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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial das bactérias do mar 
de Praia Grande para síntese de antibióticos. Para tanto, bactérias 
marinhas isoladas em meio TSA 10%, M1 e SM3, após purificadas 
e preservadas, foram analisadas em teste de difusão em ágar dos 
metabólitos bacterianos obtidos por microextração, contra 
patógenos humanos, Escherichia coli (CCCD-E003), 
Staphylococcus aureus (CCCD-S007),Salmonella entérica (CCCD-
S001) e Streptococcus pyogenes (CCCD-S012), para avaliar seu 
potencial de inibição. Assim, as bactérias que obtiveram os 
melhores resultados foram selecionadas para fermentação em meio 
de cultura Czapeck para extração dos compostos bioativos, em pH 
ácido e básico, com o solvente acetato de etila. Os extratos brutos 
foram testados pelo método de difusão em ágar e o resultado 
avaliado medindo-se o halo de inibição. Dentre as 62 bactérias 
isoladas do mar, 95,1% demonstraram atividade antibiótica contra 
ao menos uma das bactérias patogênicas. As linhagens PM1-2, 
PM1-10d e PM2-24 demonstraram amplo espectro de ação, inibindo 
todas as bactérias patogênicas avaliadas. O extrato da linhagem 
PM2-24, em pH ácido, produziu o maior halo de inibição, de 2,2 cm, 
frente a S.aureus, uma bactéria multirresistente. Esta linhagem 
apresentou mínima concentração de inibição de 2,29 mg/ml contra 
todas as patogênicas. No teste de concentração mínima inibitória 
destacamos duas linhagens de actinobactérias que apresentaram 
bioatividade com 1,14 mg/ml de extrato ácido, sendo SM3-1(18) 
contra S. pyogenes e M1-1(16) contra E.coli. Estes resultados são 
promissores, pois revelaram grande atividade antimicrobiana das 
bactérias do mar da Praia Grande. 
 
Palavras-chave: compostos bioativos, bactérias patogênicas, 
antimicrobianos. 



 
 
Abstract 
 

 
The objective of this study was to evaluate the potential of Praia 
Grande bacteria for the synthesis of antibiotics. The bacteria were 
isolated from TSA 10%, M1 and SM3 medium, after being purified 
and preserved, in an agar diffusion test of bacterial metabolites 
obtained by microextraction against human pathogens Escherichia 
coli (CCCD-E003), Staphylococcus aureus (CCCD-S007),  
Salmonella enterica (CCCD-S001), and Streptococcus pyogenes 
(CCCD-S012) to assess their potential for inhibition. Thus, the 
bacteria that obtained the best results were selected for 
fermentation in Czapeck culture medium for extracting the bioactive 
compounds, in acidic and basic pH, with the solvent ethyl acetate. 
The crude extracts were assayed by the agar diffusion method and 
the result evaluated by measuring the inhibition halo. Among the 62 
bacteria isolated from the sea, 95.1% demonstrated antibiotic 
activity against at least one of the pathogenic bacteria. The PM1-2, 
PM1-10d and PM2-24 strains demonstrated broad spectrum of 
action, inhibiting all pathogenic bacteria evaluated. The PM2-24 line 
extract, at acidic pH, produced the largest inhibition halo, of 2.2 cm, 
against S. aureus, a multiresistant bacterium. This line had a 
minimum inhibition concentration of 2.29 mg / ml against all 
pathogens. In the minimum inhibitory concentration test, two lines of 
actinobacteria that showed bioactivity with 1.14 mg / ml of acid 
extract were identified, with SM3-1 (18) against S. pyogenes and 
M1-1 (16) against E. coli. These results are promising, since they 
revealed great antimicrobial activity of the bacteria of the Praia 
Grande sea. 
 
 
Key-words: bioactive compounds, pathogenic bacteria, 
antimicrobials 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, tem-se observado um aumento da resistência de agentes 

patogênicos a múltiplas drogas, impulsionando a prospecção de novos 

antimicrobianos. Com isso, bactérias, fungos e actinobactérias, que são 

grandes produtores de metabólitos secundários estão sendo estudados com o 

objetivo de combater esses patógenos humanos. O solo é o local mais 

explorado para a bioprospecção de antimicrobianos, porém bactérias marinhas 

tem sido grande alvo de pesquisas por novos produtos naturais (FELING et. al., 

2003; PANDEY et al., 2013). 

