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RESUMO 

 

ALBERTINI, L. S. Ecologia, fatores associados à virulência e diversidade de 
Escherichia coli isolados de amostras de água de lastro, água de regiões portuárias 
e moluscos bivalves no Brasil. 2009. 215 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.                        

 
 

Os ecossistemas aquáticos possuem microrganismos transitórios que chegam através 

do ar, solo, despejos industriais e domésticos e através da água de lastro de navios, 

degradando a qualidade da água. Escherichia coli foi isolado de amostras de água de lastro, 

água de regiões portuárias e de bivalves e dos 331 isolados de E. coli estudados, 49,6% 

apresentaram múltipla resistência variando de 2 a 8 antibióticos. Todos eles foram 

resistentes a eritromicina, característica natural da espécie. Dois isolados de amostras de 

água de região portuária de Paranaguá (2/42), possuíam os seguintes antibioticotipos: AMI 

AMP CTX CAZ CPX ERI PPT SUT e AMI AMC AMP CTX CAZ CRX ERI SUT. Sete 

fatores associados à virulência foram pesquisados utilizando a técnica de hibridação 

radioativa: Toxina termoestável (ST), Toxina termolábil (LT), Adesão agregativa (EAEC), 

Fator de invasão (INV), Toxina “Shiga-like” I (stx-1), Toxina “Shiga-like” II (stx-2), e o 

gene que codifica para a intimina (eae). Os resultados positivos da hibridação foram 

confirmados através da reação em cadeia de polimerase e somente 4 isolados apresentaram 

homologia com o gene que codifica para Aderência Agregativa (AA) de EAEC, 3  para eae, 

3 para ST e um para stx2. Em relação à pesquisa da presença de plasmídeos, um total de 

80,0% (24/30) e 72,3% (68/94) dos isolados de E. coli de amostras de água de lastro e de 

amostras de água de regiões portuárias apresentaram plasmídeos, respectivamente. Neste 

estudo, os isolados de E. coli de amostras de moluscos bivalves coletados nas proximidades 

das regiões portuárias estudadas mostraram que 75,3% (55/73) possuem plasmídeos e 

56,8% dos mesmos correspondem a plasmídeos com fragmentos entre 2027 pb e 23.099 pb. 

Na caracterização molecular dos isolados, verificou-se que o ERIC-PCR apresentou um 

melhor desempenho pelo maior número de clusters com similaridade maior que 70%. A 

presença de isolados contendo os genótipos encontrados, nos remetem a analisar a 

importância sobre o risco da presença de E. coli patogênica no ambiente marinho costeiro e 

em água de lastro. Por isso, programas de vigilância sanitária devem ser implementados 

para proteger a saúde humana, animal e do meio ambiente. 

Palavras-chave: Escherichia coli. Resistência aos antibióticos. Fatores associados à 
virulência. Plasmídeos. ERIC-PCR. REP-PCR. Água de lastro. Água de regiões 
portuárias. Moluscos bivalves. 

 



ABSTRACT 

ALBERTINI, L. S. Ecology, virulence factors and diversity of Escherichia coli 
isolated from ballast water, ports areas and bivalves samples in Brazil. 2009. 215 f. 
Ph. D. Thesis (Science) - Institute of Biomedical Science, University of São Paulo, São 
Paulo, Brazil. 
 
 

The aquatic ecosystems had transitory microorganisms that arrived through the 

air, soil, industrial and domestic sewage and ballast water, degrading the water quality. 

Escherichia coli was isolated from ballast water, port areas water and bivalves samples. 

All of them were resistant to erythromycin, natural behavior of this specie. However, 

from the 331 isolates of E. coli studied, 49.6% had multiple antibiotics resistant varied 

from 2 to 8 antibiotics. Two isolates from Paranaguá Port area water samples (2/42), 

showed the following antibiotics type: AMI AMP CTX CAZ CPX ERI PPT SUT and 

AMI AMC AMP CTX CAZ CRX ERI SUT. Seven virulence associated factors were 

investigated using radioactive hybridization: heat stable toxin (ST), heat labile toxin 

(LT), aggregative adhesion (EAEC), invasion factor (INV), Shiga-like I toxin (STx-1), 

Shiga-like II toxin (STx-2), and the gene that codify for intimin (eae). The positive 

results were confirmed through polymerase chain reaction and only 4 isolates presented 

homology to the gene that codify for aggregative adherence (AA) of EAEC, 3  for eae 

gene, 3 for ST and one for stx2. Concerning the plasmids study, a total of 80.0% (24/30) 

and 72.3% (68/94) of E. coli isolates from ballast water and port area water samples had 

plasmids, respectively. In this study the E. coli isolates from bivalves samples showed 

that 75.3% (55/73) had plasmids and 56.8% of them had plasmids with size from 2027 

bp and 23,099 bp. The molecular characterization of isolates verified that the ERIC-

PCR was more efficiency to show high number of clusters with similarity more than 

70%. The presence of E. coli isolates contained dangerous genotypes, showed the 

microbial risk present at the coast area ecosystem and ballast water samples and sanitary 

surveillance programs must be implemented for human, animal and aquatic ecosystem 

health protection. 

 

Key-words: Escherichia coli. Antibiotic Resistance. Virulence factors. Plasmids. 
ERIC-PCR. REP-PCR. Ballast water. Port areas. Bivalves. 
 
 
 
 
 



 
1 INTRODUÇÃO________________________________________________________ 

 

 

A água é um elemento de importância fundamental para a sobrevivência do 

homem. Seu desempenho nos setores industrial e agropecuário, no abastecimento 

público, na preservação da vida aquática, nas atividades recreacionais e no transporte 

marítimo confirmam essa importância vital.  Três quartos da superfície da Terra são 

cobertos por água, sendo que 97,4% é salgada e constituem os oceanos e 1,8% está 

congelada e se encontra nas regiões polares. Desta forma, a água doce disponível para a 

população do planeta representa apenas 0,8%, e parte desta está contaminada, segundo 

dados da COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

(CETESB, 2004).  

O desenvolvimento industrial, o crescimento demográfico e a ocupação do solo 

de forma intensa e acelerada têm provocado esta contaminação que compromete os 

recursos hídricos disponíveis para o consumo humano e para fins recreacionais, 

aumentando consideravelmente o surgimento de doenças de veiculação hídrica 

(RIVERA e MARTINS, 1996). Particularmente, a água contaminada é responsável por 

80% das doenças nos países em desenvolvimento, segundo dados da “WORLD 

HEALTH ORGANIZATION” (WHO, 2006), constituindo, desta forma, uma ameaça à 

saúde pública (MARTINS et al., 1993).  

O reconhecimento da gravidade presente nas águas receptoras de esgotos 

domésticos, como possíveis veículos de transmissão de agentes de doenças infecciosas e 

parasitárias, ocorreram com a descoberta dos agentes etiológicos das doenças 

infecciosas e da sua eliminação juntamente com as fezes dos indivíduos doentes ou 

portadores, como a do Vibrio cholerae em 1854, da Entamoeba histolytica em 1875 e 

da Shigella dysenteriae em 1898 (REINHART, 1980). Diversas doenças são associadas 

à água, e podem ocorrer pela contaminação por excreções humanas ou de outros 

animais ou pela presença de substâncias químicas nocivas à saúde humana (CETESB, 

2004). Segundo dados do “NATIONAL RESEARCH COUNCIL”, vírus e bactérias são 

os principais responsáveis por doenças transmitidas pela água e alimentos (NRC, 1999) 

(Tabela 1).  

 Os ecossistemas aquáticos costeiros podem ser contaminados por receberem 

esgotos domésticos e/ou pelo deslastre dos navios que transportam e introduzem 



microrganismos, parasitas e outros organismos de um ambiente para outro. Quando 

ingeridas acidentalmente por banhistas ou atingir áreas de cultivo e/ou extração de 

moluscos bivalves, podem por em risco a saúde da população.  

 Em termos de Saúde Pública, os aspectos sanitários devem ser enfocados, 

estudando-se o comportamento dos indicadores de poluição de origem fecal, sendo mais 

comumente utilizados o grupo dos coliformes fecais ou termotolerantes, e os 

enterococos fecais [AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA, 1985)]. 

Neste âmbito, devido à crescente preocupação que vem ocorrendo conseqüente de 

problemas oriundos da poluição e/ou contaminação das águas costeiras, isolaram-se E. 

coli de várias amostras de água coletadas em sete portos brasileiros, água de lastro de 

navios que ancoraram em nove portos brasileiros e de moluscos bivalves coletados in 

natura em áreas próximas a regiões portuárias brasileiras. 

 
Tabela 1 - Listagem dos principais agentes etiológicos das doenças veiculadas pela água e suas 

rotas de transmissão ao homem. 

Agente etiológico Doença Rota de transmissão 
Viroses 
Vírus da hepatite A 
Vírus da hepatite E  
Caliciviroses 
Rotavírus 
Astrovírus 
Enterovírus 

 
Hepatite infecciosa 
Hepatite 
Gastroenterite 
Gastroenterite infantil 
Gastroenterite 
Várias 

 
Alimento marinhob, águac 
Águac 
Alimento marinhob, águac 
Águac 
Alimento marinhob, águac 
Águab 

Bactérias autóctonesa 

Mycobacterium marinum 
Vibrio alginolyticus 
Vibrio cholerae 
Vibrio parahaemolyticus 

 
Granuloma 
Infeccões de pele 
Cólera 
Gastroenterite e Infec. pele 

 
Águad 
Águad 
Alimento marinhob, águac 
Alimento marinhob, águad 

Bactérias alóctones a 
Escherichia coli 
Leptospira interrogans 
Listeria monocytogenes 
Morganella morganii 
Salmonella species 

 
Gastroenterite 
Leptospirose 
Listeriose 
Intoxicação 
Febre tifóide e gastroenterite 

 
Águad 
Águad 
Alimento marinhob 
Alimento marinhob 
Águac 

Nemátodes 
Anisakis simplex 

 
Anisakiose 

 
Alimento marinhob 

Fonte: NRC (1996)  
a autóctone = endêmico ao ecossistema; alóctone = transitório ou alheio ao ecossistema, b Crú ou 
pouco cozido, c ingestão acidental de água durante a recreação; água potável contaminada com 
água de mar ou fezes, d contato acidental durante recreação ou trabalho. 
 

