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RESUMO 

 

A busca por novos compostos com atividade antibiótica e antiviral vem se intensificando 

devido a emergência de doenças bacterianas e resistência às drogas usadas na rotina clínica, 

além de doenças virais humanas que causam sobrecarga dos serviços de saúde pública. As 

macroalgas formam um grande grupo de plantas marinhas biologicamente importantes como 

fonte de moléculas bioativas. A atividade antimicrobiana de extratos algais já foi relatada 

contra estirpes de bactérias, fungos e vírus causadores de infecções e resistentes às drogas 

disponíveis no mercado. Considerando a importância das algas pela busca de compostos com 

potencial biológico e terapêutico, este trabalho visou investigar e caracterizar substâncias 

presentes nas macroalgas marinhas de ocorrência na costa cearense como base para o 

desenvolvimento de novos fármacos ao pesquisar a ação inibitória de extratos sobre 

microrganismos (bactérias e vírus) patógenos de humanos e animais aquáticos. Os resultados 

obtidos comprovaram a atividade antibacteriana dos extratos das macroalgas Lobophora 

variegata, Padina gymnospora, Hypnea musciformis, Ulva fasciata, Ulva lactuca e Caulerpa 

prolifera frente a bactérias Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 

259222, estirpes de Salmonella e de Vibrio isoladas de ambiente de carcinicultura, com perfil 

de resistência a fármacos. O extrato metanólico da P. gymnospora exibiu a completa inibição 

do biofilme de Salmonella ser. Braenderup LAMAP 18 na concentração de 8 mg/mL de 

extrato, contudo as concentrações de 0,125 mg/mL a 4 mg/mL tiveram resultados 

estatisticamente significativos quando comparados ao controle negativo. Os extratos 

metanólicos e etanólicos das macroalgas apresentaram efeito citotóxico a partir da 

concentração de 1,05 mg/mL testada até a concentração de 5,92 mg/mL para células da 

linhagem Vero. Os extratos das algas P. gymnospora (metanólico), U. fasciata (metanólico) e 

C. prolifera (metanólico e etanólico) neutralizaram o vírus DENV-3 causador da dengue, com 

resultados que chegaram a 76,5%, 100%, 84,2% e 100% de inibição do patógeno viral, 

respectivamente. A caracterização química dos extratos algais com alguma das atividades 

biológicas testadas mostrou altos percentuais de ácido palmítico, ácido oleico e ácido 

propiônico, além de outros compostos minoritários com comprovada atividade antibacteriana 

como o ácido azeláico, esteárico e mirístico. Concluímos que os extratos das macrolagas 

marinhas representam uma fonte de compostos bioativos contra patógenos humanos e de 

animais aquáticos. 

 

Palavras-chave: Bioatividade, Macroalgas, Microrganismos, Multirresistência. 



 

 

ABSTRACT 

 

Search for new compounds with antibacterial and antiviral activity has become more intense 

due to the increasingly frequent registration of bacterial diseases and clinical antimicrobial-

resistance, besides viral infections that cause overload of public health services. Macroalgae 

are a large group of biologically important marine plants as a source of bioactive compounds. 

Antimicrobial activity of algal extracts has already been reported against bacterial strains, 

fungal, viral-infections and resistant-strains to antimicrobial commercially available. Thus, 

the aim of this research was to investigate and characterize substances present in marine 

macroalgae from the coast of the state of Ceará as a basis for the development of new drugs 

by the inhibitory action of macroalga extracts against pathogenic microorganisms (bacteria 

and virus) of humans and aquatic animals, considering the importance to search for new 

compounds with biological and therapeutic potential from macroalgae. The results obtained 

demonstrate antibacterial activity of macroalga extracts of Lobophora variegata, Padina 

gymnospora, Hypnea musciformis, Ulva fasciata, Ulva lactuca and Caulerpa prolifera 

against bacteria Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 259222, 

Salmonella strains and multidrug-resistant Vibrio from marine shrimp farms. The methanolic 

extract of Padina gymnospora exhibited a complete inhibition of Salmonella ser biofilm. 

Braenderup LAMAP 18 at the concentration of 8mg/mL, however the concentrations of 

0.125mg/mL to 4mg/mL had statistically significant results when compared to the negative 

control. The methanolic and ethanolic extracts of macroalgae presented a cytotoxic effect 

from the concentration of 1.05 mg/mL tested up to the concentration of 5.92 mg/mL for Vero 

cells. Furthermore, the extracts of Padina gymnospora (methanolic), Ulva fasciata 

(methanolic) and Caulerpa prolifera (methanolic and ethanolic) neutralized the dengue virus 

DENV-3, with results that reached 76.5%, 100%, 84.2% and 100% inhibition of the viral 

pathogen, respectively. Chemical characterization of macroalga extracts with some biological 

activity showed high percentages of palmitic, oleic and propionic acids, in addition to other 

minor compounds with proven antibacterial activity such as azelaic, stearic, myristic acids. 

Therefore, the marine algae extracts represent a source of bioactive compounds against 

pathogens from humans and aquatic animals. 

 

Keywords: Bioactivity, Macroalgae, Microorganisms, Multidrug resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existe uma grande preocupação no que diz respeito à vulnerabilidade do Brasil 

com relação aos insumos para saúde, com ênfase em fármacos e medicamentos. Essa situação 

é mais contundente em eventos de doenças com ampla ocorrência e disseminação, como 

infecções bacterianas e virais. Doenças infecciosas mais comuns (bacterianas e virais) 

causadas por agentes etiológicos resistentes às drogas disponíveis contribuem decisivamente 

para a sobrecarga dos serviços de urgência e emergência. A problemática da multirresistência 

microbiana representa uma ameaça mundial, principalmente porque a indústria farmacêutica 

não tem uma resposta terapêutica (ANDRADE et  al., 2006).  

Casos de infecção por microrganismos resistentes a fármacos são de difícil 

tratamento e influenciam drasticamente nos índices de morbi-mortalidade, pressionando 

significativamente os custos, consequência do prolongamento do período de internação, 

consumo de antibióticos, gastos com isolamento e exames laboratoriais (SANTOS, 2004; 

GONÇALVES et al.; 2016).  

A questão da multirresistência está relacionada ao uso na prevenção e tratamento 

de doenças em humanos, mas também tem relação com a medicina veterinária e agricultura 

quando essas substâncias são adicionadas às rações animais com finalidade de promover 

crescimento e aumentar a conversão alimentar (ARIAS; CARRILHO, 2012). Como exemplo 

a aquicultura, onde infecções bacterianas são responsáveis por perdas significativas na 

produção causando sérios prejuízos econômicos aos produtores e países onde essa 

agroindústria é uma atividade geradora de divisas (KAHLA-NAKBI et al., 2007; AUSTIN; 

ZHANG, 2006). O uso de antimicrobianos visando a prevenção dessas perdas ou no 

tratamento de eventos de doenças pode ter efeito seletivo sobre a microbiota aquática, 

gerando populações dominantes resistentes a muitas substâncias antimicrobianas.  

As bactérias potencialmente patogênicas aos seres humanos veiculadas ao 

consumo de pescados crus ou mal cozidos e também aquelas isoladas com frequência do 

ambiente de cultivo de camarões peneídeos são representadas principalmente pelo genêro 

Vibrio (MENDES et al., 2009). Entretanto, ao se pesquisar doenças transmitidas por 

alimentos relacionados a pescados como peixes, camarões, moluscos bivalves, caranguejos, 

sushis e sashimis, além dos víbrios acrescenta-se as bactérias enteropatogênicas do gênero 

Salmonella e Escherichia coli (SANTIAGO et al., 2013).  
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Segundo Oliveira et al., (2010), os principais fatores de transmissão desses 

microrganismos são a manipulação dos alimentos, a exposição prolongada dos alimentos à 

temperatura ambiente, a refrigeração e a cocção inadequadas.  

Viroses endêmicas, como é o caso da dengue no Brasil, também são onerosas para 

o sistema de saúde. Shepard et al. (2011) estimaram em 2,1 bilhões de dólares, por ano em 

média, os custos com tratamento da dengue nas Américas. O vírus da dengue (DENV), 

pertencente à família dos Flaviviridae, é transmitido ao homem através de duas espécies de 

mosquito: Aedes aegypti e A. albopictus (ROTHMAN, 2004; PESSOA et al., 2013).  

A pesquisa por biomoléculas em organismos marinhos tem gerado impactos 

significativos para a indústria farmacêutica. As modernas tecnologias possibilitam a produção 

de biofármacos importantes e com ação significativa na prevenção e tratamento de doenças 

bacterianas e virais. Nesse sentido, a necessidade do desenvolvimento de alternativas para o 

uso de antimicrobianos sintéticos tem revelado o potencial de compostos bioativos oriundos 

de algas marinhas do nordeste brasileiro (LIMA-FILHO et al., 2002).   

As macroalgas marinhas são fontes de metabólitos e compostos bioativos 

pertencentes às classes de lectinas, terpenos, compostos fenólicos e polissacarídeos 

sulfatados. Esses organismos são utilizados com vários propósitos que incluem: 

bioestimulantes, fertilizantes, controle de pragas e microrganismos patogênicos. Alguns 

polissacarídeos têm importante aplicação na indústria farmacêutica, alimentícia e 

biotecnológica, dentre outras utilizações (DAPPER et al., 2014; VASCONCELOS et al., 

2015).   