Bactérias marinhas são importantes fontes de compostos bioativos, 

como os inibidores de beta-glucosidase sintetizados por bactérias (do filo 

Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria e Bacteroidetes) associadas a 

esponja marinha, com potencial para aplicação no tratamento de infecções 

virais, tratamentos de desordem metabólica e genéticas, diabetes, doenças 

lisossomais, câncer metastático e obesidade (ASANO, 2003; PANDEY et al., 

2013); antracimicina e anti-MRSA sintetizados por Streptomyces sp. (CNH365), 

uma actinobactéria isolada de sedimentos marinhos (JANG et al., 2013); outra 

espécie bacteriana, Pseudomonas putida, isolada de esponja, produz uma 

poderosa substância antimicrobiana contra bactérias resistentes a multidrogas 

(MARINHO et al., 2009); o grupo Salinospora, que possui ação antibiótica e 

anticancerígena, porém em uma de suas cepas foi possível detectar um 

metabólito capaz de produzir efeito citotóxico inibindo o proteassoma 20S, esse 

metabólito é a salinosporamida A (FELING et al.,2003). 

 Moléculas bioativas podem atuar no combate a doenças infecciosas que 

possuem resistência a antibióticos já conhecidos, como por exemplo, os 

antibióticos β-lactâmicos. Os β-lactâmicos são um grupo de antibióticos 

formados pela penicilina e seus derivados, tais como, a cefalosporinas, 

cefaminas, ácido clavulânico, carbapenens, nocardicinas e monobactêmicos. 

Esses antibióticos possuem em sua estrutura o agente antibiótico e o núcleo β-

lactâmico, eles têm como função inibir a síntese da parede celular de bactérias. 

Essa classe de medicamentos é a mais utilizada devido a sua eficiência 

terapêutica e sua baixa toxicidade (BRUGUERAS; GARCIA, 1998; SURAJIT et 

al., 2006), no entanto, o número de casos de resistência aos β-lactâmicos tem 



aumentado nos últimos anos, no grupo das Enterobacteriacea (DRAENERTet 

al., 2015).  

Muitas bactérias hospitalares têm demonstrado resistência a 

antimicrobianos, entre as quais, as espécies produtoras de betalactamases, 

resistentes aos carbapenêmicos, como Acinetobacter baumannii, 

Klebsiellapneumoniae, Klebsiella oxytoca, Citrobacter, Enterobacter, 

Eschechiria coli, Serratia e também Pseudomonas. Os mecanismos criados 

pelas bactérias estão cada vez mais eficazes contra os agentes microbianos, 

incluindo modificações de proteínas de membrana, redução ou ausência de 

proteínas de membrana, superexpressão de bombas de efluxo, dentre outros 

(ZAVASCKI; LI, 2008; ZAVASCKI et al., 2010). Em contrapartida, o número de 

novos antibióticos desenvolvidos e aprovados tem diminuído nas últimas três 

décadas, levando a poucas opções para o tratamento de resistência bacteriana 

(VENTOLA, 2015). Além das atividades de bioprospecção, são necessárias 

formas de combater a resistência aos medicamentos (DRAENERT et al., 2015). 

Diante desse quadro, fica evidente a necessidade de descoberta de 

novos antimicrobianos, para tratamento de infecções humanas, sendo o 

ambiente marinho um alvo promissor para a bioprospecção de microrganismos 

produtores desses metabólitos bioativos.  

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de bactérias 

do mar da Praia Grande (SP) para a síntese de antibióticos ativos contra 

bactérias patogênicas ao homem. Os objetivos específicos foram isolar 

bactérias do mar da Praia Grande, capazes de produzir antibióticos ativos 

contra bactérias patogênicas ao homem; selecionar bactérias com bioatividade 

em teste de antibiose in vitro; extrair metabólitos secundários das bactérias 

selecionadas e realizar bioensaios; e por fim determinar a mínima 

concentração inibitória dos metabólitos secundários selecionados. 

 

2 MÉTODOS 

 

2.1 Local da Pesquisa e Amostragem 

 O presente estudo foi desenvolvido no laboratório de Análises Clínicas 

da Unip Santos Rangel. Amostras do mar foram coletadas em três pontos da 



Fortaleza de Itaipu, localizada em Praia Grande, SP, compreendendo área de 

Mata Atlântica preservada, coletados em três pontos distintos: ponto 1; s 

24*00.8 16*23.817 / ponto 2; s 24*38.988 w046*51.387 (52.54mi) / ponto 3 s 

24*46.101 w046*59.494 (63.80mi). Em cada ponto, a coleta foi feita em 

triplicata. Todos os materiais utilizados na coleta foram autoclavados, afim de 

impedir a contaminação por outros microorganismos. O solo foi conduzido até o 

laboratório em material isotérmico, para então serem processados (MELO; 

AZEVEDO, 2000). 

