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1. RESUMO 

 

Metais pesados como cobre, zinco, prata, dentre outros, possuem 

propriedades antibióticas, embora não prioritariamente sejam usados para este fim. 

Neste trabalho investigamos as propriedades antibióticas do cobre em sua forma 

metálica e complexado com sulfato. O cobre foi escolhido por ser economicamente 

viável, gerar baixo risco a saúde humana, e ainda ter larga aplicação como agente 

sanitizante. A partir de amostras comparativas de diferentes tipos de antibióticos e 

agentes sanitizantes, investigamos o poder bactericida e fungicida do cobre em 

meios de cultura (tecidual e microbiano) e como esterilizante em diversas 

superfícies. Os resultados preliminares mostram a eficácia do cobre em relação aos 

outros agentes estudados e aponta a viabilidade do cobre neste papel. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O cobre é um elemento químico, classificado como metal de transição, 

utilizado em diversas aplicações humanas desde a antiguidade. Suas propriedades 

antibióticas, embora conhecidas, não são prioritariamente exploradas. 

Recentemente o uso do cobre como material para corrimões, bancadas e outros 

locais de grande trânsito e contato humano, mostrou sua eficácia como agente 

sanitizante; despertando a idéia de maior desenvolvimento e aplicabilidade neste 

campo. 

O mecanismo de ação do cobre consiste na modificação de grupos funcionais 

de proteínas, ácidos nucléicos, alem de atuar na quebra da parede e da membrana 

celular dos microrganismos. Apesar de possuir uma grande ação antibiótica o cobre 

ainda não é amplamente explorado para este fim, assim, este projeto visa contribuir 

para o estudo da ação antibiótica do cobre em comparação com agentes 

sanitizantes bem estabelecidos e sua viabilidade na ação antibiótica para uso 

laboratorial. 

 

3. OBJETIVOS 
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O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do cobre como agente antibiótico 

em diferentes meios de cultura (tecidual e microbiota) bem como em superfícies 

externas 

 

4. METODOLOGIA 

 

A investigação da função bactericida e fungicida do cobre foi feita a partir de 

inoculação em meio liquido (LB, DMEM, HEPES) e semi-sólido em placa de Petri 

(PDA e Sabouraud) específicos para crescimento de fungos e bactérias. Todos os 

materiais foram esterilizados e cuidados foram tomados a fim de evitar 

contaminação e não houve uso de linhagens patogênicas de microrganismos. O 

cobre foi utilizado na forma de liga metálica e complexado em sulfato (CuSO4); os 

agentes santiziantes  usados foram: Hipoclorito de Sódio (NaClO), Álcool 70% e o 

antibiótico cloranfenicol. Todos os reagentes foram obtidos de marcas com alto grau 

de pureza e os microrganismos utilizados foram obtidos de diversas fontes através 

de coleta por exposição de swab externo, exceto para E Coli que foi obtida de 

linhagem purificada. A temperatura de crescimento foi de 37°C por 12 horas através 

incubação em estufa. A ação antimicrobiana do cobre foi investigada com auxilio de 

disco de papel (5 mm de diâmetro) esterilizados e embebidos em solução 

padronizada por 24h. As placas de Petri foram inoculadas através do meio de 

semeadura com auxilio da alça de Drigalski, segundo procedimento comum.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Após revisão da literatura recente, os experimentos foram programados 

seguindo quatro etapas: Obtenção de bactérias (ambientais e E Coli) e análise do 

cobre como agente bactericida e bacteriostático, obtenção de fungos e análise do 

cobre como agente fungicida e fungistático, viabilidade de compostos cúpricos como 

antibióticos em meio de cultura celular tecidual e comparação de compostos 

cúpricos com agentes antibióticos e sanitizantes.  Após as etapas os resultados 

foram tabulados e analisados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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 Os resultados obtidos até o momento mostraram a eficácia do cobre nas duas 

formas (CuSO4 e puro como sólido metálico) inferido pelo não crescimento 

comprovado por diferentes técnicas. 

 O ensaio utilizando E. coli teve um resultado satisfatório, onde todas as 

placas que continham CuSO4 nas concentrações de 5%, 10%, 15% e 20% não 

apresentaram crescimento aparente, o diâmetro do halo formado envolta do disco 

embebido em CuSO4 ou na forma metálica  é indicador de inibição. O melhor 

resultado apresentado foi a placa que continha o superfície metálica de cobre onde, 

observou-se o aparecimento de um halo de aproximadamente 18 mm em volta do 

mesmo.  

 A ação fungicida do cobre na forma de superfície metálica se mostrou ineficaz 

sendo que o mesmo não foi o suficiente para inibir ou erradicar os fungos testados. 

O CuSO4  com concentração de 5% se mostrou insuficiente , porem na concentração 

de 20% observou-se a formação de um halo de aproximadamente 20 mm mostrando 

o poder fungicida do cobre complexado em sulfato, nesta condição. Juntos os 

resultados apontam o sucesso do cobre e sua potencial aplicação. 
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