) 1-0-0 20 
2° ensaio 2°E (48h) 1-0-0 20 
3o ensaio 3°E (48h) 1-0-0 20 
4o ensaio 
5o ensaio 5°E (48h) 5-0-0 230 
6o ensaio 6°E (48h) 3-0-0 78 
7° ensaio 7°E (48h) 5-2-0 490 
8o ensaio 8°E (48h) 1-0-0 20 
9o ensaio 9°E (48h) 0-0-0 19 
10o ensaio 10°E(48h) 0-0-0 19 
11° ensaio ll°E(48h) 0-0-0 19 

60 h N° An. VB NMP 
1° ensaio 1°E (60h) 1-0-0 20 
2° ensaio 2°E (60h) 0-0-0 19 
3 o ensaio 3°E (60h) 0-0-0 19 
4o ensaio 
5 o ensaio 5°E (60h) 3-1-0 110 
6o ensaio 6°E (60h) 0-0-0 19 
7o ensaio 7°E (60h) 5-2-1 700 
8o ensaio 8°E (60h) 0-0-0 19 
9o ensaio 9°E (60h) 1-0-0 20 
10° ensaio 10°E(60h) 5-1-0 330 
11° ensaio ll°E(60h) 1-0-0 20 

na tabela do número mais provável (ponto 
cálculos com o valor de 19 coliformes fecais/l00g. 
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Tabela n° 2. % de Remoção 

N° Hora Resultado 
cc LoglO 

Observações N° Hora Resultado 
cc LoglO % remoção 

1UNË õ 16000 4,2 
2o NE 0 7000 3,8 
3o NE 0 11400 4,1 
4o NE 0 3500 3,5 
5o NE 0 5400 3,7 
6o NE 0 490 2,7 
7o NE 0 1300 3,1 
8o NE 0 4900 3,7 
9o NE 0 7900 3,9 
10° NE 0 2400 3,4 
11°NE 0 2400 3,4 
1°E 0 5.400 3,7 
2o E 0 11000 4,0 
3o E 0 24000 4,4 
4o E 0 9200 4,0 
5o E 0 11000 4,0 
6o E 0 1300 3,1 
7o E 0 4900 3,7 
8o E 0 4900 3,7 
9o E 0 4900 3,7 
10° E 0 4900 3,7 
11° E* 0 2.800 3,4 
*Contra-ai íálise: 350( ) 
1°NE 12 45 1,7 99,72 
2o NE 12 45 1,7 99,36 
3o NE 12 330 2,5 97,11 
5o NE 12 490 2,7 90,93 
6o NE 12 40 1,6 91,84 
7o NE 12 19 1,3 98,54 
8o NE 12 20 1,3 99,59 
9o NE 12 330 2,5 95,82 
10° NE 12 93 2,0 96,13 
11° NE 12 330 2,5 86,25 
1°E 12 20 1,3 99,63 
2o E 12 19 1,3 99,83 
3o E 12 78 1,9 99,68 
5o E 12 9200 4,0 16,36 
6o E 12 170 2,2 86,92 
7o E 12 490 2,7 90,00 
8o E 12 19 1,3 99,61 
9o E 12 1700 3,2 65,31 
10° E 12 78 1,9 98,41 
11°E* 12 78 1,9 97,21 



Tabela n° 2. % de Remoção 
(cont.) 

N° Hora Resu 
cc 

ltado 
LoglO 

Observações N° Hora Resu 
cc 

ltado 
LoglO % remoção 

1°NE 24 20 1,3 99,88 
2° NE 24 19 1,3 99,73 
3° NE 24 20 1,3 99,82 
4° NE 24 72 1,9 97,94 
5° NE 24 370 2,6 93,15 
6° NE 24 49 1,7 90,10 
7° NE 24 155 2,2 88,08 
8° NE 24 34 1,5 99,31 
9° NE 24 114 2,1 98,56 
10° NE 24 705 2,8 70,63 
11° NE 24 31 1,5 98,71 
1°E 24 19 1,3 99,65 
2°E 24 20 1,3 99,82 
3°E 24 230 2,4 99,04 
4°E 24 2025,0 3,3 77,99 
5°E 24 5800 3,8 47,27 
6°E 24 89,5 2,0 93,12 
7°E 24 6822,50 3,8 -39,23 
8°E 24 78 1,9 98,41 
9°E 24 1520 3,2 68,98 
10° E 24 317 2,5 93,53 
11°E 24 26 1,4 99,08 
1°NE 36 19 1,3 99,88 
2° NE 36 19 1,3 99,73 
3° NE 36 94 2,0 99,18 
4° NE 36 140 2,1 96,00 
5° NE 36 280 2,4 94,81 
6° NE 36 32,25 1,5 93,42 
7° NE 36 62 1,8 95,23 
8° NE 36 63,25 1,8 98,71 
9° NE 36 93 2,0 98,82 
10° NE 36 980 3,0 59,17 
11° NE 36 41 1,6 98,31 
1°E 36 45 1,7 99,17 
2°E 36 19 1,3 99,83 
3°E 36 20 1,3 99,92 
4°E 36 307,00 2,5 96,66 
5°E 36 8357,5 3,9 24,02 
6°E 36 85,00 1,9 93,46 
7°E 36 1624,00 3,2 66,86 
8°E 36 215 2,3 95,61 
9°E 36 60 1,8 98,78 
10° E 36 60 1,8 98,77 
11°E 36 41 1,6 98,54 
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Tabela n° 2. % de Remoção 
(cont.) 