Após a coleta o material de cada ponto foi misturado, obtendo um total 

de 30ml para cada ponto. Em cada ponto de coleta foi medido a salinidade e a 

densidade (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Densidade e salinidade de amostras de água do mar de Fortaleza de Itaipu, 
Praia Grande, SP 

Parâmentro Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Densidade (%) 1023 1025 1025 

Salinidade (%) 30 35 35 

 

Os critérios de inclusão são bactérias marinhas produtoras de 

antimicrobianos e os critérios de exclusão são bactérias do solo, do ar, de 

plantas, fungos e bactérias não produtoras de antimicrobianos. 

 

2.2 Isolamento de Bactérias Cultiváveis do Mar 

O isolamento de bactérias cultiváveis de amostras domar da Fortaleza 

de Itaipu foi realizado pelo método de diluição em placas. Amostras de 10 ml 

de água do mar (mistura de 3 amostragens por ponto) foram diluídas em série 

(fator 10) em erlenmeyers com 90 mL de tampão PBS(tampão fosfato 

“phosphate buffered saline” - 1,44 g/L de Na2HPO4; 0,24 g/L de KH2PO4; 0,20 

g/L de KCl; 8,00 g/L de NaCl; pH 7,4). 

Para o isolamento de bactérias do mar, alíquotas de 100 μL de cada 

diluição da suspensão de solo serão semeadas em triplicata, em placas 

de petri contendo meio TSA 10% (Tryptic Soy Broth- caldo triptona de 

soja – Difco, acrescido de ágar) suplementado com ciclohexamida (100 



μg/mL) para inibir o crescimento de fungos, sendo então incubadas a 

28°C por 8 dias.  

Para isolamento de actinobactérias foram plaqueadas alíquotas de 

100 μL de cada diluição nos meios M1 (500 ml de água marinha, 9g de 

ágar, 5g de amido solúvel, 2g de extrato de levedura, 1g de peptona, 

40µg/ml (3,52g) de nistatina, ROWBOTHAM; CROSS, 1977) e SM3 (250ml 

de água marinha, 4g de ágar, 2,5g de D-glicose, 1,25g de peptona, 0,75g 

de triptona, 1,25g de cloreto de sódio, 1,71g de nistatina, TAN et al., 2006). 

Após o crescimento das bactérias foi feito a contagem de colônias, 

sendo então selecionadas ao acaso, purificadas e preservadas no mesmo 

meio de isolamento (TUITE, 1969).   

2.3 Seleção de bactérias produtoras de antimicrobianos por 

microextração e teste de difusão em ágar  

2.3.1 Microextração e teste de antibiose 

 Foram obtidosmetabólitos das bactérias isoladas, a partir de 

microextração, por meio de adição do solvente acetato de etila (3 ml) a tubos 

de ensaio com discos obtidos de meio de cultura de colônias de bactérias, após 

4 dias de crescimento. O extrato bruto obtido foi testado pelo método de 

difusão em ágar, contra bactérias patogênicas, sendo duas Gram positivas (e 

duas Gram negativas, respectivamente: Staphylococcus aureus (CCCD-S007), 

Streptococcus pyogenes (CCCD-S012), Escherichia coli (CCCD-E003), 

Salmonella enterica (CCCD-S001). 

Para o teste foi adicionado 20µl do extrato em discos (6mm de diâmetro) 

autoclavados e dispostos em placas de petri com meio TSA, após realizar a 

semeadura da patogênica na placa. As placas foram avaliadas 24 horas após a 

adição do disco com extrato. 

As bactérias que obtiveram melhor resultado foram selecionadas para 

obtenção de extratos orgânicos. 

2.3.2 Obtenção de extratos orgânicos  

As linhagens selecionadas na microextração, foramcultivadas em 500 

mL de meio líquido (Czapeck). O meio foi incubado em um shaker (28 °C/150 



rpm), por 96 horas. Após o crescimento da bactéria, o meio foi centrifugado 

(10000 rpm) e filtrado, para se obter os componentes químicos liberados pelo 

metabolismo destes micro-organismos presentes no sobrenadante. O resíduo 

sólido foi descartado. 

 Para a extração de metabólitos, o sobrenadante teve o pH ajustado para 

3,0, seguida pela extração com o solvente acetato de etila, em funil de 

separação. Esse processo será repetido três vezes para cada operação. 

Posteriormente, o mesmo foi realizado em pH básico (pH 12,0). Após a 

evaporação do solvente em evaporador rotatório, foram obtidos os extratos 

brutos para realização dos testes de antibiose. 