 

 



 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA____________________________________________ 

 

2.1 Ecossistemas aquáticos das zonas costeiras 

 

 Os ecossistemas aquáticos nas zonas costeiras têm uma importância 

considerável, pois são, a um só tempo, áreas públicas socializadas, onde ocorre relação 

dos portos marítimos com as cidades, com as paisagens e atividades ocupacionais e 

recreacionais. Adicionalmente, servem como área de alimentação, berçário, habitat e 

reprodução de várias espécies, confirmando a necessidade da preservação destes 

ambientes. As zonas costeiras compreendem as áreas mais produtivas e com maior 

diversidade biológica do planeta [UNITED NATIONS (U. N., 2008)]. 

No entanto, frequentemente esses ecossistemas sofrem influência direta da 

contribuição de água doce e poluição originária do continente. Os ecossistemas 

aquáticos possuem na sua composição microrganismos autóctones ou nativos, cuja 

função é específica e microrganismos alóctones (não indígenas) que são provenientes da 

atividade antrópica do entorno [NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC, 1996)]. 

As bactérias pelágicas do ambiente marinho podem ser associadas a detritos em 

suspensão, ao plâncton marinho ou ser de vida livre. Diversos estudos relatam a 

presença de viroses entéricas humanas e bactérias patogênicas em zonas costeiras 

(COLWELL, 1978; METCALF, 1978; MELNICK et al., 1979; GRIMES, 1991; 

BOSCH et al., 2001; KONG et al., 2002). 

O Brasil contempla 7.408 km de extensão de linha de costa, desconsiderando os 

recortes litorâneos (baías, reentrâncias, golfões, etc.), que elevam para mais de 8,5 mil 

km voltados para o Oceano Atlântico [COMISSÃO NACIONAL INDEPENDENTE 

SOBRE OS OCEANOS (CNISO, 1998)]. No Brasil, atualmente, cerca de 1/5 da 

população vive em municípios litorâneos, o que corresponde a cerca de 38 milhões de 

habitantes, com densidade demográfica em torno de 100 habitantes por km2 (MORAES, 

1995). Segundo dados do censo demográfico de 2000, esses valores determinam uma 

densidade demográfica de 87 hab/km2 para a zona costeira, valor cinco vezes superior a 

densidade média nacional que é de 17 hab/km2 [(INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE, 2001)]. 

São imensos os perigos presentes na zona costeira que além de incluírem 

poluição originária de áreas densamente povoadas, incluem também a entrada de 



poluentes provenientes de descargas de rios, descarga de efluentes industriais, derrame 

de óleo, descarga de água de lastro de embarcações, erosão e aterramento costeiros, 

desmatamento e instalação de usinas hidrelétricas (EL-SABH et al., 1998). Os estragos 

causados pelos efeitos negativos de atividades desenvolvidas na costa em ambientes 

marinhos e costeiros advêm de duas fontes: associados às mudanças econômicas e 

sociais e aqueles associados à pressão causada pelo excesso populacional sobre os 

recursos naturais. As mudanças econômicas e sociais em áreas costeiras frequentemente 

resultam em aumento da pressão da demanda por recursos naturais encontrados em 

bacias hidrográficas e entre as mesmas. (GESAMP, 2001).  

Uma ampla variedade de funções importantes para a sociedade, esclarece a 

grande ocupação da zona costeira, tais como: a produção de alimentos, a produção de 

energia, a extração de recursos naturais, a manutenção de habitats de reprodução, a 

manutenção de rotas migratórias, a garantia da diversidade genética das espécies, a 

localização para habitação e a prática de recreação, dentre outros (DUBSKY, 1999).  No 

entanto, a sobrevivência das populações costeiras depende da saúde e das condições dos 

sistemas costeiros, incluindo as áreas úmidas, as regiões estuarinas, as correspondentes 

bacias de recepção e drenagem, as águas interiores próximas à costa, bem como o 

próprio sistema marinho. Em suma, a sustentabilidade das atividades antropogênicas 

nas zonas costeiras depende de um meio marinho saudável e vice-versa (GEO BRASIL, 

2002). 

Segundo dados da “ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD” 

(1994), a morte de mais de três milhões de crianças menores de cinco anos que ocorrem 

por ano são por complicações diarréicas causadas na maioria das vezes por água 

contaminada, e que o grau de saúde da população pode ser medido pela qualidade do 

saneamento oferecido à mesma.  

De acordo com a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), são várias as 

doenças que podem ser causadas ou agravadas pelas más condições de saneamento, 

drenagem e qualidade da água. De acordo com os dados do GERCO (Gerenciamento 

Costeiro- MMA), mais de 3.000 toneladas de poluentes líquidos são despejados no 

litoral brasileiro diariamente e segundo o GEO BRASIL (2002) resultados preliminares 

indicam que os despejos poluidores estão sendo constituídos principalmente de 

efluentes industriais e esgotos domésticos.  

 

 



2.2  Gerenciamento das zonas costeiras e desenvolvimento sustentável  

 

O gerenciamento dos recursos hídricos pode ser traduzido como o instrumento 

que orienta ao Poder Público e à sociedade, no uso e monitoramento dos recursos 

ambientais (naturais, econômicos e socioculturais), na área de abrangência de uma bacia 

hidrográfica, de forma a promover o desenvolvimento sustentável (LANNA, 1995). O 

principal objetivo, do gerenciamento costeiro é melhorar a qualidade de vida das 

comunidades humanas que dependem dos recursos costeiros, levando em consideração 

a manutenção da diversidade biológica e da produtividade dos ecossistemas costeiros 

(GESAMP, 1996). No Brasil, o gerenciamento costeiro é amparado pela Constituição 

Federal, que define a zona costeira como propriedade nacional. Neste dispositivo, o 

Governo Brasileiro instituiu em 16 de maio de 1988 o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC) através da Lei 7.661, como parte integrante da Política 

Nacional para os Recursos do Mar - PNRM e da Política Nacional do Meio Ambiente – 

PNMA. A mesma, no artigo 2°, visa especificamente “orientar a utilização nacional 

dos recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade de vida 

de sua população, e à proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural”.  

A Lei 7.661/88 foi regulamentada pelo Decreto-Lei 5.300 de 7 de dezembro de 

2004. Nos termos do artigo 6°, seção III, capítulo II, deste decreto ficou estabelecido 

como objetivos da gestão da zona costeira: 

I - a promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos 

espaços costeiros, subsidiando e otimizando a aplicação dos instrumentos de controle e 

de gestão da zona costeira; 

II - o estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, 

descentralizada e participativa, das atividades socioeconômicas na zona costeira, de 

modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção de 

seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural; 

III - a incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à 

gestão integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-as com o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC; 

IV - o controle sobre os agentes causadores de poluição ou degradação 

ambiental que ameacem a qualidade de vida na zona costeira; 

V - a produção e difusão do conhecimento para o desenvolvimento e 

aprimoramento das ações de gestão da zona costeira. 



 O Brasil dispõe ainda, em relação a programas e projetos específicos para gestão 

integrada da zona costeira e marinha e aos seus objetivos e metas: o Programa Nacional 

de Gerenciamento Costeiro (GERCO), o Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima 

(Projeto ORLA) e o Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos 

Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE) (MMA, 2004). 

 No que se refere à prevenção, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos 

que se atribui a maior importância, pois através deste o órgão licenciador poderá 

verificar as condições de funcionamento do empreendimento, dando vistas aos outros 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

A Resolução Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 do CONSELHO NACIONAL 

DO MEIO AMBIENTE – CONAMA dispõe sobre o licenciamento ambiental em seu 

artigo 1°, inciso I: “Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 

de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e 

as normas técnicas aplicáveis ao caso”.  Esta mesma Resolução estabelece em seu 

Anexo I, sobre ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITAS AO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: Transporte, terminais e depósitos; ...; marinas, 

portos e aeroportos, as atividades potencialmente poluidoras e discrimina a atividade 

portuária como obrigatória de licenciamento. 

Ainda no que refere-se aos recursos hídricos, o Brasil dispõe ainda da Lei 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997 da Política Nacional de Recursos Hídricos, que conforme o seu 

artigo 2°, inciso II, tem como objetivo: “a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável”. 

Por fim, vale ressaltar que o monitoramento ambiental dos poluentes e da 

balneabilidade das praias é controlado pela CETESB (Companhia Estadual de 

Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente), com base na Lei nº 

997, de 31 de maio de 1976, e no Decreto Estadual 8.468, de 8 de setembro de 1976 que 

aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõem sobre a 

Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente, e pelo CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente), com base na Resolução  Nº. 274 de 29 de novembro de 

2000, visando garantir a qualidade bacteriológica de águas de recreação: 



- considerando que a saúde, o bem-estar humano podem ser afetados pelas 

condições de balneabilidade; 

- considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial 

à defesa dos níveis de qualidade, avaliados por parâmetros e indicadores específicos, 

de modo a assegurar as condições de balneabilidade; 

- considerando a necessidade de serem criados instrumentos para avaliar a 

evolução da qualidade das águas, em relação aos níveis estabelecidos para a 

balneabilidade, de forma a assegurar as condições necessárias à recreação de contato 

primário; 

- considerando que a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional 

de Recursos Hídricos e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), 

recomendam a adoção de sistemáticas de avaliação da qualidade ambiental das águas. 

 

2.3  Áreas portuárias brasileiras1 

 

As instalações portuárias possuem uma elevada estrutura, cujos efeitos se 

estendem em quase todos os subsistemas territoriais: físico-ambiental, econômico-

produtivo e urbanorelacional. Por outro lado, a complexidade de seu entendimento e 

administração, está relacionada ao fato  de que  o  desenvolvimento de suas funções 

depende de circunstâncias alheias não só ao porto, mas muitas vezes à própria região e 

ao estado sede (BARRAGAN MUÑOZ, 1995).  Llaquet (2002) afirma que 

independente de sua função como facilitador da economia ao nível macro, o porto, é um 

gerador de riqueza e de emprego com efeitos positivos na atividade socioeconômica do 

território regional e, mais diretamente, na cidade portuária. No entanto, o porto se 

constitui em fator de desenvolvimento para a cidade se for eficiente e, ao mesmo tempo, 

ambos crescerem em harmonia, na medida em que minimize os impactos causados por 

suas atividades,     segundo      alerta         Dankfort (1994),       “(...)  caso  contrário,  os  

transtornos  se  tornam maiores   que  os  benefícios”.  Considerando isto, no Brasil, a 

Resolução CONAMA Nº 237 em seu anexo I, menciona que as atividades portuárias 

são consideradas como potencialmente poluidoras (BRASIL, 2002).  