Apesar da existência de pesquisas nesta área, ainda existem poucas informações 

sobre biomoléculas de algas como base para a produção de medicamentos. Diante do exposto, 

esta pesquisa visou investigar o potencial antimicrobiano de extratos etanólicos, metanólicos, 

acetônicos e hexânicos de macroalgas marinhas dos Filos Chlorophyta, Ochrophyta e 

Rhodophyta de ocorrência na costa cearense como base para o desenvolvimento de novos 

fármacos ao pesquisar a ação inibitória de extratos sobre microrganismos (bactérias e vírus) 

patógenos de humanos e animais aquáticos.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Algas marinhas 

 

O ambiente marinho é representado por uma infinidade de organismos de origem 

animal e vegetal importantes não só na cadeia alimentar marinha, como também como fonte 

de moléculas de interesse para biotecnologia mundial. Algumas dessas substâncias são 

polissacarídeos, vitaminas, oxidantes, proteínas entre outras com usos diversos (KIM; 

WIJESEKARA, 2010; POMPONI, 1999). 

As algas são organismos fotossintetizantes aquáticos, que podem ocupar 

ambientes que tenham luz e umidade suficientes, temporárias ou permanentes, podendo então, 

serem encontradas em águas doces ou salgadas, ou mesmo sobre solos úmidos ou sobre a 

neve (VIDOTTI; ROLLEMBERG, 2004). São portadoras de estruturas vegetativas simples e 

não possuem sistema vascular (GRAHAM; GRAHAM; WILCOX, 2009). No geral, as 

macroalgas são pluricelulares, eucariontes e autótrofas, porém suas principais características 

são diferenciadas quanto à morfologia, estrutura funcional e aspectos citológicos dos 

seguintes grupos: Rhodophyta, Chlorophyta e Ochrophyta (BARSANTI et al., 2008). 

 

2.1.1 Algas do Filo Ochrophyta  

 

As algas marinhas pardas pertencentes ao Filo Ochrophyta são na sua maioria 

multicelulares e possuem um papel importante em ambientes marinhos, tanto para a 

alimentação quanto para o equilíbrio ecológico dos habitats que se formam. A cor 

característica deste grupo de organismo decorre de grandes quantidades de carotenóides 

fucoxantina (o que produz uma cor castanha) contidos nos seus cloroplastos e pela presença 

de vários taninos (DAVIS; VOLESKY; MUCCI, 2003). 

As algas pardas sobrevivem em regiões de clima temperado e regiões subpolares, 

onde predomina a maior diversidade de espécies e expressão morfológica (LEE et al., 2008). 

Em regiões tropicais esse grupo apresenta um número reduzido de espécies, porém podem 

acumular biomassa em abundância. Nos mares tropicais é comum encontrar o gênero 

Sargassum (SILVA, 2010). De acordo com estudos, as algas do grupo Ochrophyta possuem 

como matriz amorfa em sua estrutura celular o ácido algínico ou alginato predominantemente 

(o sal de ácido algínico) com uma quantidade menor de polissacarídeo sulfatado, fucoidano 

(EVANS; HOLLIGAN, 1972). 
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Na literatura, espécies desse grupo já foram citadas como fontes de terpenos e 

proteínas com atividade biológica contra bactérias e vírus (ABRANTES, 2006; BEAULIEU, 

2015). 

 

2.1.2 Algas do Filo Chlorophyta 

 

As algas verdes são membros do Filo Chlorophyta que compreende entre 9.000 e 

12.000 espécies apresentando pigmentos fotossintéticos (clorofilas a e b, carotenos, e 

xantofilas). As células das algas verdes são típicas, podem ser móveis ou sem motilidade, 

possuem um vacúolo central, pigmentos contidos nos plastídios que variam nas diferentes 

formas de espécies, possuem uma camada dupla de celulose na parede celular e pectina. Os 

alimentos são armazenados como amido em pirenoídes (núcleos proteicos dentro dos 

plastídios) (LEE et al., 2008). 

As algas verdes marinhas são mais abundantes em águas tropicais e subtropicais, 

possuem uma parede celular composta em sua maioria por celulose, no entanto, há exceções 

como na família Caulerpales, a qual pode possuir xilanos e mananos (HUIZING; RIETEMA; 

SIETSMA, 1979). 

Segundo Lee et al. (2008), a reprodução deste grupo algal ocorre tanto de maneira 

assexuada (por simples fragmentação), podendo dar origem a zooporogenesis em células 

vegetativas quando ocorre uma mudança no ambiente de habitat da alga. Já, sexuadamente, 

ocorre através do desenvolvimento de gametas. 

 

2.1.3 Algas do Filo Rhodophyta  

 

Algas vermelhas pertencem ao grupo de organismos aquáticos eucarióticos que 

possuem grandes diferenças morfológicas e estruturais, podendo-se destacar características 

tais como: serem possuidoras de cloroplastos contendo clorofila a e d e ricos em pigmentos 

fotossintéticos como ficoeritrina, ficocianina, aloficocianina e pigmentos acessórios, além de 

não possuírem centríolos e nem flagelos (GANTT, 1996; SAMSONOFF; MACCOLL, 2001; 

WOELKERLING, 1990).  

As paredes celulares das algas vermelhas possuem uma bioquímica baseada na 

presença de muitos polissacarídeos específicos do grupo. Destacam-se, os xilanos, amidos das 

florídeas, aminopectino-glicano, porfirina como material intercelular e galactanas sulfatadas 

solúveis em água como ágar e carragenana, também denominadas de ficocoloídes de grande 
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importância comercial, principalmente na América do Sul (HOLDT et al., 2011; ERMAK et 

al., 2013; HAYASHI et al., 2014).  

Essas algas possuem distintas estratégias reprodutivas que variam de esporos a 

gametas, possuindo reprodução assexuada e sexuada (ANDERSEN, 1992). O ciclo de vida 

das algas vermelhas é conhecido como bifásico ou trifásico, com alternância de gerações. As 

Bangiofíceas se reproduzem assexuadamente por meio de esporos unicelulares enquanto as 

Florideofíceas por meio de monósporos (GRAHAM; GRAHAM; WILCOX, 2009). 

 

2.2 Funções bioativas dos compostos de algas  

 

Produtos naturais, assim como seres vivos extraídos de ambiente marinho 

proporcionam descobertas de compostos químicos com excelentes atividades biológicas 

(KOISHI et al., 2012). Além disso, as algas são detentoras de uma infinidade de compostos, 

os quais em conjunto ou em frações podem exibir bioatividades (CHOUDHURY et al., 2005; 

FARVIN; JACOBSEN, 2013). 

Nesse contexto destacam-se alguns polissacarídeos, por exemplo, as galactanas 

sulfatadas da alga marinha verde Chaetomorpha aerea que apresentam efeitos bactericidas 

contra Staphylococcus aureus (PIERRE et al., 2011). Assim como compostos lipidícos 

também são representantes de biomoléculas em algas pardas que possuem atividade 

antimicrobiana, tanto lipídeos totais como frações (GERASIMENKO; MARTYYAS; 

BUSAROVA, 2012). Tem sido relatada também a atividade antioxidante, anticoagulante, 

anti-inflamatória, efeitos antitrombóticos e de proliferação celular do polissacarídeo sulfatado 

fucano, da alga marinha parda Sargassum vulgare (DORE et al., 2013).  

Outros compostos como os ácidos graxos e substâncias voláteis da alga marinha 

parda Himanthalia elongata e da microalga Synechocystis sp, uma cianobactéria de água 

doce, exibem atividade antioxidante e antimicrobiana, identificadas como fitol, fucosterol, 

neofitadieno, ácidos palmítico, palmitoleico e oleico (PLAZA et al., 2010). 

Determinadas partículas como os pigmentos naturais isolados de algas exibem 

várias atividades biológicas tais como antioxidantes, anticâncer, anti-inflamatória, 

antiobesidade, antiangiogênico e atividades neuroprotetoras (PANGESTUTI; KIM, 2011).  

As proteínas são outro grupo de moléculas que expressam bioatividades 

(BEAULIEU; ESPINOZA; GAINETDINOV, 2015). Dentro desse grupo de macromoléculas 

naturais podem-se destacar as lectinas, que são proteínas de origem não-imunológica, as quais 

podem aglutinar hemácias graças à sua propriedade de se ligar reversivelmente a carboidratos 
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(PEAUMANS; VAN DAME, 1995). Esses açúcares, por sua vez, podem modificar sítios 

ativos da molécula proteica e resultar em diversas atividades biológicas (RIVANOR et al., 

2014). Desta forma, Sila et al. (2014) destacam a atividade bactericida de peptídeos obtidos 

de hidrolisados protéicos, que causam danos à membrana plasmática da bactéria Listeria 

monocytogenes.  

Dentre os diversos grupos de compostos encontrados em macroalgas vale ressaltar 

a presença de metabólitos secundários, responsáveis por algumas atividades biológicas, 

sobretudo citotóxica e antibacteriana. Dentre os principais pode-se citar os terpenos - (Figura 

1) e acetogeninas (Figura 2) (MACEDO et al., 2010). Segundo Vairappan (2003) foram 

encontrados e isolados da alga marinha vermelha Laurencia majuscula os compostos 

halogenados elatol e iso-obtusol (Figura 3 e 4), os quais inibiram o crescimento dos 

microrganismos Staphylococcus epidermis, Klebsiella pneumoniae e Salmonella sp. 

 

Figura 1: Estrutura química de monoterpeno. 

 

 

 

Figura 2: Estrutura química da acetogenina. 
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Figura 3: Estrutura química do elatol. 

 

 

Figura 4: Estrutura química iso-obtusol. 