 

2.3.3 Avaliação da atividade biológica de extratos brutos de bactérias marinhas 

 

 Para a avaliação da atividade biológica dos extratos brutos de bactérias 

marinhas foi utilizado o método de difusão em ágar, no qual, o potencial de 

inibição das bactéria patogênicas Staphylococcus aureus (CCCD-S007), 

Streptococcus pyogenes (CCCD-S012), Escherichia coli (CCCD-E003), 

Salmonella enterica (CCCD-S001)pelos metabólitos produzidos pelas 

linhagens de bactérias marinhas foi testado. No teste, 20 μL (14 mg/ mL) dos 

extratos brutos eluidos em aceto de etila, obtidos das linhagens selecionadas, 

foram aplicados a discos (6 mm diâmetro Ø) autoclavados e dispostos na placa 

de Petri com meio mueller hinton, após a semeadura da bactéria patogênica na 

placa, 24 horas antes. O procedimento foi realizado em triplicata para cada 

bactéria patogênica em estudo. Os tratamentos controle receberam somente o 

solvente acetato de etila. A avaliação foi realizada no período de 24hs a 72 hs 

após a adição do disco com o extrato bruto. A antibiose se caracteriza pela 

presença do halo de inibição. 

 

2.3.4 Teste de Concentração Mínima Inibitória (CMI) dos extratos brutos contra 

bactérias patogênicas 

A Concentração Mínima Inibitória (CMI) do extrato bruto em acetato de 

etila das linhagens selecionadas foi determinada pelo método de diluição, 

conforme recomendado pelo National Committee for Clinical Laboratory 



Standards, NCCLS, 1994. Diferentes concentrações dos extratos brutos em 

acetato de etila foram testadas para cada bactéria (suspensões de 108 cels/mL) 

Gram positiva (Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus) e Gram 

negativa (Escherichia coli e Salmonella enterica), em microplacas com 96 

orifícios contendo 95 µL de meio Mueller-Hinton 2x concentrado e 95 µL de 

água destilada autoclavada, sendo as amostras incubadas a 37 °C por 20 

horas. O crescimento microbiano foi determinado pela revelação com cloreto 

2,3,5-trifenil-2H-tetrazolium (Sigma/ Chemical Co., St. Louis, U.S.A.). A 

concentração mínima inibitória foi definida como a menor concentração das 

amostras testadas com inibição completa de crescimento do patógeno. 

 
3 RESULTADOS 

Avaliamos no isolamento o número de unidades formadoras de colônias 

por ml de água do mar (UFC/ml) em meio TSA 10% de cada ponto de coleta, 

onde observamos 1,8x105 UFC/ml para o ponto 1, 1,9x105 UFC/ml para o 

ponto 2 e 5x105 UFC/ml para o ponto 3. Sendo esses valores correspondentes 

a média da contagem de colônias das repetições. 

Partindo do isolamento das bactérias do mar de Praia Grande, foi 

possível obter um total de 62 bactérias purificadas e preservadas em seus 

respectivos meios, sendo divididas em três grupos. Para o meio TSA 10% 

temos 42 bactérias, já para o meio M1 temos 12 bactérias e para o meio SM3 

temos 8 bactérias, onde os metabólitos obtidos por microextração foram 

testados por difusão em ágar contra as bactérias patogênicas Escherichia coli 

(CCCD-E003), Staphylococcus aureus (CCCD-S007), Salmonella enterica 

(CCCD-S001) e Streptococcus pyogenes (CCCD-S012). 

Com o teste de difusão em ágar foi possível selecionar as bactérias com 

potencial para a bioatividade através do halo de inibição contra os patógenos, 

resultando em um total de 95,1% (59 linhagens) produtoras de metabólitos 

bioativos, das quais, 95,2% (40 linhagens) das bactérias do meio TSA10% 

apresentaram inibição em pelo menos uma patogênica, sendo que 91,6% (11 

linhagens) das bactérias do meio M1 apresentaram inibição em pelo menos 

uma patogênica e 100% (8 linhagens) das bactérias do meio SM3 

apresentaram inibição em pelo menos uma patogênica (Tabelas 1, 2 e 3 

respectivamente). 



Através do teste de difusão em ágar com bactérias do meio TSA 10% foi 

possível visualizar que 20 linhagens (47,6%) demonstraram alguma inibição 

com E. coli, podendo destacar as linhagens PM2-26b e PM3-11 que obtiveram 

halo de inibição de 1cm. Já contra S. enterica, 29 linhagens (69%) 

apresentaram potencial de inibição, destacando-se a linhagem PM2-17 com 

halo de inibição de 1,6cm (Tabela 1). 