 
_____________________________________________________________________________________ 
1 Dados disponíveis no site: www.transportes.gov.br – acessos dia 02/ 10/ 2008 e 07/10/2008. 

 



2.3.1  Porto de Belém 

 

O Porto de Belém, inaugurado em 02 de outubro de 1909, tem uma extensão 

acostável de 1.446,90 m e está situado a uma distância de 120 km do oceano Atlântico. 

Sua localização é na margem direita da baía de Guajará e na margem esquerda dessa 

baía se localiza a ilha das Onças com 19 km de comprimento e uma série de ilhas 

menores. A principal entrada marítima do Porto de Belém está situada pela baía de 

Marajó, apresentando largura de 55 km e profundidade mínima de 10,5 m e pela baía de 

Guajará, entre as ilhas da Barra e do Forte, com aproximadamente 110 km de extensão, 

largura de 3,2 km a 15 km e profundidade de 09 m.  

 

2.3.2 Porto de Fortaleza 

 

As obras do antigo porto de Fortaleza, iniciadas por um molhe de proteção com 

execução suspensa devido aos assoreamentos provocados na área, foram alteradas por 

um projeto da Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais, aprovado pelo Decreto nº 

14.555, de 17 de dezembro de 1920. A sua construção e o desenvolvimento dos 

trabalhos, iniciados em 1921, foram interrompidos em 1923. Em 20 de dezembro de 

1933, através do Decreto nº 23.606, o governo do estado do Ceará recebeu o porto em 

concessão e, em 1938, o Decreto-Lei nº 544, editado em 7 de julho, previu a 

transferência das instalações para um novo local, na enseada de Mucuripe. O porto de 

Fortaleza conta  com um cais comercial de 1.050 m de comprimento. Sua região de 

influência abrange os Estados do Ceará, Piauí, partes do Maranhão, Rio Grande do 

Norte, da Paraíba e Pernambuco, e se estende, ainda, às regiões Norte e Centro-Oeste e 

ao Vale do São Francisco, áreas de alcance de distribuição de cargas movimentadas no 

Porto. O acesso marítimo é feito por uma barra de entrada que possui 100 m de largura e 

profundidade de 11 m; o canal de acesso, com extensão de 1,5 km, possui largura 

variável entre 80 m e 100 m e profundidade de 10 m. 

 
 
2.3.3  Porto de Rio Grande  

 

A primeira providência oficial para melhorar a segurança da navegação ocorreu 

em 1846, quando o Governo Imperial criou a Inspetoria da Praticagem da Barra do Rio 



Grande. Em 1847 um total de 668 embarcações transpôs a Barra de Rio Grande, 

surgindo um pequeno porto, localizado onde hoje é o Porto Velho, no centro da cidade. 

Em 1906, iniciaram as obras de fixação da Barra de Rio Grande, com aprofundamento 

para 10 m, e a construção de dois molhes convergentes e um novo porto na cidade do 

Rio Grande (hoje conhecido como Porto Novo). Em 1º de março de 1915, 

aproximadamente às 17h30 min, o navio-escola Benjamin Constant, da Armada 

nacional, calando 6,35 metros, transpôs a Barra. Por volta das 18h30 min, atracou no 

cais do Porto Novo do Rio Grande, em meio a solenidades festivas. Em 15 de novembro 

de 1915, foi inaugurado o primeiro trecho de cais do Porto Novo, numa extensão de 500 

metros, logo entregues à operação. 

 O porto de Rio Grande está localizado na margem direita do canal do norte, que 

liga a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico. A área de influência compreende os 

estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o Uruguai, o sul do Paraguai e o 

norte da Argentina. O acesso fluvial é feito pelo rio Guaíba. O acesso lacustre é feito 

pela Lagoa dos Patos. Já o acesso marítimo é feito por uma barra limitada pelos molhes 

leste e oeste, oferecendo a largura de 700 m e profundidade de 14 m. Canais de acesso: 

o do Porto Novo tem comprimento de 5,1 km, largura de 150 m e profundidade de 8,5 

m e o do Superporto se estende por 4,7 km com largura mínima de 200 m e 

profundidade de 13 m. 

 

2.3.4  Porto de Itaguaí  

 

O porto de Itaguaí, inaugurado em 7 de maio de 1982, está localizado na costa 

norte da baía de Sepetiba, no município de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro, ao sul e a 

leste da Ilha da Madeira. A área de influência coincide em parte com a hinterlândia do 

porto do Rio de Janeiro, abrangendo os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e o 

sudoeste de Goiás. O acesso marítimo é feito por uma barra que está localizada entre a 

Ponta dos Castelhanos, na ilha Grande, e a Ponta Grossa da Restinga da Marambaia, 

oferecendo 12 km de largura e profundidade de 19 m. O canal de acesso, com cerca de 

22 km, possui largura de 200 m e profundidade mínima de 13,5 m. 

 

 



2.3.5  Porto de Paranaguá 

 

O porto de Paranaguá, inaugurado em 17 de março de 1935, localiza-se na 

cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, na margem sul da baía de Paranaguá. A área 

de influência compreende o estado do Paraná e parte dos estados de São Paulo, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Inclui também o Paraguai, que 

dispõe de um entreposto franco no porto. O acesso marítimo é feito por uma barra de 

entrada que possui largura de 200 m e profundidade de 12 m. O porto possui três canais 

de acesso: o do Norte, o do Sudeste e o da Galheta, esse último, o principal, com 28,5  

km de extensão, largura variando de 150 m a 200 m e profundidade de 12 m. 

 

2.3.6  Porto de Santos 

  

 O porto de Santos, inaugurado em 2 de fevereiro de 1892, está localizado no 

centro do litoral do estado de São Paulo, estendendo-se ao longo de um estuário 

limitado pelas ilhas de São Vicente e de Santo Amaro, distando 02 km do Oceano 

Atlântico. A área de influência compreende o estado de São Paulo e grande parte de 

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Paraná. As instalações do 

porto compreendem um Cais acostável de 11.042 m de extensão e profundidades 

variando entre 6,6 m e 13,5 m; 521 m de cais para fins especiais, com profundidade 

mínima de 5 m, e 1.883m para uso privativo, com profundidades de 5 m a 11 m. O 

acesso marítimo é franco, contendo um canal com largura de 130 m e profundidade de 

13 m, na parte marítima da baía de Santos, e, no estuário, largura de 100 m e 

profundidade de 12 m. 

 

2.3.7  Porto de Recife 

 

As primeiras iniciativas para a realização de melhoramentos no antigo 

ancoradouro do Recife datam de 1815. No decorrer do século XIX foram elaborados 

diversos projetos, sem que a execução, contudo prosperasse. Somente em 1º de julho de 

1909, com a publicação do Decreto nº 7.447, foi autorizada a construção das novas 

instalações, compreendendo, 2.125 m de cais e três armazéns. 

O porto de Recife localiza-se na parte centro-leste da cidade de Recife, capital 

do estado de Pernambuco, na confluência e às margens dos rios Capibaribe, ao sul, e 



Beberibe, no local onde desaguam no oceano Atlântico. A área de influência abrange os 

estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, parte de Alagoas, a faixa 

litorânea de Sergipe, o sudeste do Piauí, o sul do Ceará e o noroeste da Bahia. O acesso 

marítimo é feito por dois canais de acesso ao porto, ambos com características naturais. 

O principal deles, Canal Sul, possui aproximadamente 260 m de largura e 3,4 km de 

extensão, com profundidade de 10,5 m. O outro, denominado Canal Norte, tem pouca 

largura, cerca de 1.000 m de comprimento, e profundidade de 6,5 m, e é utilizado 

apenas por embarcações de pequeno porte. 

 

2.4  Água de Lastro 

  

Água de Lastro, segundo o documento MEPC 49/2/3 que contém a minuta da 

Convenção Internacional sobre o Controle e Gestão da Água de Lastro de Navios e 

Sedimentos – Convenção BWM 2004, em seu Artigo 1º, Inciso IV, Título I – que 

dispõem sobre ‘Definições’, significa água com seu material em suspensão, tomada a 

bordo do navio para controlar trim2, adernamento3, calado4, estabilidade ou tensões de 

um navio [INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO, 2004)]. Segundo 

esta definição, a água de lastro tem por objetivo assegurar a flutuabilidade, 

navegabilidade e, por fim, a segurança da embarcação, contrabalançando o peso da 

carga (Figuras 1 e 2). 

                       

                       . 

Figura 1- Processo de enchimento e esvaziamento dos tanques de lastro.       
Fonte: <http://www.globallast.imo.org > acesso dia                  15/03/2008. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
2 Trim:  é a diferença de imersão entre a proa e a popa do navio.  
3  Adernamento: Inclinar (a embarcação) deixando um lado debaixo d’água. 
4 Calado: distância vertical da quilha do navio à linha de flutuação; espaço ocupado pelo navio dentro da 
água. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Figura 2-  Processo de esvaziamento dos tanques de lastro. 
Fonte: <http://www.invasivespeciesinfo.gov/aquatics/ballast.shtml> acesso no dia 23/09/2008. 
 
 

Em conseqüência da eficiência e da economia, o lastro sólido: pedras, areia, solo 

e outros materiais, foram substituídos pela água a partir de 1880 (CARLTON, 2001). 

No entanto, o aumento de problemas relacionados à introdução de espécies exóticas e a 

transmissão de doenças surgiram com o advento do uso da água como lastro associada 

ao crescimento do tráfego marítimo mundial e ao enorme crescimento tecnológico com 

o desenvolvimento de navios de maior porte e mais veloz (SOUZA et al., 2002). 

