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Introdução

As regiões estuarinas são biologicamente 
importantes, pois são habitats de uma grande parte dos 
recursos biológicos marinhos brasileiros, são 
consideradas áreas de criação, de refúgio permanente 
ou temporário de inúmeras espécies de peixes, 
crustáceos e moluscos capturados pela pesca industrial 
e artesanal [1].

Geralmente, as regiões costeiras são as que mais 
sofrem com o despejo indiscriminado de esgoto tratado 
e não tratado. Hoje uma grande quantidade dos rejeitos 
produzidos nos centros urbanos e industriais é 
despejada nos estuários na sua maioria sem tratamento 
adequado [2].

O Filo Mollusca constitui o segundo maior grupo em 
número de espécies após os artrópodes, está 
representado por espécies terrestres e aquáticas, 
entretanto, a maioria dos moluscos são marinhos
bentônicos. [3,4].

A maioria dos bivalves é capturada em águas 
estuarinas e podem sofrer contaminação de patógenos 
do esgoto, bem como pelo ambiente [5].Principalmente 
pelo seu hábito filtrador, os bivalves, são utilizados
mundialmente como indicadores de poluição marinha.

Bioindicadores são definidos como uma espécie 
capaz de indicar os primeiros sinais de estresse 
ambiental causado por contaminantes em diferentes 
níveis de organização biológica [6]. 

Os microrganismos mais comumente empregados 
como indicadores de contaminação são representados 
pelo grupo coliformes. No entanto, um subgrupo dos 
coliformes, os coliformes termotolerantes, dão uma 
correlação direta da poluição por fezes de animais de 
sangue quente. [7].

O presente trabalho teve como objetivo determinar o 
número mais provável de coliformes na água e no 
molusco bivalve Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 
1791) da Bacia do Pina, Recife, Pernambuco.

Material e métodos

As coletas da água e do bivalve, Anomalocardia 
brasiliana, foram realizadas quinzenalmente no 
período de Abril a Junho de 2009, no ponto norte da 
Coroa do Passarinho na Bacia do Pina (08°04’03”S-
34°52’16”W), em regime de maré baixa. Os moluscos
foram coligidos dos bancos de areia, cada amostra 
constituindo-se de aproximadamente 100 exemplares, 
com a finalidade de se obter ± 150 g para a realização 
das análises.

Em seguida foram acondicionados em sacos 
plásticos e depositados em recipientes isotérmicos. A 
amostra de água foi coletada no local de extração do
bivalve, em recipiente estéril, num volume aproximado 
de 200 ml e, acondicionada em isopor com 
refrigeração. Todas as amostras foram transportadas ao 
Laboratório de Sanidade de Animais Aquáticos 
(LASAq) do Departamento de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco e 
analisadas num período máximo de 24 horas após a 
coleta.

Tanto para as amostras de água quanto para as dos 
bivalves, a quantificação de Coliformes Totais (CT) e 
Termotolerantes (CF) foram realizadas segundo a 
técnica de Número mais Provável (NMP) [8].

Resultados e Discussão

Segundo a legislação as águas serão consideradas 
impróprias quando no trecho avaliado o valor obtido na 
última amostragem for superior a 2500 coliformes 
fecais (termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli ou 
400 enterococos por 100 mililitros [9].

Os resultados microbiológicos, referentes às 
amostras analisadas, revelaram os seguintes índices de 
contaminação: valores estimados de NMP para CT e 
CF na água variaram de 4 x 10-1/mL para 1,1 x 103/mL 
e de 4 x 10-1/mL para 1,1 x 103/mL, respectivamente
(Tabela 1). Analisando aspectos sanitários do ambiente 
no Canal de Santa Cruz (Itapissuma, Pernambuco) [12] 
os valores para CT e CF (<3/mL para >2400/mL) 
foram superiores aos encontrados neste estudo.



O nível de coliformes totais encontrados nos 
tecidos e no líquido intervalvar dos mariscos foram de 
7,5 x 101/g a 1,1 x 103/g e os termotolerantes de 2,4 x 
102/g a >1,1 x 103/g (Tabela 1). Em pesquisa 
envolvendo a ostra Crassostrea brasiliana [13] 
encontraram o nível de coliformes termotolerantes 
dentro dos limites permitidos na legislação, com apenas 
quatro ocorrências com valores superiores (de 4 x 102 a 
2,4 x 103). Na análise de bactérias de origem fecal 
contaminantes de ostra Crassostrea rhizophorae no 
estuário do Rio Cocó (Ceará) [14] encontraram valores 
para CT e CF no músculo (com líquido intervalvar) que 
variaram de <1,8/g a >1600/g e <1,8/g a 920/g, 
respectivamente.

De acordo com a resolução vigente da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) [10] ainda 
não existe um padrão específico para a quantidade de 
bactérias do grupo coliformes encontradas em 
moluscos bivalves, utilizado para o consumo “in 
natura”, resfriados ou congelados, não consumido cru. 
Como a Legislação Brasileira não é satisfatória para 
que se obtenha uma efetiva avaliação microbiológica 
de moluscos bivalves, recomenda-se o consumo deste 
molusco cozido.