Dentre as linhagens bacterianas isoladas do mar, 28 (66,6%) são 

capazes de inibir S. aureus, onde podemos destacar as linhagens PM2-14 e 

PM2-12 com halos de inibição de 1,1cm. Dos isolados bacterianos,  21 

linhagens (50%) demonstraram inibição contra S. pyogenes, destacando-se a 

linhagem PM2-8 com halo de inibição de 1,7cm (Tabela 1). 

 
Tabela 1.Teste de difusão em ágar dos metabólitos obtidos por microextração 
de bactérias do mar de Praia Grande, isoladas em meio TSA 10%,contra as 
bactérias patogênicas 

BACTÉRIAS   
DO MAR 
TSA10% 

BACTÉRIAS PATOGÊNICAS 

E.coli S. aureus S. enterica S. pyogenes 

PM1-2 0,8cm 0,7cm 1,1cm 0,7cm 

PM1-9 0,9cm 0,8cm 1cm 0,8cm 

PM1-10b 0,8cm 0,8cm 0,8cm 0,9cm 

PM1-10d 0,6cm 0,8cm 1,1cm 1,1cm 
PM1-10f 0,9cm 0,8cm 0,8cm 1cm 
PM1-15 0,8cm 0,7cm 0,9cm 0,8cm 

PM2-16 0,7cm 0,6cm 1cm - 

PM2-24 0,9cm 0,8cm 0,8cm 0,9cm 
PM2-25 0,9cm 0,7cm 0,8cm 0,9cm 
PM2-26b 1cm 0,8cm 0,7cm 0,8cm 

PM3-7 0,8cm 0,9cm 0,7cm 0,8cm 

PM2-22 - - 3cm 1cm 

PM2-17 - 0,6cm 1,6cm 0,6cm 
PM1-11 0,8cm 0,7cm - - 

PM1-6ª - 0,7cm - - 

PM1-14 - 1cm 0,8cm - 
PM1-4 0,8cm 1,2cm 0,7cm - 

PM1-16 0,8cm 0,7cm 0,7cm - 

PM2-23 - - - - 

PM2-14 - 1,1cm - 0,8cm 

PM2-15 - - - 0,7cm 

PM1-13 0,7cm - 1cm - 

PM3-11 1cm - 2cm - 

PM2-12 - 1,1cm 0,8cm - 
PM2-30 - - 1,2cm 0,7cm 
PM1-10e 0,8cm - 0,9cm 1,3cm 

PM2-8 - - 1,1cm 1,7cm 

PM3-2 - - 0,8cm 1,3cm 

PM2-29 - - - - 



PM2-26ª - - 0,8cm 0,7cm 
PM2-20 0,8cm 0,8cm - - 
PM2-21 - 0,7cm 1cm - 
PM1-9ª - 0,7cm - - 
PM1-9b - 0,8cm - - 
PM2-9 0,7cm - - 0,7cm 
PM3-12 - 0,8cm 0,7cm - 
PM3-1 - 0,6cm - - 
MAR-X - 0,6cm - - 
PM2-7 - - 0,7cm - 
PM1-1 0,6cm - 0,6cm - 
PM2-31 - 0,9cm 0,8cm 0,8cm 
PM1-10e - 0,6cm - - 

*Média do comprimento do halo de inibição (cm) 
** - Não houve inibição= 0 cm 

 
No teste de difusão em ágar que também foi utilizado para as bactérias 

obtidas no meio M1, tivemos 12 linhagens (91,6%), sendo que uma não 

apresentou resultado para nenhuma das patogênicas. Das quatro linhagens 

(33,3%) capazes de inibir E. coli, M1-1(16), M1-1(10), M1-2(18) e M1-1(17), 

destacamos a linhagem M1-1(18) com halo de inibição de 1,1cm. Contra S. 

enterica 7 linhagens (58,3%) apresentaram inibição, onde o metabólito da 

linhagem M1-1(16) produziu um halo de 1,8cm (Tabela 2). 

Para S. aureus 8 linhagens (66,6%) demonstraram inibição, sendo 

selecionada a linhagem M1-2(7), cujo metabólito produziu um halo de inibição 

de 1,2cm. Já para S. pyogenes, 5 linhagens (41,6%) apresentaram inibição, 

M1-1(16), M1-2(18), M1-2(5), M1-1(17) e M1-1(26). O maior halo contra S. 

pyogenes foi observado para a linhagem M1-1(26), com 2,7cm (Tabela 2). 