Estima-se que, volumes da ordem de 3 a 4 bilhões de toneladas de água de lastro são 

transportadas por ano mundialmente (CARLTON e GELLER, 1993; ENDRESEN et al., 

2003). SILVA et al. (2004), relataram que na costa brasileira foi estimada a 

movimentação de aproximadamente 40 milhões de toneladas de água de lastro por ano. 

Atualmente a água de lastro constitui uma grande ameaça à saúde humana, 

animal, à ecologia dos ecossistemas e a economia mundial, pois microrganismos 

patogênicos, plantas e animais exóticos podem ser transportados de um lugar para outro, 

promovendo doenças em lugares onde elas não ocorrem rompendo barreiras 

biogeográficas (CARLTON, 1985; NEHRING, 1998; WILLIAMS et al., 1998; RUIZ et 

al., 2000). Estima que, de 3 a 4 mil espécies são transportadas por navios diariamente 

(GOLLASCH, 1997). No entanto, estes números podem ser ainda maiores em virtude 

da dificuldade de reconhecimento em nível taxonômico de diversos exemplares 

reconhecidos como espécies não-nativas causando grande preocupação em relação aos 

impactos no ambiente marinho (HAYES e SLIWA, 2003).  

 Em conseqüência da transferência de volumes de água de lastro cada vez 

maiores e da bioincrustação nos cascos dos navios, que introduzem espécies marinhas 

exóticas em diferentes ecossistemas, um dos problemas mais reconhecidos em relação à 

água de lastro, é em nível ecológico (WONHAM et al., 2001). O primeiro registro sobre 

a introdução de espécies exóticas por meio de água de lastro ocorreu no mar Norte, por 



Ostenfeld (1908), após uma floração de diatomácea Odontella sinensis, endêmica da 

costa tropical e subtropical do Indo-pacífico (HALLERGRAEF e BOLCH, 1992). Nos 

Estados Unidos, acidentalmente, o mexilhão-zebra, oriundo da Europa Oriental, 

Dreissena polymorpha, foi introduzido através da água de lastro nos Grandes Lagos. 

Atualmente, ele já se espalhou por cerca de 40% de todas as vias navegáveis dos 

Estados Unidos,  e já exigiu um gasto de U$ 5 bilhões de dólares ao país para tentar 

conter sua invasão, que ameaça a indústria de ostras e centenas de empregos 

(CARLTON, 1985). Em 1982, a água-viva Mnemiopsis leidyi, endêmica da Costa 

Atlântica na América do Norte, teve sua primeira ocorrência no Mar Negro e Mar de 

Azov, ao sul da Ucrânia e da Rússia, respectivamente, onde, atualmente está 

estabelecida (SILVA et al., 2002).  

 No Brasil, em 1998, o dinoflagelado, Gymnodinium catenatum, foi 

identificado em uma região de cultivo de moluscos na costa de Santa Catarina 

(PROENÇA et al., 2001). O principal suspeito de causar sua distribuição foi a água de 

lastro dos navios, pois estes dinoflagelados formam cistos de resistência, o que poderia 

facilitar sua sobrevivência no interior dos tanques de lastro. A constatação da toxina 

‘paralytic shelfish poisoning – PSP’, produzida pelo dinoflagelado, em áreas de cultivo 

de moluscos desde a Argentina até a costa de Santa Catarina, transformou-o em um 

problema de ordem econômica e de saúde pública (PROENÇA et al., 2004). No entanto, 

o exemplo mais conhecido de invasão com sucesso é o caso do mexilhão dourado, 

Limnoperma fortunei, originário dos rios asiáticos, em especial da China. Este molusco 

foi introduzido no Rio da Prata, Argentina, em 1991, e avançou pelos Rios Paraná e 

Paraguai. Atualmente, o mexilhão dourado se estabeleceu no Pantanal brasileiro (MMA, 

2004b). 

  A atual preocupação, referente à água de lastro, diz respeito ao alto risco de 

transmissão de agentes patogênicos através da mesma, possibilitando, desta forma, o 

surgimento de surtos de doenças infecciosas, em especial, a cólera (RIVERA et al., 

2003; SILVA et al., 2004; VICENTE et al., 2006). O transporte de microrganismos 

patogênicos pela água de lastro pode acontecer principalmente quando existe despejo de 

esgoto sem tratamento próximo a zona portuária ou costeira, onde a água é captada 

(RIVERA e MARTINS, 1996).  

 A partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UNCED), no Rio de Janeiro em 1992, a Organização Marítima 

Internacional (IMO), Agência Especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) 



que regulamenta o transporte e as atividades marítimas com relação à segurança, à 

facilitação do comércio marítimo, à preservação do mar, recomendou o início de uma 

abordagem sistemática para a questão da água de lastro, em busca de uma definição de 

regras adequadas, a fim de evitar a disseminação de organismos aquáticos não nativos 

das regiões nas quais as descargas são realizadas. Durante esta Conferência, através de 

uma iniciativa conjunta, a IMO se juntou ao Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e ao Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF) para 

identificar e avaliar barreiras ao efetivo trato da questão da água de lastro em algumas 

regiões em desenvolvimento do mundo. Com esta ação, levou-se à aprovação e à 

criação do projeto ‘Remoção de Barreiras para a Implementação Efetiva do Controle 

da Água de Lastro e Medidas de Gestão em Países em Desenvolvimento’, do Programa 

Global de Gestão de Água de Lastro (GLOBALLAST). Este projeto, visava reduzir a 

transferência de espécies aquáticas exóticas indesejáveis que tinham como vetor a água 

de lastro dos navios e apoiar países em desenvolvimento a implementar as medidas de 

caráter voluntário previstas na Resolução de Assembléia da IMO A.868 (20) – 

‘Diretrizes para o Controle e gerenciamento da Água de lastro dos navios para 

Minimizar a Transferência de organismos Aquáticos Nocivos e Agentes Patogênicos’ 

(BRASIL, 1998).  

 De acordo com a adoção das normas pela IMO, através da Convenção 

Internacional de Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos -  Convenção 

BWM 2004 - realizada em 16 de fevereiro de 2004, em Londres, foram estabelecidas  

normas para a troca de água de lastro (Regra D-1) e uma norma para o desempenho de 

água de lastro (Regra D-2). A Regra D-1 prevê que os navios que realizarem a troca da 

água de lastro, em conformidade com esta regra, deverão fazê-lo com uma eficiência de 

pelo menos 95% de troca volumétrica e a Regra D-2, prevê que os navios que 

realizarem a gestão de água de lastro em conformidade com esta regra deverão 

descarregar menos de 10 organismos viáveis por metro cúbico com dimensão mínima 

igual ou maior que 50 micrômetros e menos de 10 organismos viáveis por mililitro com 

dimensão mínima menor que 50 micrômetros e com dimensão mínima igual ou maior 

que 10 micrômetros. Os indicadores microbiológicos utilizados na Regra D-2 para 

avaliar a qualidade microbiológica da água de lastro são: Vibrio cholerae (O1 e O139): 

menos que uma unidade formadora de colônia (UFC) por 100 ml ou por 1 grama de 

amostra de zooplâncton; E.coli: menos que 250 UFC por 100 ml e Enterococos fecais: 

menos que 100 UFC por 100 ml (IMO, 2004). Os prazos para cumprimento da 



exigência das Regras D-1 e D-2 em função da construção e da capacidade de lastro dos 

navios, estabelecidos pela Convenção BWM 2004, para a adaptação dos navios estão 

expostos na Tabela 2 (ALMEIDA e LEAL NETO, 2005). 
 
 

Tabela 2-  Prazos estabelecidos pela Convenção BWM 2004 para adaptação dos navios, mediante as 
Regras D-1 e D-2. 

Construção do navio Capacidade do lastro (cal) 

(m3) 

Exigência 

Antes de 2009 1.500 ≤ cal ≤ 5.000 D-1 após a entrada em vigor e D-2 após 2014. 

Antes de 2009 cal < 1.500 ou > 5.000 D-1 após a entrada em vigor e D-2 após 2016. 

A partir de 2009 cal < 5.000 D-2. 

Entre 2009 e 2012 cal ≥ 5.000 D-1 após 2009 e D-2 após 2016. 

A partir de 2012 cal ≥ 5.000 D-2. 

 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pela Gerência 

Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegários (GGPAF) em junho 

de 2000, iniciou a gestão do controle da água de lastro mediante a coleta de formulários 

para informações sobre a água de lastro e entregue de forma voluntária pelos navios. A 

partir de janeiro de 2001, a submissão do formulário passou a ser obrigatória por todos 

os navios que solicitam a Livre-Prática5, com base na resolução RDC 17, revista pela 

RCD 217 (BRASIL, 2001).  

 Nos anos de 2001 e 2002, na pessoa do seu Gerente de Portos, Aeroportos e 

Fronteiras, Dr. Daniel Lins Menucci e colaboradores como Cátia Pedroso Ferreira e 

Marestela Huppes Schneider, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

teve uma contribuição relevante no que diz respeito ao primeiro estudo abordando a 

qualidade microbiológica da água de lastro, por estudos realizados em vários portos do 

Brasil. Os estudos foram realizados em parceria com o Instituto de Estudos do Mar 

Almirante Paulo Moreira (IEAPM), órgão pertencente à Marinha do Brasil, o 

Laboratório de Microbiologia Ambiental do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade de Ilhéus (Bahia). Este estudo, 

intitulado ‘Estudo exploratório para identificação e caracterização de espécies 

patogênicas em águas de lastro em portos selecionados no Brasil’ contou com o auxílio 

financeiro do PNUD/UNESCO.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 Livre-Prática: autorização emitida, pelo órgão de vigilância sanitária, a uma embarcação procedente ou não do exterior a entrar em 

um porto do território nacional e iniciar as operações de desembarque e embarque de carga e viajantes. 



No Brasil, a partir de 15 de outubro de 2005, entrou em vigor a Norma da 

Autoridade Marítima (NORMAM) para o Gerenciamento da Água de Lastro de Navios 

da Diretoria de Portos e Costas (DPC) - NORMAM-20/DPC, onde a exigência da troca 

de água de lastro em alto mar passou a ter caráter obrigatório. Entre outras exigências, a 

mesma estabelece: que os navios possuam Plano de Gestão de Água de Lastro e 

apresentem o Formulário de Água de Lastro; diretrizes para troca e captação de água de 

lastro, bem como para descarga de sedimentos do tanque de lastro (BRASIL, 2005). 