N° Hora Resultado 
cc | LoglO 

Observações N° Hora Resultado 
cc | LoglO % remoção 

1°NE 48 19 1,3 99,88 
2o NE 48 18 1,3 99,74 
3o NE 48 20 1,3 99,82 
5o NE 48 130 2,1 96,29 
6o NE 48 20 1,3 99,63 
7o NE 48 45 1,7 90,82 
8o NE 48 19 1,3 98,54 
9o NE 48 78 1,9 98,41 
10° NE 48 230 2,4 97,09 
11° NE 48 45 1,7 98,13 
1°E 48 20 1,3 99,63 
2o E 48 20 1,3 99,82 
3o E 48 20 1,3 99,92 
5o E 48 230 2,4 97,50 
6o E 48 78 1,9 99,29 
7o E 48 490 2,7 62,31 
8o E 48 20 1,3 99,59 
9o E 48 19 1,3 99,61 
10° E 48 19 1,3 99,61 
11°E 48 19 1,3 99,32 
1°NE 60 19 1,3 99,88 
2o NE 60 19 1,3 99,73 
3o NE 60 19 1,3 99,83 
5o NE 60 68 1,8 98,06 
6o NE 60 19 1,3 99,65 
7o NE 60 68 1,8 86,12 
8o NE 60 19 1,3 98,54 
9o NE 60 19 1,3 99,61 
10° NE 60 19 1,3 99,76 
11° NE 60 19 1,3 99,21 
1°E 60 20 1,3 99,63 
2o E 60 19 1,3 99,83 
3o E 60 19 1,3 99,92 
5o E 60 110 2,0 98,80 
6o E 60 19 1,3 99,83 
7o E 60 700 2,8 46,15 
8o E 60 19 1,3 99,61 
9o E 60 20 1,3 99,59 
10° E 60 330 2,5 93,27 
11°E 60 20 1,3 99,59 
Nota: a)Log(300)=2,477 

b) Do 4o ao 11° ensaio, para os não expostos e expostos inclusive, o resultado é o 
valor que consta na média das médias (M), às 24 e à 36 horas. 
(Tabela n° 3, página 89) 
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Anexo VIL Fichas de Registo do n° de 

bivalves mortos ao longo da experiência 



Ficha de registo do Io ensaio (NE) 

0 h: n° estimado de 572 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 452; peso total depois da depuração: 8,025 Kg 
Frigorifico: 235 mexilhões; 4,160 Kg ; Ambiente: 217 mexilhões; 3,865 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

2-04/4-C )4 60 h 0 2-04/4-C 

Tempo Freq. Obs. Frigo N° de Mortos T(°C) 

05-04 
dias (5°C) Freq. Obs. Ambiente ambiente 

05-04 3 0 0 16,8 
06-04 4 0 0 17,2 
07-04 5 0 3 17,2 
08-04 6 0 40 19,2 
09-04 7 9 80 19,6 
10-04 8 24 76 16,2 
11-04 9 7 13 14 
12-04 10 0 0 14,9 
13-04 11 8 4 15,5 
14-04 12 3 0 15,1 
15-04 13 3 0 15,7 
16-04 14 3 0 15,9 
17-04 15 7 0 18,3 
18-04 16 66 0 18,3 
19-04 17 51 0 18,2 
20-04 18 35 0 15,3 
21-04 19 17 0 13,8 
22-04 20 2 

235 
1 

217 
16,5 

Temperatura média 16,54 



Ficha de registo do 2o ensaio (NE) 

0 h: n° estimado de 521 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 401; peso total depois da depuração: 7,700 Kg 
Frigorifico: 209 mexilhões; 4,0 Kg ; Ambiente: 192 mexilhões; 3,7 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

8-4/10-

11-04 

34 60 h 0 8-4/10-

11-04 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

8-4/10-

11-04 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

8-4/10-

11-04 3 5 0 15,6 
12-04 4 0 0 14,8 
13-04 5 0 0 15,5 
14-04 6 0 10 15,1 
15-04 7 0 38 15,7 
16-04 8 1 109 15,9 
17-04 9 2 22 18,2 
18-04 10 11 12 18,3 
19-04 11 27 0 18,2 
20-04 12 32 1 15,3 
21-04 13 32 192 
22-04 14 48 
23-04 15 21 
24-04 16 13 
25-04 17 9 
26-04 18 5 
27-04 19 1 
28-04 20 1 
29-04 21 0 
30-04 22 1 

209 
Temperatura média 16,26 



Ficha de registo do 3o ensaio (NE) 

0 h: n° estimado de 440 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 320, peso total depois da depuração: 6,550 Kg 
Frigorifico: 163 mexilhões; 3,300 Kg ; Ambiente: 156 mexilhões; 3,250 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

14-4/16-4 60 h 1 

17-04; 

às 60 h de depuração 

17-04; 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

17-04; 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

17-04; 3 0 0 18,2 
18-04; 4 0 0 18,5 
19-04; 5 0 3 15,4 
20-04; 6 0 18 15,3 
21-04; 7 0 60 13,8 
22-04; 8 0 50 16,5 
23-04; 9 4 17 16,6 
24-04; 10 7 5 16,4 
25-04; 11 17 3 16 
26-04; 12 32 156 
27-04; 13 30 
28-04; 14 32 
29-04; 15 6 
30-04; 16 11 
1-05; 17 8 
2-05; 18 7 
3-05; 19 3 
4-05; 20 4 
5-05; 21 2 

163 
Temperatura média 16,3 



Ficha de registo do 4o ensaio (NE) 

224 

0 h: n° estimado de 504 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 364; peso total depois da depuração: 8,130 Kg 
Frigorifico: 172 mexilhões; 3,980 Kg ; Ambiente: 192 mexilhões; 4,150 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

14-7/15-7 36 h 0 

16-07; 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

16-07; 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

16-07; 2 0 2 17,8 
17-07; 3 4 2 18,3 
18-07; 4 4 3 20,7 
19-07; 5 11 15 22,1 
20-07; 6 1 61 22,4 
21-07; 7 21 77 21,7 
22-07; 8 13 30 21 
23-07; 9 6 2 21,3 
24-07; 10 0 192 
25-07; 11 6 
26-07; 12 3 
27-07; 13 4 
28-07; 14 8 
29-07; 15 11 
30-07; 16 11 
31-07; 17 12 
01-08; 18 26 
02-08; 19 21 
03-08; 20 4 
04-08; 21 4 
05-08; 22 2 

172 
Temperatura média 20,66 



Ficha de registo do 5o ensaio (NE) 

0 h: n° estimado de 625 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 425; peso total depois da depuração: 8,530 Kg 
Frigorifico: 211 mexilhões; 4,380 Kg ; Ambiente: 211 mexilhões; 4,150 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