 
Tabela 2.Teste de difusão em ágar dos metabólitos das bactérias do mar de 
Praia Grande, isoladas em meio M1, contra as bactérias patogênicas. 

BACTÉRIAS       
DO MAR         

M1 

BACTÉRIAS PATOGÊNICAS 

E.coli S. aureus S. enterica S. pyogenes 

M1-1(16) 0,7cm 0,7cm 1,8cm 0,7cm 

M1-1(10) 0,8cm 0,7cm 0,8cm - 

M1-1(29) - 1cm 0,9cm - 

M1-2(18) 1,1cm - - 0,9cm 
M1-2(7) - 1,2cm 0,7cm - 
M1-2(5) - 1,1cm 0,7cm 0,8cm 

M1-1(17) 1cm - 0,8cm 0,8cm 

M1-1(26) - - 1,5cm 2,7cm 
M1-1(27) - 1cm - - 
M1-1(31) - 1,1cm - - 

M1-1(32) - 0,9cm - - 

M1-1(60) - - - - 

*Média do comprimento do halo de inibição (cm) 



- Não houve inibição= 0 cm 

 
Para as bactérias que foram obtidas a partir do meio SM3, 5 

linhagens(62,5%) apresentaram inibição para E.coli, SM3-1(10), SM3-1(7b), 

SM3-2(9), SM3-2(7) e SM3-1(18), destacando-se a linhagem SM3-2(7) com 

halo de inibição de 1,1cm. Na avaliação para S.enterica, 6 linhagens 

demonstraram inibição, SM3-1(10), SM-1(7b), SM3-1(14), SM3-3(8a), SM3-2(8) 

e SM3-1(18), onde as linhagens SM3-1(14) e SM3-1(18) apresentaram halo de 

inibição de 1,3cm (Tabela 3). 

 Já para S. aureus 5 linhagens (62,5%) apresentaram inibição, SM3-

1(10), SM3-1(7b), SM3-2(9), SM3-2(8) e SM3-1(18), podendo destacar a 

linhagem SM3-1(10) com halo de inibição de 1,4cm. Mas somente 2 linhagens 

(25%) apresentaraminibição para S. pyogenes, SM3-2(9) e SM3-1(18), onde a 

linhagem SM3-1(18) se destacou com halo de inibição de 1cm (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Resultados obtidos com o teste de difusão em ágar das bactérias do 
mar de Praia Grande isoladas em meio SM3 contra as bactérias patogênicas. 

BACTÉRIAS       
DO MAR         

SM3 

BACTÉRIAS PATOGÊNICAS 

E.coli S. aureus S. enterica S. pyogenes 

SM3-1(10) 0,7cm 1,4cm 0,7cm - 

SM3-1(7b) 1cm 1,1cm 0,8cm - 

SM3-1(14) - - 1,3cm - 

SM3-3(8a) - - 0,8cm - 
SM3-2(9) 0,8cm 1cm - 0,9cm 
SM3-2(8) - 1cm 0,8cm - 

SM3-2(7) 1,1cm - - - 

SM3-1(18) 0,9cm 1,1cm 1,3cm 1cm 

*Média do comprimento do halo de inibição (cm) 
- Não houve inibição= 0 cm 

 

Posteriormente as linhagens que apresentaram os melhores resultados 

foram selecionadas para fermentação em meio líquido e obtenção do extrato 

bruto, com o intuito com confirmar sua bioatividade. Para obtenção de 

metabólitos a extração se deu em dois pHs, ácido e básico. Foram 

selecionadas 9 linhagens, PM2-24, PM1-2, PM1-10d, M1-1(16) e SM3-

1(18).Estas linhagens continuarão a ser estudadas nas próximas etapas da 

pesquisa. Os extratos obtidos das linhagensPM1-2 e PM1-10d (pH 12,20) 

inibiram todas as bactérias patogênicas, em ambos os pHs. Os maiores halos 

de inibição foram produzidos pela PM2-24 em pH alcalino, correspondendo a 



1,2 contra E. coli, 1,7 cm contra S. aureus, 2,1 cm contra S. enterica e 1,7 cm 

contra S. pyogenes (Tabela 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4. Resultados obtidos com o teste de difusão em ágar dos extratos 
brutos das bactérias selecionadas do mar de Praia Grande contra as bactérias 
patogênicas. 