 
2.5  Qualidade microbiológica dos Ambientes Aquáticos 

 

 A pesquisa de microrganismos patogênicos na água requer procedimentos 

complexos e longo tempo para obtenção de resultados, o que inviabiliza sua aplicação 

na rotina, além de que normalmente, encontra-se em número reduzido e sua chegada à 

água é interminente, portanto para a avaliação de sua qualidade, do ponto de vista 

bacteriológico, é imprescindível a utilização de organismos indicadores de 

contaminação fecal (BONDE, 1977). 

 A quantificação dos indicadores de contaminação fecal em corpos d’água é de 

grande interesse para saúde pública, pois a detecção de altos níveis bacterianos estão 

frequentemente associados com elevados níveis de patógenos entéricos [UNITED 

STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA, 1986)]. 

Microrganismos patogênicos, causadores de doenças transmitidos pela água, são 

predominantemente de origem fecal e conhecidos como patógenos entéricos e podem 

ser transmitidos ao homem através da água (MARTINS et al., 1983; NOBLE et al., 

2003; ASHBOLD et al., 2004). Os microrganismos tradicionalmente utilizados como 

indicadores são aqueles encontrados em elevadas concentrações nas fezes humanas. 

Diversos estudos relatam que coliformes fecais, representados por E. coli, têm sido 

extensivamente utilizados no monitoramento da qualidade de águas destinadas à 

potabilidade e balneabilidade (SANCHEZ et al.,1986; LÓPEZ-PILA e SZEWZYK, 

2000; YOUN-JOO AN et al., 2002; ALM et al., 2003; NOGUEIRA et al., 2003; 

SHIBATA et al., 2004; LEBARON et al., 2005). 

Historicamente, o grupo coliforme fecal tem sido utilizado como indicador para 

a avaliação microbiológica da qualidade de diversos ecossistemas aquáticos, e sua 

presença na água indica poluição com risco potencial de presença de organismos 

patogênicos (APHA, 1998).  



 No Brasil os ambientes aquáticos são avaliados seguindo os padrões 

estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº. 274 de 29 de novembro de 2000 e a 

RESOLUÇÃO CONAMA No. 357 de 17 de março de 2005 (Anexo A). 

No ecossistema marinho, os moluscos bivalves são conhecidos como 

“bioindicadores” ou “monitores” de contaminação ambiental, pois estes possuem a 

capacidade de identificar diversos sintomas de um ambiente costeiro ou estuarino em 

estresse (WIDDOWS e DONKIN, 1992; SMAD e WIDDOWS, 1994), e de concentrar 

e representar a contaminação do ambiente sob o aspecto microbiológico e químico 

(FALCONER, 1993; FAYER et al., 1992).  

Bactérias do grupo coliformes presentes em moluscos filtradores é uma 

ocorrência mundial, pois é bem estabelecido que, os melhores locais para a reprodução 

e crescimento de bivalves, ocorre nas zonas costeiras onde há escoamento de esgotos e 

desembocadura de rios que trazem consigo contaminantes biológicos e químicos, cuja 

concentração interfere na qualidade do molusco (EPAGRI, 1994).  A determinação de 

coliformes de origem fecal nos tecidos e líquidos intervalar dos bivalves apresenta 

maiores possibilidades para seu uso como padrão de normatização no cultivo do que a 

análise da água das áreas produtivas (MACHADO et al., 2001). Em moluscos in natura, 

as contagens totais de microrganismos referem-se ao conteúdo intravalvar carne-líquido 

e a população microbiana pode oscilar entre 10 e 106 UFC/g [INTERNATIONAL 

COMISSION ON MICROBIOLOGICAL SPECIFICATION FOR FOODS, ICMSF, 

1978; JAY, 1994)]. 

Diversos autores sugerem a utilização de moluscos bivalves, a fim de monitorar 

a presença de todos os agentes biológicos e abióticos que se encontram na água onde os 

mesmos vivem, pois estes ficam concentrados sobre as lamelas branquiais e nos tecidos 

dos moluscos (FALCONER, 1993; FAYER et. al., 1992; MADDEN et. al., 1982 apud 

MORAES et al., 2000), em virtude de serem capazes de filtrar até quatro litros de água 

por hora (WOOD, 1979). Dados atuais revelam que os moluscos bivalves, em seu 

processo de alimentação, podem filtrar de 19 a 50 Litros/hora da água onde habitam 

acumulando todos os contaminantes biológicos e químicos dispersos no ecossistema em 

seu conteúdo intravalvar (MENEZES et al., 2002). E. coli, do grupo coliforme de 

origem fecal, segundo Rippey (1994), é o principal indicador de qualidade sanitária das 

águas de criação de moluscos.  

 
 



2.6  Escherichia coli 

 

 E. coli, é a espécie mais associada às fezes de animais de sangue quente, 

pertencente à família Enterobacteriaceae e que faz parte da microbiota normal entérica 

animal e humana (MURRAY, 1999). Trata-se de um bastonete não formador de esporo, 

gram-negativo, que mede 2 a 3 µm x 0,4 a 0,6 µm (WOLF, 1997). Algumas estirpes 

produzem colônias mucóides e crescem muito bem à temperatura de 37 °C 

(SUSSMAN, 1997). Porém, sua caracterização está baseada na capacidade de fermentar 

a lactose com produção de gás (90%) quando incubados à temperatura de 44 a 45,5 °C 

(ICMSF, 1978).  

E. coli é uma bactéria produtora de indol (96,3%), não utiliza citrato (99,8%), 

não produz urease (100%), não fermenta o adonitol (99%), produz reação positiva para 

o teste do vermelho de metila (99%) e reação negativa para o teste de Voges-Proskauer 

(100%) (EDWARDS e EWING, 1986).  

E. coli é classificado em sorogrupos e sorotipos de acordo aos antígenos 

somáticos termoestáveis O, antígenos capsulares termolábeis K e antígenos flagelares H 

(ICMSF, 1978; KORNACKI e MARTH, 1982; FRANCO, 1983; BRENNER, 1984). 

Através de estudos sorológicos empregando reações de aglutinação com antisoros 

específicos, já foram caracterizados 173 antígenos O (FRANCO e LANDGRAF, 1996; 

MENG et al., 2001), 100 antígenos K e 57 antígenos H (TRABULSI, 1991). 

Esta bactéria usualmente coloniza o tubo digestivo algumas horas após o 

nascimento, estabelecendo-se principalmente no cólon e na parte mais distal do íleo, 

onde normalmente permanece confinada ao lúmen (ACHTMAN e PLUSCHKE, 1986). 

Segundo Dufour (1977), a concentração de E. coli nas fezes de seres humanos varia de 

106 a 109/g.  

Constituindo o principal componente do grupo dos coliformes fecais até 1950, E. 

coli não era reconhecida como patogênica (SUSSMAN, 1985). Não obstante, cepas de 

E. coli, têm sido associadas a graves infecções do trato urinário, septicemia, meningite 

neonatal (SELANDER et al., 1987; CLERMONT et al., 2000), diarréia, síndrome 

urêmica hemolítica e enfermidades imunológicas no homem (SUSSMAN, 1985).  

Cinco categorias de E. coli atualmente atuam como agentes etiológicos da 

diarréia humana: E. coli enteroagregativa (EAEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), 

E. coli enteroinvasora (EIEC), E. coli enteropatogênica (EPEC) e E. coli 

enterotoxigênica (ETEC) enquanto o patótipo de E. coli que adere difusamente (DAEC) 



deixou de ser incluído nesta categoria devido a que o processo de adesão difusa não a 

define como uma categoria de E. coli diarreiogênica (TRABULSI, 2008). 

Adicionalmente, E. coli uropatogenica (UPEC) está associada a infecções do trato 

urinário (JOHNSON, 1991) e E. coli associada a meningite (MNEC) causa meningite 

neonatal e sepses em bebês (KAPER et al., 2004). 

 

2.6.1 Principais Categorias de E. coli Diarreiogênicas 

 

2.6.1.1 E. coli Enteroagregativa (EAEC) 

 

Em 1979, estudando cepas de EPEC, Cravioto et al., identificaram que algumas 

cepas aderiam a monocamadas celulares, enquanto outras não apresentaram essa 

capacidade. Posteriormente, foi observado que o padrão de adesão ocorria em dois 

padrões distintos, denominados Adesão Localizada (AL) e Adesão Difusa (AD) 

(SCALETSKY et al., 1984; NATARO et al., 1985). Nataro et al., (1987), examinaram o 

padrão de aderência em células HEp-2 de isolados de E. coli de fezes de crianças 

saudáveis e com diarréia na cidade de Santiago, Chile, e propuseram a diferenciação 

entre os padrões de Aderência Localizada (AL), Aderência Difusa (AD) diferenciado 

em Adesão Difusa propriamente dito e Adesão Agregativa (AA). O padrão de Adesão 

Agregativa (AA) é caracterizado pela aglutinação das células bacterianas que 

frequentemente ocorre na superfície celular e a disposição em camadas que lembram 

“tijolos empilhados” (NATARO et al., 1987).  

Cepas de Escherichia coli Enteroagregativa (EAEC) são assim definidas, por 

não secretarem as enterotoxinas ST e LT produzidas por ETEC (NATARO e KAPER, 

1998) e por formarem um padrão de Adesão Agregativo, quando se associam com as 

células HEp-2 e HeLa  (BERNIER et al., 2002). 

O padrão de Adesão Agregativa (AA) de cepas de EAEC é mediado por fímbrias 

de “Aderência Agregativas” (AAs) (CZECZULIN et al., 1997) e Fatores de Aderência 

(MOREIRA et al., 2003). A Fímbria de Aderência Agregativa I (AAF/I), denominada 

“Bundle Forming”, de 2 a 3nm de diâmetro associada à presença de um plasmídeo de 

60 MDa (pAA1) foram descritas ao se estudar o padrão de Adesão Agregativa (AA) da 

amostra 17-2 em células HE-p2 e aglutinação manose-resistente de eritrócitos humanos 

(NATARO et al., 1992).  