 

 

 

2.3 Atividade antimicrobiana de algas 

 

Devido à intensa resistência de algumas espécies bacterianas a quimioterápicos, 

existe um grande interesse na investigação de novos medicamentos, provenientes de vegetais, 

que consigam inibir ou eliminar o crescimento de patógenos humanos e animais 

(CHOUDHURY et al., 2005; BANSEMIR et al., 2006; EOM; KIM; KIM, 2012; CHMIT et 

al., 2014). Nesse sentido, Ibrahim e Lim (2015), reportaram a inibição do crescimento da 

bactéria Staphylococcus aureus meticilina resistente quando confrontada com o extrato 

metanólico da alga verde Enteromorpha intestinalis. 

Mendes et al. (2010) evidenciaram a atividade dos extratos diclorometano: 

metanol (1:1) da alga Ulva fasciata contra o metapneumovírus humano (MPVH). Os 

resultados demonstraram a atividade viricida e, por conseguinte, a capacidade de interagir 

com as partículas virais extracelulares e impedir a infecção. Em outra pesquisa realizada com 

o extrato clorofórmio: metanol (1:1) da alga marinha vermelha Ceramium rubrum verificou-

se que ele inibiu consideravelmente a reprodução, in vitro, dos vírus da gripe tipo A e B. O 

efeito inibitório do vírus foi seletivo, relacionado com a dose e cepa-específica. A inibição 

afetou a adsorção bem como a fase da replicação viral intracelular. O extrato também inibiu a 
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reprodução do vírus de herpes simplex (HSV) do tipo 1 e 2 em culturas de células 

(SERKEDJIEVA, 2004). 

Essa atividade antimicrobiana pode ser relacionada com a ação de alguns 

compostos bioativos isolados de extratos algais como florataninos, fenóis, galactana sulfatada, 

ácidos graxos, dentre outros (EOM; KIM; KIM, 2012; PIERRE et al., 2011). Além dessa 

forma, a ação antimicrobiana de extratos de vegetais, pode ocorrer através do efeito sinérgico 

entre os compostos presentes no extrato. Ou seja, o extrato bruto pode apresentar inibição 

microbiana, porém, ao fracionar este extrato, a atividade inibitória de microrganismos pode 

desaparecer (MAFEZOLI, 2001).  

 

2.4 Resistência a antimicrobianos  

 

Resistência a antimicrobianos é a capacidade que os microrganismos têm se 

multiplicar na presença de concentrações de antibióticos mais elevadas do que as doses 

terapêuticas dadas ao homem. 

Um antibiótico é uma substância de origem biológica ou sintética que atua 

especificamente sobre uma etapa do metabolismo das bactérias, bem como a síntese proteica 

ou de ácidos nucleicos, ou destruindo a sua membrana citoplasmática ou parede celular. Um 

antibiótico de amplo espectro é aquele que tem a capacidade de inibir ou impedir o 

crescimento de um maior número de espécies bacterianas Gram positivas (+) e Gram 

negativas (-), ou seja, está relacionado com a especificidade do antimicrobiano. Além disso, 

podemos classificar os antimicrobianos como bactericidas, quando causam a morte da 

bactéria, ou bacteriostáticos, quando inibem o crescimento microbiano (WALSH, 2003; 

GUIMARÃES et al., 2010). 

A difusão no uso de antibióticos contribui para o crescente aumento de bactérias 

com perfis de resistência, advindo de várias procedências, e consequentemente causando uma 

problemática que fragiliza a saúde pública (LOUREIRO et al., 2016). 

O meio ambiente é uma fonte determinante de disseminação de diferentes 

espécies bacterianas multirresistentes, destacando-se o papel de rios e, principalmente, dos 

sedimentos (ROCHA, 2016). Desse modo, Guo et al. (2017) afirmam que as estações de 

tratamento de águas residuais demonstram ser uma facilitadora na seleção de genes de 

resistência, havendo uma preocupação ainda maior quando se trata de estações de águas 

residuais hospitalares.  
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Em um caso específico estudado na Romênia, foram detectados quatorze genes 

antibiótico-resistentes que conferem resistência a β-lactâmicos, aminoglicosídeos, 

cloranfenicol, antibióticos macrólido-lincosamida-estreptogramina B (MLSB), sulfonamidas e 

tetraciclinas. O filo dominante detectado nas amostras de águas residuais do hospital foram 

Proteobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes e Actinobacteria (SZEKERES et al., 2017). 

Estirpes de Vibrio harveyi foram isoladas a partir de amostras de ambiente de 

cultivo de camarão e confrontadas com quinze antimicrobianos comerciais, dos quais 60% 

dos isolados exibiram resistência a ciprofloxacina, penicilina, rifampicina e vancomicina 

(STALIN; SRINIVASAN, 2016). Para Yaashikaa, Saravanan e Senthil Kumar (2016), cepas 

de Vibrio parahaemolyticus isoladas de camarão apresentaram resistência a penicilina G, 

clindamicina e piperacilina, o que representa uma ameaça à saúde pública quando essa 

resistência pode ser transferida para outras bactérias com significado clínico. 

Para Carvalho (2009), as bactérias do gênero Salmonella representam riscos de 

infecções em humanos, principalmente quando estas possuem um perfil de resistência a 

antimicrobianos. Entretanto, alguns mecanismos estão sendo estudados para driblar a 

resistência bacteriana, como a síntese de compostos híbridos combinados a antimicrobianos 

antagônicos, como, aminoglicosídeo-fluoroquinolona, o que poderá conduzir a novos 

compostos que retardam a resistência (SHAVIT et al., 2017).  

Em outra pesquisa, foi verificado que a conjugação dos antimicrobianos 

imipenem e meropenem (carbapenêmicos) a nanopartículas de ouro melhorou a eficácia 

terapêutica dos medicamentos, além de destruir a resistência em desenvolvimento dos 

patógenos Gram-negativos (Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis e Acinteobacter 

baumanii) a carbapenêmicos isolados de humanos infectados (SHAKER; SHAABAN, 2017). 

Além dessa, foi avaliado o efeito antimicrobiano da associação de Hiclato de Doxiciclina a 

nanopartículas de prata frente a Escherichia coli, e foi verificado que a ação antibacteriana 

conjugada foi maior que o Hiclato de Doxiciclina livre (SILVA, 2015). 

 

2.5 Bactérias patogênicas para humanos. 

 

2.5.1. Salmonella 

 

Agentes etiológicos patogênicos quando resistentes às drogas disponíveis 

constituem uma ameaça. Em humanos, contaminações por esses microrganismos se tornam 

um problema de saúde pública, até mesmo quando se fala em multirresistência (COSTA et 
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al., 2006; YU et al., 2016). 

Bactérias do gênero Salmonella pertencem a família das Enterobacteriaceae e são 

divididas em duas espécies: Salmonella enterica e Salmonella bongori. São microrganismos 

Gram negativos, têm forma de bastonetes, são anaeróbicos facultativos e não formam esporos 

(LEVINSON, 2005). Considera-se que a Salmonella enterica sorovar Enteritidis são as cepas 

de maior relevância por estarem ligadas à salmonelose humana. Além disso, diferentes 

alimentos foram notificados nos surtos por esta bactéria, sugerindo que há contaminação 

cruzada na disseminação de Salmonella (KOTTWITZ et al., 2010).  

A Salmonella é um importante agente patogênico veiculado por alimentos, sendo 

um microrganismo que causa grande impacto a saúde pública no mundo (CARDOSO; 

CARVALHO, 2006). Esta espécie bacteriana é encontrada no ambiente e principalmente no 

intestino humano e de animais como os suínos, podendo causar gastroenterites, e em alguns 

casos mais graves, levar o indivíduo infectado a morte (HIMENO et al., 2013). A 

salmonelose é uma doença que tem altos índices de endemicidade e morbidade, além de 

existir dificuldade no controle devido a diversidade de parâmetros epidemiológicos e às 

múltiplas fontes e rotas de transmissão (CARVALHO et al., 2013; HOFER; SILVA-FILHO; 

REIS, 1998).  

No Brasil, entre 2000 e 2016, dos 11.241 surtos registrados de doenças 

transmitidas por alimentos, cerca de 14% tiveram Salmonella spp. como o agente etiológico 

correspondendo a quase 30.000 doentes (BRASIL, 2017a). Segundo Carvalho et al.(2009) 

bactérias do gênero Salmonella isoladas de ambiente de carcinicultura (água, sedimento e do 

próprio camarão) representam uma ameaça a saúde, principalmente quando os isolados 

apresentam resistência a antimicrobianos e podem causar graves infecções em humanos. 

Em alguns casos quando se trata da bactéria com perfil de multirresistência a 

antimicrobianos o tratamento para infecções se torna mais dispendioso e complicado 

(SPRICIGO et al., 2008). Essas infecções de difícil tratamento influenciam drasticamente nos 

índices de mortalidade pressionando significativamente nos custos do tratamento, 

considerando o prolongamento da internação, consumo de antibióticos, gastos com 

isolamento e exames laboratoriais (CASALI et al., 2004; MENDONÇA SOUZA; DUTRA, 

2009; VASCONCELOS et al., 1999).  
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2.6 Bactérias patogênicas para animais aquáticos cultivados 

 

Bacterioses e viroses são doenças infecciosas que podem se manifestar em 

humanos, bem como em organismos aquáticos cultivados (BARROS et al., 2008; 

FIGUEIRÔA, 2013).  

Importante ressaltar o papel de bactérias patógenas em ambientes de cultivo de 

organismos aquáticos. Estas podem possuir fatores de virulência com capacidade de provocar 

sérias enfermidades aos animais cultivados, bem como em humanos, sobretudo pelo consumo 

de alimentos crus ou mal cozidos contaminados. Estirpes de V. parahaemolyticus, isoladas de 

mariscos, apresentaram a maior percentagem de fatores de patogenicidade, sendo a toxina 

chamada Hemolisina Direta Termoestável (TDH) a mais frequente (BAFFONE et al., 2005; 

PINTO et al., 2008).  