EXTRATO 
 BRUTO 

BACTÉRIAS PATOGÊNICAS 

E.coli S. aureus S. entérica S. pyogenes 

PM2-24 (pH 3,65) 0,7cm 2,2cm 1,3cm - 

PM2-24 (pH 12,12) 1,2cm 1,7cm 2,1cm 1,7cm 
PM1-2 (pH 3,34) 1,0 cm 1,2 0,7cm 1,1cm 

PM1-2 (pH 12,07) 0,7cm 1,5 1,0cm 0,8cm 

PM1-10d (pH 3,72) 0,9cm 1,5cm 1,6cm 0,8cm 

PM1-10d (pH 12,20) 0,9cm 1,6cm 1,0cm 0,9cm 

SM3-1(18) (pH 3,68) 0,9cm 0,9cm - - 

SM3-1(18) (pH 11,0) 0,9cm 1,3cm - 0,7cm 
M1-1(16) (pH 4,0) 0,7cm 1,3cm 0,7cm 0,7cm 

M1-1(16) (pH 10,3) 0,8cm - 0,7cm 0,7cm 

- Não houve inibição= 0 cm 

 
Foi determinada a concentração mínima inibitória (MIC) perante as 

bactérias patogênicas presentes neste estudo das linhagens selecionadas 

PM2-24, PM1-2, Pm1-10d, SM3-1(18), M1-1(16). Podemos destacar duas 

linhagens de actinobactérias que obtiveram a mínima concentração inibitória de 

1,14 mg/ml, ambas de extratos em pH ácido, sendo SM3-1(18) pH 3,68 contra 

S. pyogenes e M1-1(16) pH 4,0 contra E. coli. O extrato bruto da linhagem 

PM2-24 pH 3,65 apresentou inibição de S. aureus na concentração mínima de 

2.29 mg/ml. A linhagem PM2-24 pH 3,65 inibiu todos os patógenos com MIC de 

2,29 mg/ml. 

 

Tabela 5. Resultados obtidos com o teste de concentração mínima inibitória 
dos extratos brutos das bactérias selecionadas do mar de Praia Grande contra 
as bactérias patogênicas. 

Extrato  MIC (mg/ml)   



Bruto E. coli S. aureus S. enterica S. pyogenes 

PM2-24 pH 3,65 2,29  2,29  2,29  2,29  
PM2-24 pH 12,12 2,29  4,58  2,29  2,29  
PM1-2 pH 3,34 4,58  4,58  4,58  4,58  
PM1-2 pH 12,07 4,58  4,58  4,58  4,58  
PM1-10d pH 3,72 4,58  4,58  4,58  4,58  
PM1-10d pH 12,20 4,58  >4,58  4,58  4,58  
SM3-1(18) pH 3,68 2,29  4,58  2,29  1,14  
SM3-1(18) pH 11,0 2,29  4,58  2,29  2,29  
M1-1(16) pH 4,0 1,14  4,58  2,29  2,29  
M1-1(16) pH 10,3 2,29  4,58  2,29  2,29 

 
 

4 DISCUSSÃO 

Em nota emitida pela OMS, foi destacada a importância de novas 

pesquisas para o desenvolvimento de novos antibióticos devido à alta 

resistência de cepas de bactérias patogênicas a antimicrobianos já 

comercializados (WHO, 2017). Este comunicado reforça a relevância do 

desenvolvimento desta pesquisa, onde por meio da bioprospecção de 

compostos bioativos do mar de Praia Grande-SP podemos realizar descobertas 

de novos metabólitos oriundos de bactérias marinhas, selecionando-as a partir 

de métodos de avaliação do potencial antimicrobiano. 

Nesta pesquisa, das 62 linhagens bacterianas isoladas do mar, 95,1% 

(59 linhagens) apresentaram inibição contra pelo menos uma bactéria 

patogênica, E. coli, S. aureus, S. enterica ou S. pyogenes, em teste de difusão 

em ágar, demonstrando assim grande potencial bioativo das bactérias 

marinhas. Sendo assim, podemos considerar um alto número quando 

comparado ao estudo de Azuma (2011), que dos 116 isolados de 

actinobactérias marinhas, apenas 79 (68%) apresentaram atividade contra os 

micro-organismos patogênicos testados. Com isso, demonstramos que o 

método utilizado para seleção das bactérias produtoras de antimicrobianos 

mostrou-se eficiente, onde destacamos as linhagens PM2-24, PM1-2, PM1-

10d, SM3-1(18) e M1-1(16) como excelentes produtoras de antimicrobianos, 

com base no halo de inibição contra bactérias patogênicas.  