Em 1997, Czeczulin et al., descreveram uma fímbria distinta genética, 

imunológica e morfologicamente da AAF/I, denominada AAF/II. Apesar da 

importância das fimbrias AAF na aderência, a maioria das cepas EAEC perdem AAF/I e 

AAF/II (CZECZULIN et al., 1999). Em 2002, Bernier et al., estudando a cepa típica de 

EAEC 55989, verificaram que embora possuísse o padrão típico de adesão AA em 

células HeLa e os marcadores de virulência de EAEC, não possuíam genes que 

codificavam as fímbrias AAF/I e AAF/II. Neste estudo, através da microscopia 

eletrônica, pode-se observar que a superfície da cepa EAEC 55989 foi envolvida por 

longas estruturas fimbriais flexíveis que pareciam envolvidas em um processo de 

autoaglutinação, facilitando o contato entre a bactéria para a formação agregativa.  

A enterotoxina termoestável denominada “Enteroaggregative E. coli heat-stable 

enterotoxin 1” (East 1),  de 4.1 KDa (38 aminoácidos), foi identificada ao estudarem o 

plasmídeo da cepa 17-2 de EAEC. Esta enterotoxina, é uma proteína codificada pelo 

gene astA, cuja seqüência de aminoácidos apresenta similaridade com a Toxina 

Termoestável (ST) de ETEC, sendo capaz de induzir aumento da concentração de 

cGMP intracelular (SAVARINO et al., 1991; SAVARINO et al., 1993). Entretanto, 

embora possua 50% de homologia com a toxina Termoestável ST-I, EAST-1 é genética 

e imunologicamente distinta de ST-I (SAVARINO et al., 1996). Em 1996, Yamamoto e 

Echeverria, relataram que o gene astA que codifica para a toxina EAST-1 tem sido 

encontrado em ETEC de origem humana e animal.  

No ano de 1998 foi descoberta uma enterotoxina termolábil, de 108 KDa, 

localizada em um plasmídeo de 65 MDa, a qual foi denominada “Plasmid encoded 

toxin” (Pet),  capaz de causar acúmulo de fluido e lesões necróticas e hemorrágicas no 

teste da alça ligada de intestino de rato, que contribui para a patogenese de EAEC 

(ESLAVA et al., 1998), e é necessária para induzir cepas de EAEC a danificar a mucosa 

intestinal humana (HENDERSON et al., 1999).  

Igualmente foi descrita, ao estudarem a cepa 042 de EAEC, uma proteína 

extracelular denominada “Protein Involved in Colonization” (Pic), que pode estar 

envolvida na patogênese entérica de cepas de EAEC (HENDERSON et al., 1999) e é 

capaz de degradar a mucina e causar hemaglutinação dos eritrócitos (HENDERSON et 

al., 1999; BEHRENS et al., 2002). 

Diversos autores afirmam que embora alguns genes, como shf, aspU e irp2, 

frequentemente serem encontrados em cepas de EAEC, a função das proteínas 



codificadas ainda não estão totalmente esclarecidas (CZECZULIN et al., 1999; 

GIOPPO et al., 2000; OKEKE et al., 2000; SUZART et al., 2001; ELIAS et al., 2002).  

Cepas de EAEC estão associadas com casos de diarréia em crianças de países 

desenvolvidos (NATARO e KAPER, 1998), são capazes de aderir às mucosas do 

intestino delgado e grosso (NATARO e KAPER, 1998) e parecem estar associadas a 

casos crônicos de diarréia (diarréia protraída), por pelo menos 14 dias com presença de 

sangue em pelo menos 11% dos casos (FRANCO e LANDGRAF, 1996; MENG et al., 

2001).  

Um dos métodos de detecção e diagnóstico de EAEC é o ensaio de adesão às 

células Hep-2, que evidencia o padrão característico de Aderência Agregativa (AA) 

lembrando a disposição de tijolos empilhados (RODRIGUEZ-ANGELES, 2002).  Outra 

técnica, como a sonda AA, que consiste em um fragmento críptico de 1 Kb do 

plasmídeo identificado na cepa 17-2 (sorotipo O3:H2) de EAEC, tem sido largamente 

utilizada para a detecção de EAEC (BAUDRY et al., 1990). Uma outra sonda genética, 

desenvolvida a partir de um fragmento de um plasmídeo de cepas isoladas de um caso 

de diarréia infantil na Índia (DEBROY et al., 1994), foi avaliada em estudos com 

amostras de cepas de EAEC no Brasil, México, Chile e Índia, no entanto, embora, esta 

sonda seja mais sensível, a sonda descrita por Baudry et al. (1990) continua sendo 

vastamente empregada para a detecção de EAEC (FARUQUE et al., 1992; PAUL et al., 

1994; GIOPPO et al., 2000; OKEKE et al., 2000).  

Adicionalmente aos ensaios de adesão às células Hep-2 e aos ensaios 

abrangendo sondas de DNA, Albert et al. (1993), ao estudarem cepas de EAEC, 

observaram a formação de uma película na superfície da cultura, quando cultivadas em 

caldo Mueller-Hinton. Essa película confirmada através da coloração com Giemsa 

demonstra a capacidade dessas bactérias em formar biofilmes (NATARO e KAPER, 

1998).  

Adicionalmente aos ensaios acima citados para a detecção de cepas de EAEC, 

Schmidt et al. (1995) tem desenvolvido uma seqüência de iniciadores para a detecção da 

seqüência genética associada à AA através da técnica de PCR (NATARO e 

KAPER,1998). 

 

 

 

 



2.6.1.2  E. coli Enterohemorrágica (EHEC) 

 

Em 1977, pela primeira vez, a atividade biológica de E. coli verocitotoxigênica 

(VTEC) foi observada por sua capacidade de causar danos em culturas de células Vero 

(células provenientes de rim de macaco verde africano) (KONOWALCHUK et al., 

1977). Em 1983, a toxina foi purificada no sorotipo O26:H11 (cepa H30) e era 

semelhante à Toxina Shiga de Shigella dysenteriae Tipo I. A Verotoxina (VT), 

identificada em E. coli verocitotoxigênica (VTEC) e a Shiga-like Toxin (SLT), 

identificada em E. coli produtora da Toxina Shiga (STEC ou SLTEC) são termos 

similares (O’BRIEN et al., 1983). Em 1987, Levine, utilizou o termo E. coli 

enterohemorrágica para cepas que produzem as mesmas características clínicas, 

epidemiológicas e patogênicas associadas com E. coli O157:H7  e produzem colite 

hemorrágica (HC) e síndrome urêmica hemolítica (SUH) (LEVINE, 1987). 

Cepas de E. coli enterohemorrágica (EHEC), especificamente o sorotipo 

O157:H7, causando diarréia e emergindo como importante causa de doença entérica e 

renal no homem, têm sido descritas, em diferentes espécies de animais, especialmente 

associada à espécie bovina (FENG, 1996; ALTEKRUSE et al., 1997; TAUXE , 1997). 

No entanto, os sorogrupos enterohemorrágicos O26:H11, O111:H8, O103:H2, 

O113:H21 e O104:21 já foram isolados em vários outros países (MICHANIE, 2003). 

Epidemias e endemias causadas por E. coli enterohemorrágica, em sua maioria, está 

associada ao consumo de carne moída mal passada ou outros produtos derivados da 

carne, assim como de leite cru e sucos de frutas contaminados com fezes de bovinos 

(MURRAY et al., 1998).  

A infecção causada por cepas de E. coli enterohemorrágica O157:H7, segundo 

diversos autores, pode desencadear um quadro de Púrpura Trombocitopênica 

Trombótica (PTT), caracterizada por uma anemia hemolítica microangiopática, 

trombocitopenia, manifestações neurológicas, insuficiência renal e febre (MENG et al., 

2001; SCARCELLI e PIATTI, 2002).  

Duas classes de Shiga Toxina já foram identificadas, a Shiga Toxina 01 (Stx1) e 

a Shiga Toxina 02 (Stx2) (ARTHUR et al., 2002). Cada toxina é composta por uma 

subunidade A (35 KDa)  e cinco subunidades B (10,7 KDa) (GYLES, 1992). Segundo 

estudos a subunidade A das toxinas STx1/ VT1 e STx 2/ VT2 possuem 57% de 

seqüência idêntica de aminoácidos e a subunidade B, 60% de seqüência idêntica de 

aminoácidos (GYLES, 1992; TAKEDA et al., 1993). Segundo estimativas realizada 



pelo “Center of Disease Control (CDC)”, E. coli O157:H7 causa, anualmente nos 

Estados Unidos, aproximadamente 73.400 casos de infecção, com 60 casos associados à 

morte  (MURRAY et al., 1998; SCARCELLI e PIATTI, 2002; SCHROEDER et al., 

2002).  

 
2.6.1.3  E. coli Enteroinvasora (EIEC) 

  

Em 1987 Levine, destacou a importância de E. coli enteroinvasora (EIEC) como 

um agente causador de diarréia em países em desenvolvimento e que pode provocar um 

quadro clínico de disenteria semelhante à provocada por Shigella spp. De modo geral, 

E. coli Enteroinvasora inclui um grupo relativamente pequeno de sorogrupos, 

destacando-se: O28, O29, O112, O121, O124, O135, O136, O143, O144, O152, O164, 

O167 e O173 (LEVINE, 1987; MARTINEZ, 2008), são bioquímicas atípicas, sendo 

lactose negativas ou utilizam fracamente a lactose, são freqüentemente imóveis, não 

possuem a capacidade de descarboxilar a lisina e não possuem flagelos, (HOBBS e 

ROBERTS, 1992; FRANCO e LANDGRAF, 2000). Cepas de EIEC e Shigella são 

semelhantes bioquímica e antigenicamente, no entanto, a principal diferença entre elas 

está relacionada com o potencial patogênico, pois para causar doenças EIEC requer em 

torno de 109 células e Shigella menos de 103 células (SMALL e FALKON, 1988). 