Costa et al. (2008) verificando a susceptibilidade a antibióticos de espécies de 

Vibrio isoladas do cultivo de camarões Litopenaeus vannamei no Ceará, observaram que as 

cepas multirresistentes poderiam ser indicativas do uso desses antimicrobianos como controle 

e prevenção de enfermidades no cultivo dos peneídeos. O uso inadequado dessas drogas 

permite que elas permaneçam no ambiente aquático por longos períodos, causando uma 

pressão seletiva de bactérias que favorece a multiplicação de estirpes resistentes (CABELLO, 

2006; PEREIRA-JÚNIOR et al., 2006).  

 

2.6.1 Vibrio 

 

As bactérias pertencentes a este grupo são Gram - da família Vibrionaceae, têm a 

forma de bastonetes curtos, são móveis, anaeróbicos facultativos, seu crescimento ocorre 

melhor em pH alcalino entre 7,5 e 8,5 e o ótimo de temperatura ocorre entre 35 e 37°C. São 

microrganismos halofílicos, habitando naturalmente ambiente marinho e estuarino, além disso 

podem se tornar fatores de risco para o homem, como agentes de doenças transmitidas por 

alimentos (STALEY et al., 2005; TALL et al., 2013; SILVEIRA et al., 2016).  

Algumas infecções em humanos são causadas por bactérias do gênero Vibrio, 

principalmente as espécies de V. cholerae, V. parahaemolyticus, V.vulnificus e V. mimicus. 

Algumas delas são responsáveis por casos de gastroenterites provocadas por consumo de 

pescados crus ou mal cozidos (PEREIRA et al., 2007; SILVEIRA et al., 2016). Entretanto, 

apesar de existirem cepas patogênicas ao homem e animais, essas bactérias também 
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participam da ciclagem de nutrientes no ambiente por meio do transporte de matéria orgânica 

dissolvida (THOMPSON; LIDA; SWINGS, 2004). 

A patogenicidade da espécie V. parahaemolyticus está ligada à produção de 

hemolisina termoestável direta (TDH), hemolisina termoestável relacionada com Tdh (TRH) 

(WEST; KLEIN; LOVELL, 2013). A TDH é uma proteína parcialmente inativada a 100°C, 

por 30 minutos, em pH 6,0. Ela atua na célula hospedeira, levando à morte por formação de 

poros na membrana podendo resultar em apoptose. A TRH é possivelmente a causa de 

desinteria em pacientes que apresentam cepas de V. parahaemolyticus nas fezes (NAIM; 

YANAGIHARA; HONDA, 2001; SILVEIRA et al., 2016). 

O Vibrio vulnificus está ligado à infecção por ingestão de mariscos crus ou mal 

cozidos, podendo ocasionar no indivíduo contaminado gastroenterite ou septicemia. Se uma 

pessoa que já está com feridas no corpo, entrar em contato com a bactéria através da água 

contaminada, os ferimentos podem se agravar e resultar em amputações (STROM; 

PARANJPYE, 2000). 

O Vibrio cholerae pode ser encontrado em água doce, água de esgoto, nos 

estuário e até na água do mar (COLWELL; HUQ, 1994). Entretanto, ao contrário das demais 

espécies do gênero, esta requer baixíssimas concentrações de sódio ou nenhuma para 

crescimento bacteriano (BRENNER; KRIEG; STALEY, 2005). Esta espécie pode ser 

encontrada em estruturas celulares mais complexas como na formação de biofilmes, que 

funcionam como proteção nas adversidades ambientais (COLWELL, 1996). 

O Vibrio mimicus é um patógeno que necessita de condições mínimas para sua 

sobrevivência como uma salinidade média de 4% e uma temperatura maior que 10°C 

(CHOWDHURY et al., 1989). Há alguns casos da incidência dessa espécie bacteriana em 

ostras in natura (BARROS et al., 2007). 

Além do perigo do consumo de mariscos consumidos crus por conta da infecção 

causada por agentes patogênicos, estudos mostram a resistência de cepas de Vibrio a 

antimicrobianos, o que indicou o uso desses no controle e prevenção de enfermidades em 

áreas de cultivo de peneídeos (COSTA et al., 2008). 

 

2.7 Vírus da dengue e patogenia 

 

Quanto aos casos de dengue no Brasil, até o final do ano de 2016 foram 

notificados 1.496.282, pelo menos 675 pessoas morreram em decorrência da doença 

(BRASIL, 2017). Há relatos do vírus da dengue como causa de epidemiologia em todo o 
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Brasil, independente de região. Shepard et al. (2011) estimaram os custos da dengue nas 

Américas em 2,1 bilhões de dólares por ano em média. Essas estimativas servem como 

referência para os desenvolvedores de novos medicamentos, vacinas, inseticidas e outras 

substâncias usadas no controle de insetos, além de agências internacionais e governos para 

estabelecer prioridades de investimentos. 

O vírus causador da dengue é um arbovírus pertencente ao gênero Flavivirus e à 

família Flaviviridae. São conhecidos quatros sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 

DENV-4) classificados de acordo com as características antigênicas, embora sejam 

epidemiologicamente semelhantes (WEAVER; VASILAKIS, 2009).  

A classificação em quatro sorotipos é baseada em testes de neutralização, sendo 

que cada sorotipo é representado por genótipos diferentes. A comprovação laboratorial do 

vírus ocorreu no ano de 1982, quando foram isolados os sorotipos DENV-1 e DENV-4 no 

Estado de Roraima. O DENV-1 foi isolado no Rio de Janeiro em 1986, em seguida 

confirmou-se o DENV-2 também no mesmo estado com o surgimento de formas mais graves 

do vírus. O DENV-3 foi isolado em 2001, no município de Nova Iguaçu- RJ (IOC, 2017).  

Os quatro sorotipos podem causar desde a forma mais branda da doença até a 

forma mais grave (IOC, 2017). Entretanto não se encontrou diferença significativa no genoma 

dos vírus isolados de pacientes diagnosticados com dengue clássico quando comparado com a 

forma hemorrágica (GONÇALVES, 2007).  

O principal vetor da dengue é o Aedes aegypti, mosquito que se desenvolve em 

áreas tropicais e subtropicais. Nesse sentido, quando se fala na infecção do indivíduo por um 

dos quatro vírus, ele só fica imunizado contra o tipo específico pelo qual foi contaminado. Por 

isso, uma mesma pessoa pode contrair a doença até quatro vezes se for picada por mosquitos 

que carregam diferentes sorotipos (BRASIL, 2002).  

No Brasil, só no ano de 2016, foram registrados 1.500.535 casos prováveis de 

dengue, e até 18 de fevereiro de 2017 foram registrados 48.177 casos prováveis de dengue no 

País com uma incidência de 23,4 casos/100 mil habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017). O período de maior incidência ocorre geralmente nos meses de janeiro a março em que 

ocorrem os maiores índices de pluviosidade, diminuindo nos meses de abril e maio (SOUZA; 

SILVA; SILVA, 2010, VIANA; IGNOTTI, 2013). 

Com relação ao quadro clínico do dengue, há uma variação conhecida que vai 

desde formas subclínicas e benignas, a formas mais graves da doença, apresentando quadros 

de hemorragia e choque, podendo até levar o indivíduo à morte. É de fundamental 
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importância a identificação imediata dos casos de doença para a tomada de decisão e 

implementação de medidas, visando a prevenção da mortalidade (NUNES, 2011).  

O período de incubação perdura de dois a sete dias, após esse momento surgem a 

febre e o mal-estar, acontecendo juntamente com a viremia. Ao mesmo tempo em que 

acontece a multiplicação viral no tecido muscular, ocorre as dores musculares, cefaleia e dor 

retro-orbitária. Podem ocorrer também manifestações hemorrágicas, leucopenia e em alguns 

casos mais graves complicações neurológicas do dengue (FIGUEIREDO, 1999; 

MALHEIROS et al., 1993).  

No entanto, alguns dados levam a suspeita de que a gravidade da doença esteja 

relacionada a fatores genéticos (DIAS, 2010). Deste modo, segundo Silva (2013) a potencial 

virulência do dengue está associada além do fator genético, à idade, ao sexo, morbidades e a 

uma segunda infecção por um vírus diferente da primeira; esses fatores têm sido responsáveis 

pelos registros de patogenicidade intensa. 

No Ceará, somente este ano de 2017 até o mês de março, foram notificados 

12.932 casos de dengue distribuídos, principalmente, na faixa etária de 15 e 49 anos, sendo 

que o sexo feminino corresponde a 52,2% dos casos (CEARÁ, 2017). Portanto, nesse 

momento o maior desafio é com a prevenção do acúmulo de criatório para o mosquito 

transmissor do vírus e mudanças de conduta efetivas da população. Porquanto não existe, até 

o momento, nenhuma droga eficaz contra a dengue. Dessa forma, vale ressaltar a importância 

de estudos na descoberta de neutralização do vírus DENV causador dessa grave moléstia 

(SILVA et al., 2008). 
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3 HIPÓTESE 

 

Os extratos das macroalgas verdes Ulva fasciata, Caulerpa prolifera e Ulva 

lactuca, das algas pardas Padina gymonospora e Lobophora variegata, além da alga vermelha 

Hypnea musciformis oriundas do litoral do Ceará são fontes de compostos bioativos frente aos 

microrganismos de interesse na clínica humana e animal. 