28-7/30-7 60 h 2 
1 

às 48 h de depuração 
às 60 h de depuração 

31-07; 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

31-07; 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

31-07; 3 0 0 23 
1-08; 4 10 3 24,8 
2-08; 5 0 30 24 
3-08; 6 0 58 24,2 
4-08; 7 8 103 23,7 
5-08; 8 4 17 22 
6-08, 9 11 211 
7-08; 10 19 
8-08; 11 9 
9-08; 12 13 
10-08; 13 27 
11-08; 14 34 
12-08; 15 30 
13-08; 16 18 
14-08; 17 16 
15-08; 18 3 
16-08; 19 4 
17-08; 20 4 
18-08; 21 1 

211 
Temperatura média 23,62 



Ficha de registo do 6o ensaio (NE) 

0 h: n° estimado de 712 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 512; peso total depois da depuração: 8,460 Kg 
Frigorifico: 255 mexilhões; 4,180 Kg; Ambiente: 257 mexilhões; 4,280 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

4-8/7- 3 60 h 0 

07-08 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

07-08 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

07-08 3 0 0 23,7 
08-08 4 0 6 25 
09-08 5 0 79 25,7 
10-08 6 0 137 23,4 
11-08 7 1 34 24,2 
12-08 ; 8 4 1 24,5 
13-08 ; 9 11 257 
14-08 ; io 10 
15-08 ; H 7 
16-08 ; 12 8 
17-08 ; 13 12 
18-08 ; 14 14 
19-08 15 24 
20-08 16 29 
21-08 17 34 
22-08 18 36 
23-08 19 21 
24-08 20 18 
25-08 21 10 
26-08 22 6 
27-08 23 3 
28-08 24 3 
29-08 25 1 
30-08 26 2 
31-08; 27 1 

255 
Temperatura média 24,42 



Ficha de registo do 7o ensaio (NE) 

0 h: n° estimado de 590 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 391; peso total depois da depuração: 7,870 
Frigorífico: 187 mexilhões; 3,820 Kg; Ambiente: 202 mexilhões; 4,050 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

11-8/13 -8 60 h 1 às 12 h de depuração 

14-08 

1 às 48 h de depuração 

14-08 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. 
(5°Q 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

14-08 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. 
(5°Q Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

14-08 3 0 0 22,4 
15-08 4 0 1 22,1 
16-08 5 1 4 22,9 
17-08 6 4 66 22,5 
18-08 7 7 91 22,2 
19-08 8 30 34 22,5 
20-08 9 1 6 21,9 
21-08 ; io 4 202 
22-08 11 3 
23-08 12 5 
24-08, 13 15 
25-08, 14 8 
26-08 15 10 
27-08, 16 14 
28-08, 17 16 
29-08; 18 9 
30-08; 19 20 
31-08; 20 19 
01-09; 21 16 
02-09; 22 1 
03-09; 23 2 
04-09; 24 1 
05-09; 25 1 

187 
Temperatura média 22,36 



Ficha de registo do 8o ensaio (NE) 

0 h: n° estimado de 636 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 396; peso total depois da depuração: 6,770 Kg 
Frigorifico: 194 mexilhões; 3,380 Kg; Ambiente: 202 mexilhões; 3,390 Kg 

Data i Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data i Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

27-10/2Ç 

30-1C 

)-10 60 h 0 27-10/2Ç 

30-1C 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

27-10/2Ç 

30-1C 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

27-10/2Ç 

30-1C '; 3 0 0 14,5 
31-1C ); 4 0 0 14,7 
1-11; 5 0 0 16,0 
2-11; 6 0 0 16,0 
3-11; 7 0 2 13,5 
4-11; 8 0 27 12,7 
5-11; 9 0 23 14,5 
2-11; 10 2 22 19,2 
3-11; 11 3 6 17,5 
4-11; 12 10 24 17,5 
5-11; 13 17 30 15,9 
6-11; 14 14 16 15,8 
7-11; 15 19 31 15,9 
8-11; 16 13 11 14,8 
9-11; 17 28 6 13,2 
10-11 ; 18 28 4 15,4 
11-11 ; 19 20 202 
12-11 ; 20 18 
13-11 ; 21 11 
14-11 ; 22 6 
15-11 ; 23 2 
16-11 ; 24 3 

194 
Temperatura média 15,44 



Ficha de registo do 9o ensaio (NE) 

0 h: n° estimado de 541 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 301; peso total depois da depuração: 5,850 Kg 
Frigorifico: 150 mexilhões; 2,950 Kg; Ambiente: 151 mexilhões; 2,900 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

4-11/6-11 

7-11; 

60 h 0 4-11/6-11 

7-11; 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

4-11/6-11 

7-11; 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

4-11/6-11 

7-11; 3 0 0 17,5 
8-11; 4 0 0 17,5 
9-11; 5 0 1 15,9 
10-11; 6 0 3 15,8 
11-11; 7 1 18 15,9 
12-11; 8 3 29 14,8 
13-11; 9 1 28 13,2 
14-11; 10 6 30 15,4 
15-11; 11 2 23 15,0 
16-11; 12 3 9 13,9 
17-11; 13 6 5 12,9 
18-11; 14 12 1 15,8 
19-11; 15 21 4 14,6 
20-11; 16 22 151 
21-11; 17 23 
22-11; 18 21 
23-11; 19 7 
24-11; 20 10 
25-11; 21 8 
26-11; 22 2 
27-11; 23 2 

150 
Temperatura média 15,2 



Ficha de registo do 10° ensaio (NE) 

0 h: n° estimado de 573 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 333; peso total depois da depuração: 6,500 Kg 
Frigorifico: 166 mexilhões; 3,250 Kg; Ambiente: 166 mexilhões; 3,250 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