 De modo geral, os sintomas da doença causados por EIEC são semelhantes aos 

de Shigella e a característica de invasão, que ocorre em cepas de EIEC e Shigella, está 

associada à presença de um plasmídeo (plasmídeo de Invasão – pInv) (SILVA et al., 

1982; PADHYE e DOYLE, 1992) de alto peso molecular (140 MDa), que contém um 

gene que codifica para uma proteína de membrana externa, que, acredita-se, sejam 

responsáveis pela invasão das células epiteliais (PADHYE e DOYLE, 1992).  

O teste de Sereny é um dos ensaios realizados para a detecção de EIEC. Neste 

ensaio a ceratoconjuntivite provocada por cepas de EIEC, que são inoculadas nos olhos 

de cobaias albinas, demonstra a capacidade de invasão (SERÉNY, 1963). O fragmento 

ial de 2.5 Kb isolado de um plasmídeo de Invasão (pInv) de uma cepa de EIEC 

(SMALL e FALKON, 1986), tem demonstrado ser eficaz na diferenciação de cepas de 

EIEC com outras categorias de E. coli nos ensaios de PCR multiplex (NATARO e 

KAPER, 1998). 

 
 
 



2.6.1.4  E. coli Enteropatogência (EPEC)  

 

Cepas de E. coli enteropatogênica (EPEC) têm sido uma das maiores causas de 

diarréia aguda infantil em países em desenvolvimento (GOMES et al., 1991; NATARO 

e KAPER, 1998; KAPER et al., 2004), e frequentemente está associada a casos de 

diarréia persistente (BHAN et al., 1989; SCALETSKY et al., 1999; FAGUNDES-

NETO e SCALETSKY, 2000). No entanto, muitos adultos considerados portadores não 

apresentam os sintomas da doença, levando a crer que a imunidade adquirida ocorra 

com o passar do tempo [(WORLD HEALTH ORGANIZATION SCIENTIFIC 

WORKING GROUP, WHOSWG, 1980; PADHYE e DOOYLE, 1992; MENG et al., 

2001)].  Em geral, a prevalência de óbitos é superior a 30%, quando a diarréia é causada 

por EPEC (LEVINE e EDELMAN, 1984).  

No Brasil, cepas de EPEC são responsáveis por mais de 30% dos casos de 

diarréias em crianças (GOMES et al.; 1991) e causam mais de 200.000 óbitos anuais de 

crianças (GOMES et al. 1989; GOMES et al., 1991).  

 De modo geral, E. coli enteropatogênica inclui um grupo relativamente pequeno 

de sorogrupos. Os principais sorotipos de EPEC implicados a doenças no homem são: 

O55:H6, O86:H34, O111:H2, O114:H2, O119:H6, O126:H2, O127:H6, O128:H2 e 

0142:H6 (LEVINE, 1987; GOMES et al., 1989; ROSA et al., 1998; TRABULSI et al., 

2002). 

Cepas clássicas de EPEC carregam o gene eaeA, localizado numa ilha de 

patogenicidade conhecida como “Locus of  Enterocyte Effacement”  (LEE) e são 

negativas para Toxina Shiga e as enterotoxinas ST e LT (DONNENBERG, 1995). O 

gene eaeA, codifica para uma proteína chamada intimina de 94 KDa, que facilita a 

adesão do organismo à célula epitelial e é responsável pela aderência íntima e a lesão 

“Attaching and Effacing” (A/E) (JERSE et al., 1990; DONNENBERG, 1995). A 

aderência íntima dá início ao processo da lesão “Attaching and Effacing” (A/E), e 

caracteriza-se pela existência de um espaço mínimo de 4 nm entre a bactéria e a célula 

hospedeira (MOON et al., 1983), e pela destruição das microvilosidades intestinais, 

aderência íntima e uma acentuada reorganização das proteínas do citoesqueleto dos 

enterócitos, resultando no surgimento de estruturas na forma de pedestais sobre as quais 

cepas de EPEC encontram-se intimamente aderidas (NATARO e KAPER, 1998). O 

plasmídeo EAF acolhe o grupamento de genes bfp (“Bundle Forming Pilus”) 

(NATARO e KAPER, 1998).   



Os determinantes genéticos responsáveis pela produção da lesão A/E localizam-

se em uma ilha de patogenicidade chamada “Locus of Enterocyte Effacement” (LEE) 

(Mc DANIEL et al., 1995). Ao contrário da maioria das cepas de EPEC típicas, cepas 

de EPEC atípicas, são definidas pela ausência do plasmídeo EAF (“EPEC Adherence 

Factor”) (KAPER, 1996), e expressam fatores de virulência que não são codificados na 

região LEE (TRABULSI et al., 2002). Outra característica que diferencia cepas atípicas 

de EPEC é o padrão de aderência em cultura de células epiteliais. Cepas clássicas ou 

típicas de EPEC são caracterizadas devido o seu padrão de “Adesão Localizada” (AL) 

em células epiteliais (SCALETSKY et al., 1984), enquanto cepas atípicas de EPEC 

podem apresentar o padrão de adesão conhecida como “Localized-like Adherence” 

(LAL) (RODRIGUES et al. (1996), “Diffuse Adherence” (DA) ou “Aggregative 

Adherence” (AA) (TRABULSI et al., 2002).  

Três fatores associam a virulência às cepas de EPEC: a capacidade de adesão à 

mucosa do intestino, a invasão das células epiteliais (DONNENBERG et al., 1989; 

MILIDIS et al., 1989) e a destruição das microvilosidades das células epiteliais 

intestinais, sendo esta adesão mediada pelo plasmídeo EAF (FLETCHER et al., 1990).  

 
2.6.1.4  E. coli Enterotoxigênica (ETEC) 

 

A importância clínica na infecção humana, causada por cepas de ETEC, foi 

estabelecida na década de 70, a partir da infecção deste organismo como causa de 

diarréia endêmica na Ásia (SACK, 1975). Cepas de E. coli enterotoxigênica (ETEC) são 

a maior causadora de diarréia infantil em países em desenvolvimento e representam o 

agente mais frequentemente responsável pela diarréia dos viajantes (HART et al., 1993).  

A transmissão de ETEC ocorre principalmente pela via fecal-oral, sendo 

veiculadas por alimentos e águas contaminados (LEVINE, 1987). Os sintomas causados 

por infecção causada por cepas de ETEC são geralmente diarréias aquosas, vômitos, 

dores abdominais, náuseas e febre baixa, e são similares àqueles causados por cólera, 

mas mais brandos. De modo geral, a diarréia secretora causada por cepas de ETEC 

desenvolve-se após um tempo médio de duração de um a dois dias e persiste por um 

período médio de 3 a 4 dias (MURRAY et al., 1998).  

A principal característica desta categoria é a capacidade de produzir dois tipos 

de enterotoxinas, isoladamente ou simultaneamente: toxina termoestável (ST) e toxina 

termolábil (LT) (LEVINE, 1987) restritas a uma grande diversidade de sorotipos: 



O6:H16, O8:H9, O25:H7, O78:H12, O128:H12, O128:H21, O148:H28 e O153:H45 

(GUTH, 2008).  

As enterotoxinas ST foram classificadas em 02 subgrupos, segundo suas 

propriedades químicas: ST-I ou STa e ST-II ou STb (DREYFUS et al., 1983). As 

toxinas ST-I compreendem peptídeos pequenos de 18 a 19 aminoácidos, solúveis em 

metanol, resistentes ao calor, a ácidos, detergentes e a diversas proteases. A síntese de 

ST-I é codificada por genes localizados em um transposon (SO e McCARTHY, 1980) e 

pequenas alterações na seqüência de aminoácidos e de nucleotídeos da toxina definiu 

variantes genéticas, identificadas em amostras de origem bovina ou suína (ST-Ip), e em 

amostras de origem humana (ST-Ih) (MOSELEY et al., 1983). O receptor da toxina ST-

I é a Guanina Ciclase (Tipo C), uma proteína transmembrana, pertencente à família de 

receptores de ciclase, localizada na região apical dos enterócitos (RUDNER et al., 

1996). Esta união leva a ativação da enzima Guanilato Ciclase, promovendo o aumento 

dos níveis intracelulares de GMP cíclico, que por sua vez ativa os canais de cloro e 

sódio, desregulando o fluxo de íons e de água (HUGHES et al., 1978).  

Por sua vez, a enterotoxina ST-II é insolúvel em metanol, e embora, o seu 

mecanismo de ação não seja ainda bem conhecido, sabe-se que não envolve o aumento 

de nucleotídeos cíclicos (SEARS e KAPER, 1996). No entanto, Chao e Dreyfus (1997) 

sugerem uma interação da toxina com lipídeos de membrana, ou com a bicamada de 

membrana ao invés da ligação com um receptor protéico específico. A produção da ST-

II é codificada por genes plasmidiais (LEE et al., 1983) e, sua ocorrência também têm 

sido demonstrada em amostras de origem humana, embora esteja associada 

principalmente à diarréia de suínos (NAGY et al., 1990; LORTIE et al., 1991; 

OKAMOTO et al., 1993).  

A enterotoxina LT compreende proteínas de alto peso molecular (~ 85 KDa), 

compostas por uma subunidade central A (28 KDa) e cinco subunidades periféricas B 

(11,5 KDa cada uma) (STREATFIELD et al., 1992). Duas classes principais foram 

descritas: LT- I e LT- II (SPANGLER, 1992). A expressão da enterotoxina LT é 

mediada por genes plasmidiais (DALLAS et al., 1979) e duas variantes antigênicas LT-

Ip e LT-Ih já foram descritas, isoladas, respectivamente de amostras de cepas de ETEC 

de origem suína e de origem humana (HONDA et al., 1981). A enterotoxina LT-I é 

funcional, estrutural e imunologicamente semelhante à toxina da cólera (CT). Dallas e 

Falkow (1980) encontraram 79% de homologia ao comparar a seqüência de 

aminoácidos entre CT e LT – I. No entanto, os sintomas causados de infecções causadas 



por cepas de ETEC são mais brandos quando comparados às infecções por cepas de 

Vibrio cholerae, em conseqüência às diferenças no processo de secreção da toxina para 

o meio extracelular (HIRST et al., 1984). Variantes antigências da enterotoxina LT-II 

foram descritas em fezes de búfalo na Tailândia (GREEN et al., 1983) e em amostras de 

origem humana e de alimentos (GUTH et al., 1986; CERQUEIRA et al., 1994; 

FRANCO et al., 1991). A enterotoxina LT-II possui estrutura e mecanismo de ação 

similar à LT-I. No entanto, a análise da seqüência de aminoácidos entre as subunidades 

A de LT-I/, Toxina colérica e LT-II demonstra homologia de 55% e nenhuma 

homologia entre as subunidades B (PICKETT et al., 1987).  