 

4 OBJETIVO GERAL 

 

Pesquisar a atividade antibiótica de extratos etanólicos, metanólicos, acetônicos e 

hexânicos de macroalgas dos Filos Chlorophyta, Ochrophyta e Rhodophyta abundantes na 

costa do Estado do Ceará frente a bactérias multirresistentes, além da avaliação da atividade 

antiviral contra o vírus DENV-3.  

 

4.1 Objetivos específicos 

1. Determinar o rendimento dos extratos algais; 

2. Avaliar o potencial antibacteriano de extratos algais usando como modelo cepas de 

Salmonella e Vibrio com perfil de multirresistência; 

3. Verificar, por meio da técnica de bioautografia, a inibição das estirpes 

multirresitentes de Vibrio, sensíveis no teste de difusão em disco, para determinar a ação 

inibitória do extrato em locais específicos da corrida cromatográfica através da separação dos 

compostos; 

4. Avaliar a ação inibitória do extrato na formação do biofilme monoespecífico de uma 

cepa de Salmonella com perfil de resistência a antimicrobianos e verificar a ação do extrato 

contra a formação do biofilme; 

5. Estabelecer o nível de citotoxicidade, CC50, dos extratos metanólicos e etanólicos das 

macroalgas. 

6. Avaliar o potencial antiviral de extratos algais usando como modelo o vírus DENV-3. 

7. Identificar as principais substâncias compostas nos extratos algais através de 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Coleta de material 

 

As coletas das algas foram realizadas em bancos naturais, no meso litoral, durante 

as marés de sizígia, nas praias de Paracuru,Ceará (Latitude 3°23'52"S, Longitude 39°0'46"W) 

e Pacheco (Latitude 03°41'06.8"S, Longitude 038°38'02.8"W) no município de Caucaia-CE, 

com 0,0 m de altura das marés, durante os meses de fevereiro e março de 2013 (Figura 5). As 

macroalgas foram transportadas em sacos plásticos até o Laboratório de Microbiologia 

Ambiental e do Pescado – LAMAP do Instituto de Ciências do Mar – LABOMAR e mantidas 

sob congelamento até a sua identificação e lavagem.  

 

Figura 5: Imagens dos locais de coleta: (a) Praia de Paracuru, Ceará e (b) Praia do Pacheco, Caucaia, Ceará. 

   

Fonte: Autor 

 

Foram escolhidos espécimes de macroalgas verdes, vermelhas e pardas para 

serem coletadas de acordo com a abundância existente no local e com indícios de atividades 

biológicas anteriormente relatadas na literatura. 

 

5.2 Processamento das amostras 

 

As macroalgas coletadas foram identificadas de acordo com Littler; Littler (2000) 

e posteriormente a nomenclatura foi atualizada conforme Guiry; Guiry (2017). No 

Laboratório de Macroalgas do LABOMAR, estão depositadas as exsicatas sob o número de 

registro 2152 (Padina gimnospora coletada em Paracuru), 2145 (Hypnea musciformis 

coletada no Pacheco), 2151 (Lobophora variegata coletada no Pacheco), 2149 (Ulva fasciata 

coletada no Pacheco), 2155 (Caulerpa prolifera coletada no Pacheco) e 2146 (Ulva lactuca 

coletada em Paracuru). 

a b 
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Após a identificação os espécimes foram submetidos à limpeza manual para 

retirada de epífitas e impurezas. Em seguida, lavadas com água destilada e congeladas 

novamente até a liofilização (liofilizador marca EDWARDS do Brasil). 

 

5.3 Obtenção dos extratos  

 

As macroalgas liofilizadas foram trituradas com o auxílio de um liquidificador, 

obtendo-se um pó de massa homogênea. A partir desse pó foi feita a extração com os 

solventes orgânicos hexano, acetona, etanol e metanol seguindo a ordem crescente de 

polaridade, utilizando a proporção de 1:10 (p/v). As amostras foram mantidas sob agitação em 

torno de 80 a 85 rpm, em temperatura ambiente (em torno de 25 a 30ºC), por 48 horas em 

incubadora (TECNAL TE-420) e, em seguida, os extratos foram filtrados em papel filtro 

(WHATMAN) e evaporados em evaporador rotativo (FISATOM®) para a obtenção de uma 

solução densa. O material extraído foi mantido em dessecador por 48 horas, em vácuo, para 

remoção completa do solvente, depois foi pesado em balança analítica de precisão, e diluído 

em água destilada estéril. Em seguida, discos brancos estéreis (Laborclin®) de 6 mm de 

diâmetro foram embebidos com os extratos algais, o equivalente a 1 mg de extrato em cada 

disco (Figura 6). 

 

Figura 6: Preparo dos discos com os extratos da macroalgas. 

  

Fonte: Autor. 

 

5.4 Rendimento dos extratos 

 

O rendimento dos extratos foi calculado a partir da massa do pó de algas. A 

porcentagem do rendimento foi calculada usando a fórmula 1. 
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(1) 

 

5.5 Microrganismos testes 

 

5.5.1 Origem das estirpes bacterianas 

 

Foram utilizadas cepas bacterianas pertencentes ao acervo de bactérias do 

Laboratório de Microbiologia Ambiental e do Pescado (LAMAP): Salmonella spp. e Vibrio 

spp. com perfis de multirresistência a antimicrobianos e isoladas de diversos ambientes de 

carcinicultura. 

Além dessas, foram utilizadas cepas-padrão de Escherichia coli ATCC 25922, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Vibrio parahaemolyticcus ATCC 17802. A listagem 

segue no quadro abaixo (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Listagem de bactérias indicadoras de atividade antimicrobiana dos extratos algais. 

Espécie Origem Perfil de resistência 

Vibrio mimicus Água de estuário Amp, Tet, Cfl 

Vibrio coralliilyticus Água de estuário Amp, Cfl, Pen 

Vibrio logei Água de estuário Otc, Tet, Pen, Amp 

Vibrio parahaemolyticus Canal de abastecimento Pen, Cfl, Amp 

Vibrio alginolyticus Sedimento do viveiro Pen, Amp, Cfl 

Vibrio harveyi Água de estuário Atm, Pen, Amp, Cfl, Ctx, Eri 

Vibrio parahaemolyticcus ATCC 17802 Nt 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 Nt 

Escherichia coli ATCC 25922 Nt 

Salmonella ser. Braenderup 

LAMAP 18 

Sedimento do rio Amp, Nit, Otc, Tet 

Salmonella ser. Braenderup 

LAMAP 11 

Água do rio Amp, Nit, Otc, Tet 

Salmonella ser. Madelia 

LAMAP 16 

Água do rio Amp, Nit, Otc, Tet 

Salmonella ser. Panama 

LAMAP 20 

Água do viveiro Amp, Tet 

Fonte: Autor 

Nt: Não testado, Pen: Penicilina, Amp: Ampicilina, Cfl: Cefalotina, Nit: Nitrofurantoina, Tet: Tetraciclina, 

Atm: Aztreonam, Ctx: Cefotaxima, Eri: Eritromicina, Otc: Oxitetraciclina. 

 

5.5.2 Pureza das estirpes 

 

As cepas antes de serem submetidas aos testes antibacterianos com os extratos de 

algas foram investigadas quanto a sua pureza. Foram inoculadas em meio de cultura seletivo 

para observação da morfologia e coloração das colônias. As estirpes de Vibrio foram 
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inoculadas em tubos de ensaio contendo caldo tripticase soja a 1% de NaCl e incubadas em 

estufa bacteriológica a 37°C/24h. Após esse período, foi retirado um inóculo e estriado sobre 

ágar tiossulfato citrato bile sacarose em placa de Petri com incubação a 37°C/18h. Logo após 

foi verificado o crescimento de colônias verdes e amarelas, característica de sacarose negativa 

e positiva, respectivamente. 

As estirpes pertencentes aos gêneros Escherichia, Staphylococcus e Salmonella 

foram inoculadas em caldo de infusão de cérebro e coração (BHI) e incubadas a 37°C/24h. 

Depois do tempo de incubação procedeu-se o estriamento do inóculo nos respectivos meios 

seletivos para cada gênero.  

A partir do crescimento em BHI, a cepa de Escherichia coli foi inoculada em 

placa de Agar Eosina Azul de Metileno (EAM), incubada a 35°C/24h e depois verificada a 

característica das colônias típicas, negras com brilho verde metálico. 

O caldo BHI contendo Staphylococcus aureus foi inoculado em ágar Baird Parker, 

e dele foram isoladas colônias típicas, com coloração negra e apresentando um halo claro em 

torno da sua borda. Para Salmonella foram utilizados os meios de cultura em ágar entérico 

Hektoen (HE) e ágar MacConkey em placa. No primeiro, as colônias típicas apresentam-se 

verde-azuladas, com ou sem centro negro, e no segundo róseas.  

Para constatação de pureza das estirpes, seguiu-se a análise das características 

morfotintoriais das células, através da coloração de Gram (SOARES; CASIMIRO; 

ALBUQUERQUE, 1991). 

 

5.6 Teste de atividade bactericida 

 

O efeito antibacteriano dos extratos algais foi testado a partir da técnica de difusão 

em disco (DD) em meio ágar Mueller-Hinton (CLSI, 2013) (Figura 7). Para avaliação da 

atividade antibacteriana pelo teste de DD, as culturas puras crescidas em ágar tripticase soja 

(TSA) contendo 1% de NaCl, foram ajustadas de acordo com Hindler; Jorgensen (1995).  

Após a inoculação, os discos brancos estéreis embebidos com 1 mg de extrato 

foram aplicados na superfície do meio, em duplicata, com o auxílio de uma pinça estéril. Em 

seguida, as placas de Petri foram incubadas em estufa bacteriológica a 35ºC/24h.  