10-11/12 -11 60 h 1 
às 60 h 

13-11 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

13-11 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

13-11 3 0 0 13,2 
14-11 4 1 0 15,4 
15-11 5 0 0 15,0 
16-11 6 0 15 13,9 
17-11 7 1 16 12,9 
18-11 8 1 17 15,8 
19-11 9 1 25 14,6 
20-11 10 8 19 13,9 
21-11 11 9 42 13,4 
22-11 12 29 16 14,8 
23-11 13 16 7 11,1 
24-11 14 36 4 11,7 
25-11 15 43 5 10,5 
26-11 16 4 166 
27-11 17 8 
28-11 18 6 
29-11 19 3 

166 

Temperatura média 13,6 



Ficha de registo do 11° ensaio (NE) 

0 h: n° estimado de 546 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 286; peso total depois da depuração: 6,250 Kg 
Frigorifico: 143 mexilhões; 3,100 Kg; Ambiente: 142 mexilhões; 3,150 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

21-11/27-11 60 h 1 
às 60 h depuração 

28-11; 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

28-11; 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

28-11; 3 0 0 13,1 
29-11; 4 0 0 12,7 
30-11; 5 0 1 13,8 
1-12; 6 0 0 11,4 
2-12; 7 0 0 8,3 
3-12; 8 1 3 8,7 
4-12; 9 1 6 8,1 
5-12; 10 2 6 8,7 
6-12; 11 1 8 9,9 
7-12; 12 8 11 9,6 
8-12; 13 9 9 10,5 
9-12; 14 5 22 9,7 
10-12; 15 17 23 8 
11-12; 16 13 22 8,7 
12-12; 17 21 14 9,7 
13-12; 18 21 12 9,1 
14-12; 19 13 4 9,7 
15-12; 20 15 1 9 
16-12; 21 5 142 
17-12; 22 9 
18-12; 23 2 

143 

Temperatura média 9,9 



Tabela n° 1. N° total de mortos / dia (Io ao 11° ensaio; não expostos) 

Durante depuração 
Freq. Obs. 

Horas Tanque 
12 h 1 
36 h 
48 h 
60 h 

0 
3 
4 

36 h 
48 h 
60 h 

0 
3 
4 

Após depuração 
36 h 
48 h 
60 h 

0 
3 
4 Tempo Frequência Obs. Freq. Obs. 
8 Dias Frigorífico Ambiente 

2* 0 2 
3 9 2 
4 15 13 
5 12 136 
6 5 408 
7 48 519 
8 81 393 
9 45 142 
10 69 94 
11 92 86 
12 146 61 
13 171 51 
14 214 43 
15 209 63 
16 214 33 
17 226 20 
18 197 16 
19 130 4 
20 95 2 
21 57 
22 27 
23 11 
24 7 
25 2 
26 2 
27 1 

2085 2088 
Total mexilhões 4181 

2*: 36 h de depuração 

Mortalidade no tanque 0,19 



Ficha de registo do Io ensaio Exposto 

0 h: n° estimado de 531 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 411; peso total depois da depuração: 6,250 Kg 
Frigorífico: 202 mexilhões; 3,970 Kg; Ambiente: 209 mexilhões; 4,0 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos T(°C) Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Sala 11.00: 18,5 

17.00: 23,4 02-04; 23.00 12 h 0 
11.00: 18,5 
17.00: 23,4 
23.00: 17,2 

02-04/05-04 60 h 
Freq. Obs. Tanque Média: 19,7 

02-04/05-04 60 h 0 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

06-04; 
07-04, 
08-04; 

4 
5 
6 

0 
0 
0 

0 
1 
11 

17,2 
17,2 
19,2 

09-04; 
10-04; 
11-04; 

7 
8 
9 

4 
20 
0 

73 
91 
29 

19,6 
16,2 
14 

12-04; 10 0 2 14,9 
13-04; 11 5 2 15,5 
14-04; 12 1 209 
15-04; 13 3 
16-04; 14 2 
17-04; 15 5 
18-04; 16 25 
19-04; 17 40 
20-04; 18 55 
21-04; 19 31 
22-04; 20 9 
23-04; 21 1 
24-04; 22 1 

202 
Temperatura média 16,73 



Ficha de registo 2o ensaio Exposto 

0 h: n° estimado de 505 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 385; peso total depois da depuração: 8,150 
Frigorífico: 189 mexilhões; 3,450 Kg; Ambiente:194 mexilhões; 4,7 K 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos °C Tempo 
(h) Freq. Obs. Sala 11.00: 18,3 

16.45:20,5 08-04; 23.00 12 h 0 
11.00: 18,3 
16.45:20,5 
22.55:22,4 

60 h 
Freq. Obs. Tanque Média: 20,4 

8-04/11-04 60 h 2 
1 ; 1 i 

60 h de depuração 
Tempo 

dias 
Freq. Obs. Frigo 

(5°C) 
N° de Mortos T(°C) 

ambiente 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

12-04; 
13-04; 
14-04; 
15-04; 
16-04; 
17-04; 
18-04; 
19-04; 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

0 
8 
0 
0 
4 
6 
5 
17 

0 
0 
10 
43 
77 
38 
16 
7 

15 
15,5 
15,1 
15,7 
15,9 
18,2 
18,3 
18,2 
15,3 
13,7 
16,5 
16,6 
16,4 

20-04; 
21-04; 
22-04; 

12 
13 
14 

19 
41 
38 

1 
0 
0 

15 
15,5 
15,1 
15,7 
15,9 
18,2 
18,3 
18,2 
15,3 
13,7 
16,5 
16,6 
16,4 

23-04; 
24-04; 

15 
16 

20 
6 

1 
1 

15 
15,5 
15,1 
15,7 
15,9 
18,2 
18,3 
18,2 
15,3 
13,7 
16,5 
16,6 
16,4 

25-04; 17 17 194 

15 
15,5 
15,1 
15,7 
15,9 
18,2 
18,3 
18,2 
15,3 
13,7 
16,5 
16,6 
16,4 

26-04; 18 0 
27-04; 19 5 
28-04; 20 0 
29-04; 21 3 

189 [ 
Temperatura média 16,18 



Ficha de registo do 3o ensaio Exposto 

0 h: n° estimado de 440 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 320; Peso total depois da depuração: 6,550 Kg 
Frigorífico: 161 mexilhões; 3,400 Kg; Ambiente: 158 mexilhões; 3,400 K 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos °C Tempo 
(h) Freq. Obs. Sala 9.30: 15 