A presença de antígenos hospedeiro-específicos, denominados de fatores de 

Colonização (CFs) está relacionada à capacidade de cepas de ETEC aderir a receptores 

específicos presentes na mucosa intestinal, colonizando-a (GAASTRA e 

SVENNERHOLM, 1996). Os genes codificadores destes vários CFs estão localizados 

em plasmídeos, que geralmente contém os genes para as toxinas LT-I e ST-I (NATARO 

e KAPER, 1998).  Em 1996, Gaastra e Svennerholm (1996), sugeriram a utilização do 

sistema de classificação de CFs por McConnell, de designar estes fatores de CS 

(Antígeno de Superfície de Coli)  seguidos de um número que representa a sua ordem 

cronológica de identificação.  

As adesinas, ou Fatores de Colonização (CF) e as enterotoxinas são os principais 

fatores de virulência expressos por cepas de ETEC (WOLF, 1997). A partir de cepas de 

ETEC isoladas de humanos, cerca de 20 CFs distintos foram descritos, sendo a maioria 

formado por fimbrias e constituída por um único antígeno, como o CFA/I, o primeiro 

CF de ETEC descrito na literatura. Entretanto, outros CFs, como o CFA/II e CFA/IV, 

formados por um complexo de diferentes antígenos chamados de CS (coli surface), são 

conhecidos (EVANS et al., 1975).  

De modo geral, a colonização do intestino por cepas de ETEC ocorre por meio 

de adesinas fimbriais e afimbriais, geralmente chamadas Fatores de Colonização 

Antigênicos (CFA). Os CFA possuem natureza fimbrial, mediam a colonização 

intestinal e são encontrados na superfície de cepas ETEC. Embora CFA/I, CFA/II e 

CFA/IV sejam mais prevalentes (Evans e Evans, 1978), um grande número de antígenos 

fimbriais tem sido caracterizado: CFA/I, CFA/II, CFA/III, entre outros (PICHEL et al., 

2002).   

 

 



2.7  Avaliação do perigo da presença de E. coli em ambientes aquáticos 
 
  

Em 2003, a Organização Mundial da Saúde publicou que um dos perigos, dentre 

outros, encontrados e associados com o uso dos ambientes de águas costeiras e de água 

doce com fins recreacionais está relacionado com a qualidade da água. Isto é devido à 

contaminação dos ecossistemas aquáticos por esgoto não tratado, efluentes tratados 

insatisfatoriamente e à exposição aos microrganismos patogênicos (WHO, 2003). Nas 

águas oceânicas, as correntes marítimas e as atividades antrópicas são os principais 

responsáveis pela distribuição dos microrganismos. No entanto, as doenças infecciosas 

podem ocorrer por contato durante o uso recreacional ou proveniente das atividades 

ocupacionais, embora se saiba que a ingestão de alimentos de origem marinha é a 

principal via de exposição do homem aos microrganismos (NRC, 1999). É necessário, 

portanto, o acompanhamento microbiológico de alguns grupos bacterianos indicadores 

de contaminação fecal nos ambientes aquáticos principalmente daqueles suspeitos de 

receberem descarga de efluentes domiciliares e/ou lançamento de esgoto in natura 

(VIEIRA et al., 1996).  

Cepas patogênicas de E. coli podem disseminar-se através dos ecossistemas 

aquáticos (FEDERAL REGISTER, 1989; CRAUM, 1990) e sua presença nestes 

ambientes requer atenção, pois muitas cepas de E. coli são dotadas de um grande 

número de fatores associados à virulência que variam conforme o patótipo.  

Os principais fatores a serem considerados em relação à presença de 

microrganismos no ecossistema aquático são: a capacidade de replicação; a virulência e 

infectividade que podem mudar dependendo de sua interação com o hospedeiro e o 

ambiente; a transferência genética de características como fatores associados à 

virulência e a resistência aos antibióticos; a disseminação por vias secundárias e 

terciárias e em alguns casos a baixa dose do microrganismo para causar um efeito 

severo [FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION/WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (FAO/WHO, 2003)]. Entretanto, também é necessário considerar os 

fatores relevantes em relação ao hospedeiro como os genéticos, idade, estado 

nutricional, estado imune, exposição a infecções prévias; característica da população 

como acesso e uso de medicamentos, e persistência do organismo na população 

(FAO/WHO, 2003).   



Os impactos da qualidade da água na saúde é uma valiosa ferramenta de 

avaliação no desenvolvimento de políticas apropriadas para a saúde da população e o 

desenvolvimento auto-sustentável. A avaliação de riscos microbiológicos está sendo 

cada vez mais utilizada como um instrumento científico adequado para o gerenciamento 

de riscos (POND, 2005).  

Estudos epidemiológicos são ferramentas essenciais por providenciarem 

estimativas do risco e dados para os modelos de análise de riscos (FAO/WHO, 2005). 

Poucos são os estudos caracterizando os isolados de E. coli de ambientes aquáticos. Em 

1989, um surto causado por E. coli enterohemorrágica (EHEC) O157:H7 em Cabool, 

resultou em 3 mortes e 240 doentes (PARMELEE, 1990). Nos Estados Unidos, durante 

os anos de 1985 a 1994, especificamente por E. coli, foram reportados 166 casos, com 1 

óbito, de doenças associadas ao uso recreacional das águas e 965 casos de infecções 

gastrintestinais agudas com 11 óbitos (WHO, 1999). Em 2001 e 2002, 65 surtos foram 

reportados e associados com o uso de água recreacional, nos Estados Unidos, 30 deles 

estavam associados com gastroenterites causadas por E. coli toxigênicas (YODER et al., 

2004).   

Diversos fatores associados a virulência foram detectados em um estudo com 

449 cepas de E. coli isoladas de reservatórios de água tratada e não tratada. Neste 

estudo, de 212 isolados de E. coli de água tratada, 9,7% (20/212) continham genes 

homólogos à seqüência que codificava para ST, 4,2% (9/212) para o gene eae e SLT 

(EHEC). De 237 isolados de E. coli de água não tratada, 3,4% (8/237) e 2,5% (6/237) 

apresentaram seqüência homóloga para as sondas SLTII (EHEC), e ST (ETEC), 

respectivamente. Apenas um isolado apresentou seqüência homóloga para a sonda LT 

(ETEC), três isolados reagiram com a sonda eae e outros três com a sonda EAF 

(MARTINS et al., 1992).  

Orsi et al. (2007) estudaram 133 cepas de E. coli isoladas de amostras de água 

pela CETESB das Represas Guarapiranga (68) e Bilings (65). Neste estudo, três cepas 

de E. coli isoladas da Represa Guarapiranga e três cepas de E. coli isoladas da Represa 

Billings hibridizaram com a sonda AA de EAEC, 2 outras cepas de E. coli isolada da 

Represa Guarapiranga hibridizaram com a sonda LT-I de ETEC, 2 cepas com a sonda 

eae de EPEC e uma cepa hibridizou com a sonda stx2. 

No estado de São Paulo, Brasil, no período de 1992 a 2002, a avaliação de dados 

sobre as causas/vias de transmissão de surtos de diarréia, mostrou que dos 1.143 surtos 

de diarréia, 124 surtos (10,9%) estavam associados à água. Uma análise mais detalhada 



para os surtos de diarréia notificados no período de 2000 a 2002 apontou que dos 728 

surtos de diarréia envolvendo 17.181 casos, 36 (5%) foram devido exclusivamente à 

exposição à água [DIVISÃO DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E 

ALIMENTAR/CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA “PROFESSOR 

ALEXANDRE VRANJAC”/COORDENADORIA DE CONTROLE DE 

DOENÇAS/SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO 

(DDTHA/CVE/CCD/SES-SP, 2005)]. 

A crescente pressão e impactos sobre os ecossistemas aquáticos costeiros, no 

que se refere à introdução de microrganismos, muitos deles patogênicos, comprovam a 

necessidade de que se reconheçam os possíveis perigos microbiológicos e as áreas de 

risco no ambiente aquático costeiro. Pois os mesmos cada vez mais estão sofrendo um 

processo considerável de degradação ambiental, originado pela sua utilização para a 

construção de infra-estrutura relacionada ao transporte marítimo, destacando-se neste 

caso a construção de instalações portuárias tanto para fins comerciais, pesqueiro e para 

atividades recreativas (portos desportivos), pelo lançamento de esgotos em áreas 

destinadas à recreação e à prática de atividades ocupacionais, entre outros, bem como, 

pelo lançamento de água de lastro de navios oriundos de outros países que poderiam 

conter microrganismos patogênicos exóticos. 

E. coli, uma espécie utilizada como indicador de contaminação fecal, oferece 

uma boa alternativa de estudo modelo para avaliar o perigo microbiológico presente em 

água de lastro, água de áreas costeiras e amostras de moluscos bivalves nas regiões 

portuárias brasileiras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7CONCLUSÕES________________________________________________________ 

 
 
 * Indicadores de contaminação fecal como coliformes termotolerantes e E. coli foram 

úteis na avaliação do nível de ação antropogênica em ambientes portuários e amostras 

de água de lastro.  

 

* O grau de contaminação fecal em moluscos bivalves, indica o comprometimento da 

qualidade sanitária das águas do entorno.  

 

* A presença de isolados de E. coli de mostras de água de lastro, de ambientes costeiros 

portuários e moluscos bivalves resistentes até oito antibióticos constitui um problema 

para a saúde humana, animal e dos ecossistemas.  

 

* A presença de isolados de E. coli que albergam fatores associados à virulência (stx2, 

ST, EAC, eae) (12/331) compromete a qualidade dos ambientes costeiros portuários que 

são utilizados para fins recreacionais e como lastro de navios.  

 
* A técnica molecular ERIC-PCR demonstrou mais eficiência na caracterização de 

isolados de E. coli de mostras de água de lastro, de água de regiões portuárias e 

moluscos bivalves. 
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