Foram considerados indicativos de atividade antibacteriana os discos que 

apresentaram halo ≥ 6 mm diâmetro (ENGEL et al., 2006). Para a medição do diâmetro dos 

halos de inibição bacteriana em milímetros (mm) foi utilizado um paquímetro digital 

(Digimess). Para o controle negativo foi utilizado um disco branco embebido apenas com 
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água destilada estéril. Como controle positivo foi utilizado o antimicrobiano comercial 

cloranfenicol (LABOCLIN) (30 µg) para as cepas de Vibrio parahaemolyticus, Vibrio 

alginolyticus, Vibrio harveyi, V. mimicus, V. coralliilyticus, V. logei e Vibrio 

parahaemolyticus ATCC 17802. Para as cepas-padrão de Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli foram usados os antimicrobianos vancomicina e ácido nalidíxico, 

respectivamente.  

 

Figura 7 - Fluxograma do teste de antibiograma pelo método de difusão em disco. 
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5.7 Cromatografia em camada delgada (CCD)  

 

Os resultados positivos dos extratos algais frente a cepas do gênero Vibrio com 

perfil de resistência a antimicrobianos, detectados no teste de difusão em disco, foram 

submetidos a cromatografia em camada delgada (CCD) (ROMMINGER, 2008).  

Os extratos selecionados foram aplicados em placas de sílica gel (ALUGRAM 

Xtra SIL G/UV254), e como fase móvel foram utilizados hexano e acetato de etila na 

proporção 70:30, solventes de menor polaridade que os usados na extração (Figura 8). 

Através da migração, ocorreu a separação de alguns dos compostos dos extratos, em seguida a 

placa de sílica foi aerada para eliminar a possível interferência dos solventes no teste 

antimicrobiano. Após a separação, as substâncias foram reveladas através da luz UV (LONG 

WAVE ULTRAVIOLET 365 nm), com a finalidade de mostrar compostos que não aparecem 

em luz natural. Posteriormente, foi aplicada a técnica de bioautografia (PESSINI et al., 2003). 

As placas cromatográficas foram colocadas em placas de Petri, primeiramente 

sobre uma fina camada do meio de cultivo ágar Mueller-Hinton inoculado com a cultura 

bacteriana ajustada para 10
8
 UFC mL

-1
. Posteriormente, foi vertido outra fina camada do meio 

de cultura inoculado sobre a primeira, a fim de cobrir as placas cromatográficas. Após a 

solidificação do ágar, as placas foram levadas à estufa por 24 horas.  

A inibição do crescimento bacteriano foi visualizada pela adição de um revelador 

à base de cloreto de tetrazólio. Após as placas serem borrifadas com o revelador, foi feita a 

incubação novamente, em estufa a 35ºC por 2 horas. Posteriormente, foi observado se havia 

crescimento ao redor dos compostos separados nas cromatoplacas. 

 

Figura 8: Separação de compostos dos extratos algais através da corrida cromatográfica em placas de sílica gel. 

 

Fonte: Autor 
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5.8 Ensaio da atividade antibiofilme 

 

5.8.1 Cultura bacteriana 

 

A cepa bacteriana de Salmonella ser. Braenderup LAMAP 18 com perfil de 

resistência a antimicrobianos foi inoculada em 5 mL de tryptic soy broth – TSB (Difco®) e 

incubada em estufa bacteriológica a ± 37ºC por 24 horas. Após essa ativação inicial da cultura 

foi feito outro repique da cepa, retirando-se 50 μL do inóculo e posto em 5 mL de TSB, com 

incubação por 18 horas em estufa a ± 37ºC. Esse segundo repique foi feito no intuito de 

alcançar microrganismos em fase exponencial de crescimento. 

Após esse tempo de incubação, a cultura bacteriana pura foi centrifugada em tubo 

Falcon a uma força de 2.862 g por 5 minutos a 4º C, o sobrenadante foi descartado e o 

precipitado foi ressuspendido em meio TSB.  

A fim de ajustar a concentração final da cultura bacteriana para 1,25 x 10
7 

UFC/mL foi realizada a leitura da densidade óptica (DO) a um comprimento de onda de 620 

nm em um leitor de microplacas (SprectraMax). Para o ajuste da cepa foi determinada a 

concentração inicial a partir da fórmula (2)  onde, Ci é a 

concentração inicial e DO é a densidade óptica. O ajuste da concentração da bactéria foi feito 

a partir da aplicação pela fórmula (3): ,  onde Vi é o volume inicial, Cf é a 

concentração final (ajustada para 1,25 x 10
7 

UFC/mL) e Vf é o volume final. O experimento 

foi realizado de acordo com as recomendações do CLSI (2012). 

 

5.8.2 Preparação do extrato algal para atividade antibiofilme 

 

O extrato da alga marinha parda Padina gymnospora foi pesado (22 mg), 

solubilizado em metanol (0,2 mL) e diluído em Caldo TSB (5,5 mL), a fim de se obter uma 

solução-estoque com concentração de 8 mg/mL. A atividade antibiofilme foi testada nas 

concentrações de 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 e 0,0625 mg/mL. 

 

5.8.3 Montagem das placas para o teste de atividade antibiofilme 

 

Foram usadas placas de poliestireno (Corning®) de fundo chato, com 96 poços, 

para verificar a atividade do extrato metanólico da alga Padina gymnospora na inibição da 
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formação do biofilme (Figura 9). Foram distribuídos 200 μL (na primeira linha da placa – 

Linha A) da suspensão do extrato algal em TSB preparada previamente, seguido de diluição 

seriada com concentração inicial de 8 mg/mL. Nas demais linhas foram distribuídos 100 μL 

de meio TSB. Posteriormente, foram transferidos 100 μL entre os poços partindo-se da 

primeira linha com 8 mg/mL até a concentração final de 0,0625 mg/mL (última linha). Foram 

adicionados 100 μL do inóculo bacteriano ajustado nos poços utilizados acima perfazendo um 

total de 200 μL por poço com meio TSB, bactéria na concentração pré-estabelecida e extrato 

nas concentrações supracitadas. 

Como controle de turbidez foi utilizado meio de cultura e suspensão do extrato, o 

controle de crescimento normal da bactéria foi feito sem a presença do extrato e o controle de 

contaminação foi verificado a partir do meio de cultura TSB. Após a montagem das placas, as 

mesmas permaneceram em estufa a 37ºC por 24 horas. 

 

Figura 9: Montagem da placas para o teste de atividade antibiofilme. 

 

Fonte: Autor 

 

5.8.4 Avaliação da atividade antibiofilme 

 

A avaliação foi realizada pela quantificação da biomassa do biofilme formado 

através da técnica do cristal violeta (CV) segundo Stepanovic et al. (2000) e pela verificação 

da viabilidade celular através da Contagem de Unidades Formadoras de Colônia (UFC/mL) 

de acordo com Cavalcante et al. (2011).   

 

5.8.4.1 Teste do Cristal Violeta (CV) 

 

A técnica do cristal violeta visa mensurar a biomassa formada pelo biofilme. 

Foram utilizadas as placas de 96 poços previamente preparadas como descrito no item 5.8.3. 

Em seguida, as placas foram esvaziadas com o auxílio de pipeta multicanal tomando o 
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cuidado para não tocar no fundo da placa para evitar a destruição do biofilme e liberação das 

células. Ainda com a pipeta multicanal, os poços foram lavados duas vezes com 200 µL de 

solução salina a 0,85% para a remoção de células planctônicas ou fracamente aderidas.  

Posteriormente foram colocados 200µL de álcool metílico P.A nos poços, por 15 

minutos, para fixação das células. Logo após, o álcool metílico foi retirado e, os poços 

lavados novamente com 200 µL solução salina a 0,85%. Depois foram adicionados 200 µL de 

solução de cristal violeta a 0,1% em todos os poços, permanecendo por 15 minutos. Após esse 

período, o cristal violeta foi retirado e a placa foi lavada com água destilada em uma lavadora 

de microplacas (Tri Continent–MultiWash III). Após lavagem foram adicionados 200 μL de 

álcool etílico 95% em todos os poços, permanecendo por 5 minutos para posterior leitura da 

densidade óptica em um leitor de microplacas (MOLECULAR DEVICES –Spectra Max 

ParadigmMulti-Mode) no comprimento de onda de 595nm. 

 

5.8.4.2 Verificação da viabilidade celular através da Contagem de Unidades Formadoras de 

Colônia (UFC/mL) 

 

Essa técnica permite quantificar as células que permaneceram viáveis no biofilme 

após o tratamento com o extrato algal. Foram usadas placas conforme descrito no item 5.8.3. 

Após o período de incubação, o conteúdo das placas foi removido, seguido de lavagem com 

solução salina 0,85% para retirada de células planctônicas ou fracamente aderidas. Em 

seguida foram adicionados 200 μL de solução salina nos poços e levado ao banho ultrassônico 

(GNATUS - Digital UltrasonicCleaner) para liberação das células formadoras do biofilme por 

5 minutos (Figura 10). 

 

Figura 10: Liberação das células formadoras do biofilme através do banho ultrassônico. 

 

Fonte: Autor 
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O conteúdo dos poços de mesma concentração foi reunido em microtubos tipo 

eppendorf estéreis, e a partir daí foram feitas diluições seriadas de 10
-1

 a 10
-7

. Prosseguiu-se 

com o plaqueamento em ágar tryptic soy (TSA), colocando uma alíquota de 10 μL de cada 

diluição do inóculo em triplicata (Figura 11), e incubou-se por 24 horas a 37ºC. Após o 

período de incubação, a quantificação bacteriana foi feita a partir da contagem das Unidades 

Formadoras de Colônias, que foi multiplicada por 100 (fator de correção). Os valores do 

cálculo da Unidade Formadora de Colônias (UFC) foram exibidos em escala logarítmica 

(log10/mL). 