15.30:24 14-04; 21.30 12 h 0 
9.30: 15 
15.30:24 
21.30- 24 7 

60 h 
Freq. Obs. Tanque Média: 21,2 

14-04/17-04 60 h 1 
às 60h de depuração 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

18-04; 
19-04; 
20-04; 
21-04; 
22-04; 
23-04; 
24-04; 
25-04; 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
10 

0 
0 

30 
77 
35 
13 
3 

158 

18,3 
15,4 
15,3 
13,8 
16,5 
16,6 
16,4 

26-04; 12 14 
27-04; 13 40 
28-04; 14 33 
29-04; 15 30 
30-04; 16 12 
01-05; 17 6 
02-05; 18 9 
03-05; 19 1 
04-05; 20 2 

161 
1 
Temperatura média 16,04 



Ficha de registo 4o ensaio Exposto 

0 h: n° estimado de 518 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 378; Peso total depois da depuração: 7,700 Kg 
Frigorífico: 186 mexilhões; 3,900 Kg; Ambiente: 186 mexilhões; 3,800 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos 
Frea. Obs Sala 

°C 

14-07; 23.0C ) 12 h 5 10.30: 20 5 16.30:28 
22 30' 26 3 

14-07/16-07 
Freq. Obs. Tanque Média: 24,8 14-07/16-07 48 h 1 

às 36 horas 
Tempo 

dias 
Freq. Obs. Frigo 

(5°C) 
N° de Mortos T(°C) 

; ambiente 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
; ambiente 

17-07; 
18-07, 

3 
4 

3 
12 
24 
4 

22 
4 
6 
2 
4 

0 18,3 

19-07; 
20-07; 

5 
6 

3 
12 
24 
4 

22 
4 
6 
2 
4 

1 
7 

20,7 
22,1 

21-07; 
22-07; 
23-07; 
24-07; 

7 
8 
9 
10 

3 
12 
24 
4 

22 
4 
6 
2 
4 

25 
70 
65 
17 

22,4 
21,7 
21 

21,3 

25-07; 11 

3 
12 
24 
4 

22 
4 
6 
2 
4 1 

186 
21,5 

26-07; 12 2 
27-07; 13 5 
28-07; 14 6 
29-07; 15 11 
30-07; 16 8 
31-07; 17 6 
01-08; 18 14 
02-08; 19 20 
03-08; 20 8 
04-08; 21 12 
05-08; 22 7 
06-08; 23 3 
07-08; 24 

—• 

3 
186 

~ 1 1 Temperatura média 21,13 



:ha de registo do 5o ensaio Exposto 

i: n° estimado de 571 indivíduos, peso: 10 Kg 
indivíduos- 371; Peso total depois da depuração: 7,640 Kg 
igorifíco: 181 mexilhões; 3,670 Kg; Ambiente: 182 mexilhões; 3,970 Kg 

Data Tempo N° de Mortos °C 

(h) Freq. Obs. Sala 11.00:24,2 
17.00: 28,5 
23.00: 26 

5-07; 22. 30 12 h 6 
11.00:24,2 
17.00: 28,5 
23.00: 26 

D7 60 h 
Freq. Obs. Tanque Média: 26,2 

5-07/31-1 D7 60 h 2 
às 48 h de depuração 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

1-08; 
2-08; 
3-08, 
4-08, 
5-08; 
6-08; 
7-08; 
8-08; 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

30 
12 
1 
2 
7 
26 
6 
2 

0 
6 
23 
87 
43 
20 
3 

182 

24,8 
24 

24,2 
23,7 
22 

23,4 
23,7 

9-08; 12 5 
10-08; 13 11 
11-08; 14 28 
12-08; 15 15 
13-08 16 13 
14-08 17 10 
15-08 18 4 
16-08 19 7 
17-08 20 0 
18-08 ; 2 1 2 

181 
1% M 



;ha de registo do 6o ensaio Exposto 

1: n° estimado de 712 indivíduos, peso: 10 Kg 
indivíduos: 512; Peso total depois da depuração: 8,010 Kg 
igorífíco: 253 mexilhões; 4,040 Kg; Ambiente: 254 mexilhões; 3,970 Kg 

Data Tempo N° de Mortos °C 

(h) Freq. Obs. Sala 11.00:25 
17.00: 27,2 
23.00: 29 

1-08; 23.00 12 h 4 
11.00:25 
17.00: 27,2 
23.00: 29 

60 h 
Freq. Obs. Tanque Média: 27,0 

4-08/07-08 60 h 1 
às 60 h de depuração 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

08-08; 
09-08; 
10-08; 
11-08; 
12-08; 
13-08, 
14-08; 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0 
0 
0 
2 
4 
11 
7 

1 
4 
97 
121 
27 
4 

254 

25 
25,7 
23,4 
24,2 
24,5 
24 

15-08; 11 5 
16-08; 12 3 
17-08; 13 4 
18-08; 14 22 
19-08; 15 27 
20-08; 16 13 
21-08; 17 20 
22-08; 18 25 
23-08; 19 18 
24-08; 20 25 
25-08; 21 8 
26-08; 22 20 
27-08; 23 8 
28-08; 24 8 
29-08; 25 2 
30-08; 26 7 
31-08; 27 9 
1-09; 28 4 
2-09; 29 1 

1 253 
Temperatura média 



;ha de registo 7o ensaio Exposto 

1: n° estimado de 590 indivíduos, peso: 10 Kg 
indivíduos: 450; Peso total depois da depuração: 7,850 Kg 

igorífico: 220 mexilhões; 3,950 Kg; Ambiente: 223 mexilhões; 3,900 Kg 

Data Tempo N° de Mortos °C 

(h) Freq. Obs. Sala 11.00:26,3 
17.00: 27,4 
23.00: 30 

-08; 23.00 12 h 4 
11.00:26,3 
17.00: 27,4 
23.00: 30 

60 
Freq. Obs. Tanque Média: 27,9 

[-08/14-08 60 1 
às 60 h de depuração 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