Após o fracionamento dos extratos brutos de metabólitos sintetizados 

pelas bactérias selecionadas em pH ácido e pH alcalino, para obtenção de 

compostos bioativos diferentes, observamos que o melhor resultado de 

atividade inibitória ocorreu para a linhagem PM2-24, que produziu os maiores 

halos de inibição frente as bactérias patogênicas em teste de difusão em ágar, 



em ambos os pHs, exceto contra S. pyogenes em pH ácido. Conforme citado, 

esta linhagem se destacou contra S. aureus com média dos halos de inibição 

de 1,7cm em pH alcalino e 2,2 m em pH ácido. Azuma (2011) testou 

actinobactérias marinhas que apresentaram inibição contra S. aureus, obtendo 

halo de inibição menor (0,3 cm) aos observados em nosso estudo.  

O resultado obtido para as linhagens PM2-24 e PM1-10 frente a S. 

aureus é muito relevante, pois esta bactéria patogênica é mencionada na lista 

de prioridades de pesquisa da OMS, devido estar cada vez mais resistente à 

antimicrobianos já comercializados. S. aureus possui vários mecanismos de 

resistência, alterações na membrana de peptidioglicano reduzem a afinidade 

por antibióticos beta-lactâmicos, já que os mesmos atuam inibindo a síntese da 

parede celular bacteriana (BRUGUERAS,1998). 

Frente ao estudo de Silva (2009) que não obteve resultado significativo 

de inibição contra nenhuma bactéria patogênica testada, não podemos ignorar 

que as linhagens PM1-2, PM1-10d, PM2-24 são de grande interesse 

biotecnológico, pois conseguiram inibir todas as cepas patogênicas Gram-

positivas e Gram-negativas testadas, demonstrando assim um amplo espectro 

de ação. 

A mínima concentração inibitória observada neste estudo foi de 1,14 

mg/ml, apresentada pelas linhagens de actinobactérias SM3-1(18) e M1-1(16), 

ambas em pH ácido, perante S. pyogenes e E. coli respectivamente. Avila 

(2012), frente a E. coli obteve a mínima concentração inibitória inferior a 

observada em nosso estudo, sendo de 0,05 mg/mL de extratos em pH alcalino 

de obtido de Pseudomonas putida (linhagem 27) de manguezal. Bioatividade 

em concentrações baixas são importantes, pois comumente geram menor 

efeito citotóxico. 

Em um estudo comparativo Coronel (2016) obteve resultados superiores 

aos obtidos no presente estudo, ao testar extratos de algas frente a bactérias 

patogênicas o autor obteve 78,125 mg/ml perante E. coli, sendo que neste 

estudo obteve-se 1,14 mg/ml.  

Também podemos destacar a linhagem PM2-24, em pH ácido, pois 

apresentou MIC de 2,29 mg/ml, contra todos os patógenos avaliados, sendo 

esta concentração a menor capaz de inibir o S. aureus neste estudo. Coronel 

(2016) não obteve nenhum resultado de inibição contra S. aureus. Ravikumar 



et al. (2010) obteve MIC de 0,25 mg/ml contra S. aureus com  extrato de 

bactéria endofítica de Syringodium. Assim como observado no presente 

estudo, Avila (2012) relata que extratos brutos ácidos de bactérias 

apresentaram melhor MIC contra S. aureus do que extratos básicos, onde as 

linhagens de P. putida (30), P. mosseli (40), e P. plecoglossicida (62) 

apresentaram MIC de 2,5mg/ml, 2,0 mg/ml e 0,55 mg/ml respectivamente. 

Pesquisas futuras são necessárias para avaliar o efeito citotóxico dos 

metabólitos bioativos obtidos neste estudo, como também a purificação da 

fração ativa e caracterização química. As bactérias com maior bioatividade 

serão identificadas por seqüenciamento do DNA.  

 

5 CONCLUSÕES 

O mar da Praia Grande é uma importante fonte de bioprospecção de 

bactérias produtoras de antimicrobianos.  

Os métodos utilizados foram eficientes para seleção de bactérias 

produtoras de compostos bioativos. As linhagens bacterianas selecionadas 

PM2-24, PM1-2, Pm1-10d, SM3-1(18), M1-1(16) são capazes de inibir E. coli, 

S. entérica, S pyogenes e S. aureus, com atividade antimicrobiana em baixas 

concentrações em extrato ácido.   

As actinobactérias SM3-1(18) e M1-1(16) apresentaram a melhor atividade 

antimicrobiana, ou seja, inibição na menor concentração de extrato bruto (1,14 

mg/ml) contra S. pyogenes e E. coli, respectivamente. A linhagem PM2-24 

apresentou boa atividade inibitória, em baixa concentração de extrato (2,29 

mg/ml) contra todas as bactérias patogênicas avaliadas e, portanto, produz 

antibiótico de amplo espectro de ação e alta eficácia.   
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