 

Figura 11: Inoculação das placas para quantificação bacteriana a partir da contagem das Unidades Formadoras de 

Colônias. 

 

 

Fonte: Autor 

 

5.9 Teste de Citotoxicidade 

 

Visando uma possível utilização desses extratos algais como substâncias 

inibitórias de bactérias e vírus potencialmente patogênicos, avaliou-se a citotoxicidade das 

concentrações inibitórias utilizadas nos testes. 

A citotoxicidade dos extratos das macroalgas obtidos pela extração com metanol e 

etanol foi analisada pelo ensaio com MTT ((3-4,5-dimetiltiazol-2-il)-2 5 difenil brometo de 

tetrazolina) Life Technologies, USA) que se baseia na redução celular de MTT (SILVA, et 

al., 2011). Não foi possível a análise citotóxica dos extratos obtidos com os solventes hexano 

e etanol, por causa da solubilidade e quantidade de extratos disponíveis para os testes e 

repetições necessárias. 

A quantificação da redução de MTT é um método colorimétrico simples utilizado 

para avaliar a viabilidade celular. Após a redução, o MTT forma cristais de formazan, de cor 
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azul, que ao serem dissolvidos absorvem na região do visível, podendo desta forma ser 

quantificados por espectrofotometria.  

Células da linhagem Vero foram diluídas para a concentração de 2,5 x 10
5
 

células/mL em meio Leibovitz L-15 (Cultilab, Brasil) com 2% soro fetal bovino (SFB). Em 

seguida, 100 µL dessa solução foram adicionados em placas de 96 poços. Após o período de 

24 horas de incubação em estufa a 37°C (Panasonic, MCO-18AC, USA & Canadá), o meio 

foi removido e acrescentados os extratos em quadruplicata na concentração inicial de 2 

mg/mL em meio Leibovitz L-15 com 2% SFB. Foi feita uma diluição logarítmica de –log
2
 de 

10 diluições. Os poços controle não receberam os extratos. As células foram incubadas com 

os extratos por 7 dias em estufa de CO2 a 37°C.  

Após esse período, o meio foi removido, as células foram lavadas uma vez com 

200 µL de tampão PBS 7,4 e acrescentados 50 µL de 5mg/mL de MTT a 5 mg/mL. A placa 

permaneceu por 4 horas na estufa a 37°C. Em seguida, o MTT foi removido e os cristais de 

formazan diluídos com 50 µL de dimetilsulfóxido (DMSO). A placa foi lida a 540 nm na 

leitora de placas (Micronal B542). A viabilidade celular foi calculada pela seguinte formula 3. 

 (3) 

Para determinação da Concentração Citotóxica em 50% (CC50) em µg/mL de 

extrato foi calculada a equação de regressão linear a partir dos resultados de concentração e 

viabilidade celular, considerando o modelo de equação: y = a+bx. 

 

5.10 Atividade antiviral  

 

Os experimentos para o teste de atividade viral dos extratos foram realizados no 

Laboratório de Cultivo Celular, da Universidade Estadual do Ceará sob a supervisão de Dr. 

Mauricio Fraga van Tilburg e da Prof
a
 Dr

a
 Maria Izabel Florindo Guedes.  

 

5.10.1 Titulação viral  

 

As células utilizadas para realização do experimento com o vírus da dengue foram 

da linhagem Vero oriundas do rim do macaco-verde africano (Cercopithecus aethiops). Essas 

células foram cultivadas em meio Leibovitz L-15 (Cultilab, Brasil), acrescido de 1% de 

penicilina e 10% de soro fetal bovino (FBS) em estufa a 37°C  (Panasonic, MCO-18AC, USA 
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& Canadá). Para a manutenção das células a concentração de FBS foi reduzida para 2% 

(Figuras 12).  

 

Figura 12: Placa de cultivo celular contendo meio com células da linhagem Vero. 

 

Fonte: Autor 

 

A preparação do vírus DENV-3 para o ensaio de infecção viral foi determinada 

pelo método de titulação do vírus por quantificação do número de unidade formadora de placa 

(PFU). Para esse procedimento foram usadas suspensões de células Vero na densidade de 1 x 

10
6
 células/mL. Estas foram cultivadas em placas de 12 poços, com meio Leibovitz L-15 

suplementado com 10% de SFB e, incubadas a 37 ºC em estufa na presença de CO2 por 48 

horas.  

Após a formação de uma monocamada com 90% de confluência, o meio de 

cultura foi aspirado e a monocamada celular lavada com PBS.  Em seguida, as células foram 

infectadas com 250 μL da suspensão estoque viral diluída em PBS de forma seriada de 10
-1

 a 

10
-8

, em PBS (em duplicata para cada diluição) e incubadas a 37 ºC em estufa contendo CO
2
, 

durante 2 horas, sob leve agitação a cada 15 minutos. O controle negativo foi o meio de 

cultura.  

Após o período de incubação, a suspensão viral foi retirada e as células foram 

lavadas com PBS. Em cada poço foi adicionado 1mL  de “Overlay”, uma solução viscosa 

contendo carboximetilcelulose (Sigma, Munich, Germany) a 3% estéril e meio Leibovitz L-15 

suplementado com 2% SFB, depois foi colocada em estufa a uma temperatura de 37°C na 

presença de CO2 por 7 dias. Ao término da incubação, a camada de Overlay foi descartada e, 

as células foram fixadas com 3,65% de formaldeído e, posteriormente, coradas com 0,5% de 

cristal violeta por 5 minutos. Após este tempo, o corante foi retirado e os poços lavados com 

água. As placas foram colocadas para secar, à temperatura ambiente. Os focos de infecção, 
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que se caracterizam por placas de lise celular, foram quantificados na última diluição viral 

cujas placas foram visualizadas. O título viral foi calculado através da seguinte fórmula 4. 

 

 

(4) 

O sobrenadante foi coletado e estocado a -80°C. O DENV-3 foi titulado, 

utilizando o método estatístico de Reed e Muench (1938) e expressos como 50% da dose 

infectante de cultura de tecidos (TCID50) / mL. 

 

5.10.2 Teste de atividade antiviral 

 

As culturas de vírus DENV 3 utilizadas fazem parte do acervo do laboratório de 

Biotecnologia e Biologia Molecular (LBBM), isoladas de mosquitos do gênero Aedes 

infectados, e de pacientes durante surtos ocorridos no Estado do Ceará. 

A atividade antiviral foi realizada com os extratos etanólicos e metanólicos das 

algas Padina gymnospora, Ulva fasciata, Lobophora variegata, Hypnea musciformis, 

Caulerpa prolifera e Ulva lactuca na concentração não citotóxica para 50% das células 

(CC50), pelo método do MTT de acordo com Silva et al., (2011) com modificações. Dessa 

forma, foram feitos dois tratamentos: no primeiro, suspensões virais foram incubadas apenas 

com os extratos por uma hora. Após o período de incubação, a cultura foi removida e os poços 

foram lavados por três vezes com meio Leibovitz L-15 sem soro. No segundo tratamento o 

extrato foi mantido em contato com as células por uma hora, e depois foi adicionada a solução 

viral. Ambos os tratamentos o meio foi adicionado às células, e em seguida, incubadas 

durante 7 dias a 37°C com o intuito de verificar se o extrato neutralizava o vírus (Figura 13). 

Foi incubada também na ausência dos extratos, a cultura de células e vírus, apenas com o 

meio de cultura sem soro (controle de vírus). 
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Figura 13: Placa de cultura celular inoculada com suspensões virais para o testes de neutralização viral. 

 

Fonte: Autor 

 

A atividade antiviral foi avaliada pela observação da redução do título viral na 

presença (teste) e na ausência (controle) dos extratos. As porcentagens de viabilidade das 

células infectadas pelo vírus foram verificadas pelo método colorimétrico do MTT como 

descrito acima para o teste de citotoxicidade, determinados por TCID50/mL (REED; 

MUENCH, 1938), sendo calculada a percentagem de inibição (PI), de acordo com a fórmula 

5, proposta por Nishimura, Toku e Fukuyasu (1977). 

 

 

(5) 

Onde (ODt)DENV corresponde a absorbância dos extratos algais no seu CC50  em células 

infectadas com DENV, (ODc)DENV corresponde a absorbância das células infectadas com 

DENV não tratadas e  (ODc)cell é a absorbância de células não tratadas (controle). 

Para verificar a neutralização do vírus na célula por extratos algais, o ensaio foi 

realizado da seguinte forma: o controle negativo continha apenas células da linhagem Vero, o 

controle positivo era composto por células infectadas com DENV-3 e os grupos do teste 

continham células infectadas tratadas com os extratos (Figura 14 e 15). Todos os grupos 

foram analisados diariamente até 7 dias após a infecção em microscópio invertido (aumento 

de 100x).  

Figura 14: Visualização, em microscópio invertido da marca Bioval modelo XDs-1 (aumento de 100x), da 

formação de uma monocamada confluente de células Vero. 
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Fonte: Autor 

 

Figura 15: Visualização, em microscópio invertido da marca Bioval modelo XDs-1 (aumento de 100x), de 

células Vero infectadas com o Vírus DENV-3. 

 

Fonte: Autor 

 

5.11 Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-EM). 