15-08; 
16-08; 
17-08; 
18-08; 
19-08; 
20-08; 
21-08; 
22-08; 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 
3 
0 
0 
22 
4 
1 
5 

0 
0 
9 
60 
79 
63 
12 

223 

22,1 
22,9 
22,5 
22,2 
22,5 
21,9 
22,7 

23-08, 12 4 
24-08; 13 12 
25-08; 14 12 
26-08; 15 10 
27-08; 16 13 
28-08; 17 15 
29-08; 18 9 
30-08; 19 13 
31-08; 20 26 
01-09; 21 41 
02-09; 22 9 
03-09; 23 10 
04-09; 24 2 
05-09; 25 5 
06-09; 26 1 
07-09; 27 3 
08-09; 28 1 

222 
Temperatura média 22,40 



cha de registo do 8o ensaio Exposto 

i: n° estimado de 547 indivíduos, peso: 10 Kg 
' indivíduos: 347; Peso total depois da depuração: 7,850 Kg 
•igorífico: 176 mexilhões; 3,350 Kg; Ambiente: 169 mexilhões; 3,050 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos °C Tempo 
(h) Freq. Obs. Sala 25°C 

7-10;23.00 12 h 0 

60 
Freq. Obs. Tanque 

'-10/30-10 60 2 
às 60 h depuração 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

Tempo 
dias 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

31-10; 4 0 0 14,7 
1-11; 5 0 0 16,0 
2-11; 6 0 0 16,0 
3-11; 7 0 2 13,5 
4-11; 8 0 19 12,7 
5-11; 9 0 11 14,5 
2-11; 10 0 17 19,2 
3-11; 11 0 8 17,5 
4-11; 12 4 45 17,5 
5-11; 13 5 36 15,9 
6-11; 14 6 6 15,8 
7-11; 15 19 9 15,9 
8-11; 16 15 10 14,8 
9-11; 17 12 5 13,2 
10-11; 18 24 1 15,4 
11-11; 19 21 169 
12-11; 20 18 
13-11; 21 28 
14-11; 22 12 
15-11; 23 8 
16-11; 24 4 

176 
Temperatura média 15,51 



cha de registo do 9o ensaio Exposto 

1: n° estimado de 473 indivíduos, peso: 10 Kg 
' indivíduos: 274; Peso total depois da depuração: 5,400 Kg 
■igorífico: 134 mexilhões; 2,700 Kg; Ambiente: 138 mexilhões; 2,700 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos °C Tempo 
(h) Freq. Obs. Sala 25°C 

-11; 23.00 12 h 1 

60 
Freq. Obs. Tanque 

\-\ 1/7-11 60 1 
às 24 horas 

Tempo 
(dias) 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

Tempo 
(dias) 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

8-11; 4 1 0 17,5 
9-11; 5 0 3 15,9 
10-11; 6 0 2 15,8 
11-11; 7 0 4 15,9 
12-11; 8 1 16 14,8 
13-11; 9 2 20 13,2 
14-11; 10 2 19 15,4 
15-11; 11 0 37 15,0 
16-11; 12 2 15 13,9 
17-11; 13 6 6 12,9 
18-11; 14 13 5 15,8 
19-11; 15 10 3 14,6 
20-11; 16 25 5 13,9 
21-11; 17 20 3 13,4 
22-11; 18 23 138 
23-11; 19 8 
24-11; 20 13 
25-11; 21 4 
26-11; 22 2 
27-11; 23 2 

134 

Temperatura média 14,86 



;ha de registo do 10° ensaio Exposto 

1: n° estimado de 515 indivíduos, peso: 10 Kg 
indivíduos: 315; Peso total depois da depuração: 5,400 Kg 
igorífico: 156 mexilhões; 3,050 Kg; Ambiente: 159 mexilhões; 3,050 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos °C Tempo 
(h) Freq. Obs. Sala 10.00:21,2 

16.30: 22 M l ; 22 30 12 h 0 
10.00:21,2 
16.30: 22 
22.15:21 

-11 60 
Freq. Obs. Tanque Média: 21,4 

Ml/13--11 60 0 

Tempo 
(dias) 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

N° de Mortos T(°C) 
ambiente 

Tempo 
(dias) 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) Freq. Obs. Ambiente 

T(°C) 
ambiente 

14-11; 4 0 0 15,4 

15-11; 5 0 1 15,0 
16-11; 6 1 1 13,9 
17-11; 7 0 5 12,9 
18-11. 8 5 20 15,8 
19-11 9 0 30 14,6 
20-11 10 6 13 13,9 
21-11 11 5 27 13,4 
22-11 12 7 33 14,8 
23-11 13 3 10 11,1 
24-11 14 14 12 11,7 
25-11 15 43 6 10,5 
26-11 16 18 1 12,8 
27-11 17 8 159 
28-11 18 13 
29-11. 19 18 
30-11 20 5 
1-12; 21 5 
2-12; 22 5 

156 
Temperatura média 13,52 



cha de registo do 11° ensaio Exposto 

h: n° estimado de 472 indivíduos, peso: 10 Kg 
3 indivíduos: 272; Peso total depois da depuração: 5,680 Kg 
igorífico: 133 mexilhões; 2,800 Kg; Ambiente: 139 mexilhões; 2,880 Kg 

Tempo 
(h) 
12 h 

60 

Tempo 
(dias) 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

N° de Mortos 
Freq. Obs. Sala 

0 

Freq. Obs. Tanque 
0 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

0 
0 
o 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
7 
4 
14 
15 
20 
12 
19 
13 
5 
14 
1 
0 
3 

133 

0 C 
10.00: 18,5 
16.00: 20,1 
22.15: 21 
Média : 19,9 

N° de Mortos 
Freq. Obs. Ambiente 

0 
1 
0 
o 
1 
2 
3 
7 
6 

22 
9 

22 
25 
12 

T(°C) 
ambiente 

13 9,1 
9 9,7 
4 9 
3 10 

139 

12,7 
13,8 
11,4 
8,3 
8,7 
8,1 
8,7 
9,9 
9,6 
10,5 
9,7 
8 

8,7 
9,7 

Temperatura média 9,76 



tbela n° 2. N° total de mortos / dia + 12 horas (Io ao 11° ensaio; expostos) 

Horas Freq. Obs. 
Sala 

12 h 20 

Durante depuração 
Horas Freq. Obs. 