Avaliações da qualidade sanitária de águas e 
mariscos têm sido realizadas através de programas de 
monitoramento de microrganismos indicadores 
(bioindicadores microbiológicos), que avaliam as 
respostas da exposição destes a contaminante [12]. 
Desta forma, os indicadores da qualidade ambiental 
têm sido utilizados para detectar a existência ou 
ausência de organismos patogênicos tanto no ambiente 
como nos produtos dele provenientes [13, 14,15] 

CONCLUSÕES
A ocorrência de coliformes totais e termotolerantes 

nos bivalves Anamalocardia brasiliana, e na água da 
Bacia do Pina é indicativo de contaminação ambiental.

Os moluscos bivalves Anamalocardia brasiliana 
podem ser considerados como bioindicadores de 
poluição ambiental.

REFERÊNCIAS

[1] DIEGUES, A. C. 2001. Ecologia humana e planejamento 
costeiro. 2ª ed. São Paulo: Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre 
Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras, USP.

[2] ROY, P. S., WILLIAMS, R.J., JONES, A. R., YASSINI, I., 
GIBBS, P. J., COATES, B., WEST, R. J., SCANES, P. R., 
HUDSON, J. P., NICHOL, S. 2001. Structures and Fuction of 
South-east Australian Estuarines. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science. v. 53, p. 351-384.

[3] SANTOS, W.S. 2004. Moluscos dos substratos inconsolidados 
do mediolitoral do estuário do rio Jaboatão, Pernambuco –
Brasil. Tese de Doutorado, Curso de Pós-Graduação em 
Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

[4] BARNES, R.D. 1990. Zoologia dos Invertebrados. 4ª ed. São 
Paulo: Roca. 1029 p.

[5] RIBEIRO, F.A. 2004. Análise do efeito de diferentes métodos 
de conservação na determinação da contaminação da carne 
do molusco bivalve Tivela mactroides por coliformes totais e 
fecais. Monografia, Curso de Graduação em Ciências 
Biológicas, Centro Universitário da Fundação de Ensino 
Otávio Bastos São João da Boa Vista, São Paulo.

[6] ADAMS, M. Biological Indicators of Aquatic Ecosystem 
stress. Maryland: American Fisheries Society Bethesda, 2002.

[7] PEREIRA, M.G. 1993. Qualidade das águas dos mananciais 
de superfície utilizados no abastecimento da cidade do Natal: 
aplicação do IQA nos pontos de captação. Natal, 178f. 
Dissertação de Mestrado, Curso de Pós-Graduação em 
Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal.

[8] BRASIL. 2003. Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Instrução normativa nº 62, de 26 de agosto de.
Oficializa os Métodos Analíticos Oficiais para Análises 
Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal 
e Água. Diário Oficial da União. Brasília, DF, Seção 1, p. 14, 
em 18/09/2003.

[9] BRASIL. 2001. Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA. Resolução nº 274, de novembro de 2000. Dispõe 
sobre a qualidade das águas utilizadas para fins de 
balneabilidade. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF, 08 de janeiro de 2001.

[10] BRASIL. 2001. Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA. Resolução – RDC n. 12, de 2 de janeiro de 2001. 
Regulamento técnico sobre os padrões microbiológicos para 
alimentos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, 10de janeiro de 2001.

[11] BRASIL. 2005. Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, n. 53. 
Seção 1. p. 58 de 18 março de 2005.

[12] MELANCON, M. J. 1995. Bioindicators used in aquatic and 
terrestrial monitoring. In: HOFFMAN, D. J.; RATTNER, B. A.;
BURTON JR., G.A.; CAIRNS JR., J. (Eds.) Handbook of 
ecotoxicology. Flórida: Lewis Publishers/CRC Press. P. 220-
240.

[13] REGAN, P. M.; MARGOLIN, A. B.; WATKINS, W. D. 
Evaluation of microbial indicators for the determination of the 
sanitary quality and safety of shellfish. Journal of shellfish
research, v. 12, n. 1, p. 95-100. 1993.

[14] BARARDI, C. R. M.; SANTOS, C. S. dos; SIMÕES, C. M. O. 
Ostras de qualidade em Santa Catarina. Ciência Hoje, Rio de 
Janeiro, v. 29, n. 172, p. 70-73, jun. 2001.

[15] MUJIKA, M.; CALVO, M.; LUCENA, F.; GIRONES, R. 
Comparative analysis of pathogens and potential indicators in 
shellfish. International journal of food microbiology, n. 83, p. 
75-85. Elsevier Science Ltd, 2003.



Tabela 1 – Número Mais Provável (NMP) de coliformes total e termotolerantes na água e em tecidos moles do marisco 
Anomalocardia brasiliana da Coroa do Passarinho, Bacia do Pina – PE, no período de abril a junho de 2009.

Coliforme Total Coliforme Termotolerante

Amostra
Água

(NMP/mL)
Marisco
(NMP/g)

Água
(NMP/mL)

Marisco
(NMP/g)

1ª ≥ 2,4 x 102 2,4 x 102 ≥ 2,4 x 102 9,3 x 101

2ª ≥ 2,4 x 102 1,1 x 103 ≥ 2,4 x 102 1,1 x 103

3ª 1,1 x 103 > 1,1 x 103 1,1 x 103 7,5 x 101

4ª ≥ 2,4 x 102 4,6 x 102 ≥ 2,4 x 102 4,6 x 102

5ª 4 x 10-1 2,4 x 102 4 x 10-1 2,4 x 102

6ª 2,4 x 101 4,6 x 102 2,4 x 101 4,6 x 102