Tanque 
h (24h dp) 
h(36hdp) 

1 
1 
2 
7 

11 

h (48h dp) 

1 
1 
2 
7 

11 

Após depuração 
h (60h dp) 

1 
1 
2 
7 

11 
Tempo 

Dias 
Frequência Obs. 

Frigorífico 
Freq. Obs. 
Ambiente 

: depuração 3* 
4 

3 
44 

0 
2 

5 47 23 
6 6 208 
7 33 542 
8 67 473 
9 56 247 
10 34 89 
11 53 88 
12 61 100 
13 130 74 
14 175 32 
15 197 41 
16 152 42 
17 168 20 
18 191 14 
19 162 9 
20 118 4 
21 123 3 
22 69 
23 36 
24 31 
25 8 

:: 36 h de depuração 26 
27 

8 
15 

28 5 
29 1 

1993 2011 
Total mexilhões 4035 

Mortalidade na sala 0,27 
Mortalidade no tanque 0,55 



Tabela n° 3. N° total de mortos/dia (soma do lote não exposto e exposto) 

Horas Freq. Obs. Sala 
12 h 20 

Durante depuração 
Horas Freq. Obs.Tanque 

24 h (12 h dp) 
36h(24hdp) 
48 h (36h dp) 
60 h (48h dp) 
72 h (60h dp) 

1 
1 
1 
5 

11 
Total 19 

Dias N° total mortos N° total mortos Total 
frigorífico ambiente 

2 0 2 2 
3 12 2 14 
4 59 15 74 
5 59 159 218 
6 11 616 627 
7 81 1061 1142 
8 148 866 1014 
9 101 389 490 
10 103 183 286 
11 145 174 319 
12 207 161 368 
13 301 125 426 
14 389 75 464 
15 406 104 510 
16 366 75 441 
17 394 40 434 
18 388 30 418 
19 292 13 305 
20 213 6 219 
21 180 3 183 
22 96 96 
23 47 47 
24 38 38 
25 10 10 
26 10 10 
27 16 16 
28 5 5 
29 1 1 

4078 4099 8177 
Total 8216 



Ficha de registo do 4o ensaio - Controlos 

Peso total: 10 Kg 

Frigorífico: 283 mexilhões; 5 Kg; Ambiente: 276 mexilhões; 5 Kg 

Data Tempo 
(dias) 

N° de mortos 
T(°C) 

Data Tempo 
(dias) Freq.Obs. Frigo. Freq. Obs. T(°C) 

(5°C) Ambiente Ambiente 
15-07; 1 0 1 19,3 
16-07, 2 1 1 17,8 
17-07 3 5 18 18,3 
18-07; 4 28 101 20,7 
19-07; 5 22 113 22,1 
20-07; 6 0 35 22,4 
21-07; 7 15 6 21,7 
22-07, 8 38 0 21 
23-07, 9 12 1 21,3 
24-07, 10 7 276 
25-07 11 1 
26-07 12 11 
27-07 13 27 
28-07 14 36 
29-07 15 24 
30-07 16 23 
31-07 17 13 
01-08 18 10 
02-08 19 6 
03-08 20 2 
04-08 21 2 

283 



Ficha de registo do 5o ensaio - Controlos 

Peso total: 10 Kg 

Frigorífico: 257 mexilhões; 5 Kg; Ambiente: 253 mexilhões; 5Kg 

Dat. a Tempo 
(dias) 

N° de mortos 
T(°C) 

Dat. a Tempo 
(dias) Freq. Obs. Frigo Freq. Obs. T(°C) 

(5°C) Ambiente Ambiente 
29-0' '; i 17 1 21 
30-0' '; 2 16 6 22,5 
31-0' '; 3 30 115 20 
1-08 4 12 111 24,8 
2-08 5 12 20 24 
3-08 6 1 253 
4-08 7 2 
5-08 8 8 
6-08 9 36 
7-08 10 36 
8-08 11 33 
9-08 12 31 
10-08 ; 13 20 
11-08 ; 14 3 

257 



Ficha de registo do 6o ensaio - Controlos 

Peso total: 10 Kg 

Frigorifico: 230 mexilhões; 5 Kg; Ambiente: 228 mexilhões; 5Kg 

Data Tempo 
(dias) 

N° de mortos 
T(°C) 

Data Tempo 
(dias) Freq. Obs. Frigo Freq. Obs. T(°C) 

(5°C) Ambiente Ambiente 
05-08 1 0 2 22 
06-08 2 2 30 23,4 
07-08 3 4 156 23,7 
08-08 4 0 40 25 
09-08 5 0 228 
10-08 6 2 
11-08 ; 7 14 
12-08 8 26 
13-08, 9 38 
14-08, 10 36 
15-08, 11 34 
16-08, 12 35 
17-08, 13 28 
18-08, 14 11 

230 



Ficha de registo do 8o ensaio - Controlos 

Peso total: 10 Kg 

Frigorifico: 306 mexilhões, 5 Kg; Ambiente: 298 mexilhões, 5 Kg 

Data Tempo 
(dias) 

N°de mortos 
(T°C) 

Data Tempo 
(dias) Freq. Obs. Frigo Freq. Obs. (T°C) 

(5°C) Ambiente Ambiente 
28-10; 1 0 0 14,5 
29-10; 2 0 0 14,5 
30-10; 3 0 0 14,5 
31-10; 4 2 7 14,7 
1-11; 5 0 46 16,0 
2-11; 6 2 26 16,0 
3-11; 7 4 48 13,5 
4-11; 8 6 83 12,7 
5-11; 9 25 47 14,5 
2-11; 10 42 35 19,2 
3-11; 11 23 6 17,2 
4-11; 12 75 298 
5-11; 13 49 
6-11; 14 28 
7-11; 15 36 
8-11; 16 6 
9-11; 17 8 

306 



Ficha de registo do 9o Ensaio - Controlos 

Peso total: 10 Kg 

Frigorifico: 260 mexilhões; 5 Kg; Ambiente: 228 mexilhões; 5 Kg 

Data Tempo 
(dias) 

N° de mortos 
T(°C) 

Data Tempo 
(dias) Freq. Obs. Frigo Freq. Obs. T(°C) 

(5°C) Ambiente Ambiente 
5-11; 1 0 1 14,5 
6-11; 2 1 3 19,2 
7-11; 3 0 0 17,2 
8-11; 4 2 11 17,5 
9-11; 5 3 19 15,9 
10-11 ; 6 4 20 15,8 
11-11 7 3 90 15,9 
12-11 8 0 42 14,8 
13-11 9 9 26 13,2 
14-11 10 21 10 15,4 
15-11 11 20 6 
16-11 12 62 228 
17-11 13 40 
18-11 14 46 
19-11 15 30 
20-11 16 8 
21-11 17 7 
22-11 18 3 
23-11 19 1 

260 



Ficha de registo do 10° ensaio - Controlos 

Peso total: 10 Kg 

Frigorifico: 260 mexilhões, 5 Kg; Ambiente: 271 mexilhões, 5 Kg 

Data Tempo 
(dias) 

N° de mortos 
T(°C) 

Data Tempo 
(dias) Freq. Obs. Frigo Freq. Obs. T(°C) 

(5°C) Ambiente Ambiente 
11-11; 1 0 0 15,9 
12-11; 2 0 0 14,8 
13-11; 3 2 2 13,2 
14-11; 4 0 10 15,4 
15-11; 5 1 34 15,0 
16-11; 6 3 69 13,9 
17-11; 7 9 138 12,9 
18-11; 8 16 13 15,8 
19-11; 9 13 1 14,6 
20-11; 10 61 4 13,9 
21-11; 11 54 271 
22-11; 12 59 
23-11; 13 13 
24-11; 14 9 
25-11; 15 14 
26-11; 16 6 

260 



Ficha de registo do 11° Ensaio - Controlos 

Peso total: 10 Kg 

Frigorifico: 237 mexilhões, 5 kg; Ambiente: 238 mexilhões, 5 kg 

Data Tempo 
(dias) 

N° de mortos 
T(°C) 

Data Tempo 
(dias) Freq. Obs. Frigo Freq. Obs. T(°C) 

(5°C) Ambiente Ambiente 
25-11; 1 0 0 10,5 
26-11; 2 0 0 12,8 
27-11; 3 0 4 13,1 
28-11; 4 1 8 11,2 
29-11; 5 3 12 12,7 
30-11; 6 3 15 13,8 
1-12; 7 3 35 11,4 
2-12; 8 0 76 8,3 
3-12; 9 14 41 8,7 
4-12; 10 14 19 8,1 
5-12; 11 22 13 8,7 
6-12; 12 54 8 9,9 
7-12; 13 46 3 9,6 
8-12; 14 28 4 10,5 
9-12; 15 19 238 
10-12; 16 22 
11-12; 17 8 

237 



Tabela n° 4. N° total de mortos/dia - Controlos 

Tempo 
(dias) 

N° total de mortos Tempo 
(dias) Freq. Obs. Frigo Freq. Obs. 

Ambiente 

Tempo 
(dias) Freq. Obs. Frigo Freq. Obs. 

Ambiente Total 
1 17 5 22 
2 20 40 60 
3 41 295 336 
4 45 288 333 
5 41 244 285 
6 15 165 180 
7 50 317 367 
8 94 214 308 
9 147 116 263 
10 217 68 285 
11 187 25 212 
12 327 8 335 
13 223 3 226 
14 161 4 165 
15 123 123 
16 65 65 
17 36 36 
18 13 13 
19 7 7 
20 2 2 
21 2 2 

1833 1792 3625 



Ficha de registo do 12° ensaio - Depuradora Portuguesa de Bivalves 

0 h: n° estimado de 441 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 321; peso total depois da depuração: 6,970 Kg 
Frigorifico: 183 mexilhões; 3,520 Kg; Ambiente: 138 mexilhões; 3,450 Kg 

Data Tempo 
(h) 

N° de Mortos Data Tempo 
(h) Freq. Obs. Tanque 

8-4/10-4 60 h 0 
às 60 h 

Tempo Freq. Obs. Frigo N° de Mortos °C 

11-04 
dias (5°C) Freq. Obs. Ambiente 

15,6 11-04 ; 3 0 0 15,6 
12-04 ; 4 0 0 15,7 
13-04 ; 5 0 1 15,5 
14-04 6 2 8 15,1 
15-04 7 0 22 15,7 
16-04 8 0 47 15,9 
17-04 9 0 34 18,2 
18-04 10 5 22 18,8 
19-04 11 3 2 18,1 
20-04 12 5 2 15,3 
21-04 13 22 138 
22-04 14 35 
23-04 15 18 
24-04, 16 36 
25-04, 17 17 
26-04; 18 14 
27-04; 19 9 
28-04; 20 8 
29-04 21 9 

183 



Ficha de registo do 13° ensaio - Depuradora Portuguesa de Bivalves 

0 h: n° estimado de 492 indivíduos, peso: 10 Kg 
N° indivíduos: 372; peso total depois da depuração: 7,245 Kg 
Frigorifico: 190 mexilhões; 3,665 Kg; Ambiente: 182 mexilhões; 3,580 Kg 

Data 

14-4/16-4 

17-04 
18-04 
19-04 
20-04 
21-04 
22-04 
23-04 
24-04 
25-04 
26-04 
27-04 
28-04 
29-04 
30-04 

Tempo 
(h) 

60 h 

Tempo 
dias 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

N° de Mortos 
Freq. Obs. Tanque 

0 
às 60 h 

Freq. Obs. Frigo 
(5°C) 

0 
0 
o 
o 
1 
1 
6 

26 
33 
53 
31 
20 
15 
4 

190 

N° de Mortos 
Freq. Obs. Ambiente 

0 
1 
3 

51 
77 
39 
10 
1 

182 



Anexo VIII. Viabilidade 256 

Anexo VIII. Viabilidade 
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