 

Para a caracterização química os extratos das algas Padina gymnospora, 

Lobophora variegata, Caulerpa prolifera, Ulva fasciata e Hypnea musciformis, eles foram 

analisados em um cromatógrafo gasoso acoplado a espectrômetro de massa Shimadzu 

QP2010 (CG-EM). Foi selecionado um extrato de cada espécie de alga, com exceção da Ulva 

lactuca, porque o material não foi suficiente para os testes e repetições, que inibiu o maior 

número de bactérias testadas. No cromatógrafo gasoso foram utilizados: coluna de capilar 

Rtx®-5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 M), gás de arraste hélio (fluxo de 0,9 mL/s) e gradiente 

de temperatura 100°C (3 min) a 310°C (3,5°C/ min). Para o espectrômetro de massa foram 

utilizados: impacto eletrônico de 70 eV, hélio como gás de arraste a um fluxo 13,6 mL.min-1 

e pressão de 53,5 kPa, temperatura do injetor 250°C e do detector 300°C. Os extratos foram 
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secos e, em seguida, suspensos em metanol (4 mg/mL). Uma alíquota de 100 µL foi 

transferida para um tubo de ensaio e o solvente removido por fluxo de nitrogênio. Em 

seguida, adicionou-se 1mL de bis(trimetilsilil)tri-fluoroacetamida (BSTFA) e manteve-se a 

solução a 60°C durante 30 min (KARMELING, 1975). Uma alíquota de 1 µL da amostra foi 

injetada no cromatógrafo gasoso. 

 

5. 12 Análise estatística 

 

Para a análise da quantificação de biomassa de células viáveis da ação sobre a 

formação do biofilme foi utilizada a análise de variância unifatotial com o pós-teste 

Bonferroni considerando um nível de significância () de 1% (p < 0,01). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Rendimento dos extratos 

 

O rendimento dos extratos algais utilizando os solventes orgânicos hexano, 

acetona, etanol e metanol está representado na Tabela 1. Os extratos obtidos com a alga 

Caulerpa prolifera apresentaram os melhores rendimentos em comparação aos extratos das 

outras algas, sobretudo em relação aos solventes orgânicos hexano e acetona. No entanto, 

esses mesmos solventes não foram eficazes no rendimento dos extratos da alga U. lactuca. Os 

extratos dessa alga apresentaram baixos rendimentos, exceto para o metanólico, corroborando 

com pesquisa antes realizada que verificaram valores próximos de 0,22 %, apesar do solvente 

e da extração terem sido diferentes (SANTOS et al., 2015).  

 

Tabela 1 - Rendimento dos extratos orgânicos das macroalgas marinhas coletadas nas praias de Paracuru-Ce e 

Pacheco em Caucaia-CE. 

ALGAS 
PESO SECO 

(g) 

PESO DOS EXTRATOS (g) 
RENDIMENTO DOS 

EXTRATOS (%) 

HEX ACET ET MET HEX ACET ET MET 

U. fasciata  20 0,028 0,11 0,06 0,18 0,14 0,57 0,62 1,83 

L. variegata 10 0,023 0,26 0,08 0,14 0,23 2,59 1,81 1,42 

C. prolifera 10 0,44 0,44 0,16 0,27 4,39 4,39 1,69 2,74 

U. lactuca 10 0,01 0,01 0,02 0,27 0,03 0,07 0,22 2,74 

P. gymnospora 10 0,03 0,13 0,17 0,06 0,32 1,28 1,69 0,61 

H. musciformes 20 0,10 0,09 0,03 0,05 0,52 0,46 0,25 0,26 

 10= peso seco de 10 gramas, 20 = 20 gramas, HEX= hexano, ACET= acetona, ET= etanol e MET= metanol.  

 

Pode-se destacar que o metanol foi o solvente que, em média, teve o maior 

rendimento dos extratos e o hexano, o menor. Matanjun et al. (2008) verificaram que os 

extratos metanólicos mostraram maior rendimento em comparação com os extratos de éter 

dietílico para todas as amostras de algas marinhas que testaram. Plaza et al. (2010), 

comparando o rendimento do extrato hexânico, etanólico e aquoso de Himanthalia elongata, 

confirmaram que o menor rendimento foi obtido com o hexano.  

No geral, os extratos obtidos não tiveram um grande rendimento em comparação a 

pesquisas anteriormente relatadas, no entanto se trata de algas e extrações diferentes (JEREZ-

MARTEL, 2017; MONSUR et al., 2014). Alguns fatores influenciam diretamente no 

rendimento e conteúdo final da extração, tais como método de extração, tempo, temperatura, 
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solvente e espécie da alga (CHO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2016; SALEM; GALAL; 

NASR EL-DEEN, 2011).  

Provavelmente a baixa temperatura usada para extração e a polaridade dos 

solventes foram fatores de interferência no rendimento. De acordo com Plaza et al. (2010) 

quanto maiores a polaridade do solvente e a temperatura empregada na extração, maior o 

rendimento produzido. 

Segundo Cho et al. (2011), os extratos de algas verdes apresentam rendimentos 

superiores quando comparado às outras classes de algas. Os autores verificaram também que a 

fração hexânica da alga Enteromorpha prolifera apresentou o maior rendimento, seguida pela 

fração de clorofórmio, aquoso e acetato de etila, respectivamente. 

Aliança (2012), extraindo substâncias ativas de algas coletadas no litoral 

pernambucano a partir de solventes orgânicos, obteve um baixo rendimento para o extrato da 

alga Hypnea musciformis. Tais valores foram próximos àqueles obtidos neste trabalho que 

somente alcançou 0,26% para o extrato metanólico. 

 

6.2 Atividade antibacteriana pela técnica de Difusão em Disco 

 

Analisando a atividade antibacteriana dos extratos pode–se verificar que extratos 

das macroalgas Lobophora variegata, Padina gymnospora, Hypnea musciformis, Ulva 

fasciata, Ulva lactuca e Caulerpa prolifera foram capazes de inibir a multiplicação das 

bactérias S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922 e estirpes de Salmonella com perfil de 

resistência a antimicrobianos (Tabela 2) (Figura 16). 
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Tabela 2. Atividade antibacteriana in vitro dos extratos algais frente a culturas de bactérias padrões (S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 259222) e resistentes a antibióticos 

(Salmonella spp.). 

 

Espécies indicadoras 
P. gymnospora L. variegata  H. musciformis U. lactuca U. fasciata C. prolifera 

Hx Ac Et Mt Hx Ac Et Mt Hx Ac Et Mt Hx Ac Et Mt Hx Ac Et Mt Hx Ac Et Mt 

S. aureus ATCC 25923 - + + + - - - - + + - + + + + + - - - - + - - - 

E. coli ATCC 25922 - + - - - - - - + + - - + - + - + - - + - - - - 

Salmonella ser. Braenderup 

LAMAP 18 

+ + + + + + + + + + - - + - + + + - - + + - - + 

Salmonella ser. Braenderup 

LAMAP 11 

- + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 

Salmonella ser. Madelia 

LAMAP 16 

- + - - - - + - - + - - - - - - - - - + - - - - 

Salmonella ser. Panama 

LAMAP 20 

- + - - - - + + - + - - - - - - - - - + - - - - 

 Vancomicina Ácido nalidíxico     

S. aureus ATCC 25923 31,93 mm Nt     

E. coli ATCC 259222 Nt 30,13 mm     

 
n.t = não testados, mm:  halos medidos em milímetros, - = ausência de halo, + = presença de halo. Hx: extrato hexânico; Ac: extrato acetônico; Et: extrato etanólico; Mt: 

extrato metanólico
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Figura 16: Imagem de resultados do teste de difusão em disco de extrato da alga Hypnea musciformis frente as 

cepas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella. 

 

     

 

Fonte: Autor 

 

O extrato da fração cetônica da alga Padina gymnospora destacou-se por ter 

inibido o crescimento de todas as estirpes de Salmonella com perfil de multirresistência, 

usadas neste trabalho, além das cepas de S. aureus ATCC 25923 e E. coli ATCC 259222. Para 

Al-Saif (2014) alguns solventes orgânicos apresentam um melhor desempenho na extração de 

compostos bioativos em comparação a água. Dessa forma, Rosaline et al. (2012) 

evidenciaram que os extratos cetônicos de três algas marinhas exibiram atividade 

antibacteriana mais efetiva do que os hexânicos e metanólicos. Entretanto, verificaram que o 

extrato cetônico da alga P. gymnospora não teve efeito contra a estirpe de Salmonella Typhi-

B.  

No presente estudo foi constatada a ineficácia dos extratos etanólicos, 

metanólicos, acetônicos e hexânicos de Ulva fasciata e Lobophora variegata frente à bactéria 

Gram + S. aureus. Entretanto, de acordo com Christobel et al. (2011), o extrato aquoso de U. 

fasciata foi eficiente contra S. aureus. Quanto ao extrato da clorófita Ulva lactuca, todas as 

frações impediram o crescimento dessa estirpe bacteriana, confirmando os resultados de 

Osman, Abushady e Elshobary (2010), que verificaram nos extratos etanólicos, cetônicos e 

metanólicos da mesma clorófita a inibição do crescimento de Staphylococcus aureus, assim 

como também de Bacillus subtilis, Streptococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella Typhi 

e Klebsiella pneumoniae. 

A maioria das frações dos extratos das algas P. gymnospora e H. musciformis 

exibiu atividade contra S. aureus. Estudos comprovaram a ação antibacteriana de extrato 

metanólico da P. gymnospora contra a bactéria Gram-positiva S. aureus demonstrada através 

Escherichia coli Staphylococcus aureus Salmonella 
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da concentração inibitória de 500µg/mL. Ainda estavam presentes no extrato compostos tais 

como: ácido linolênico, ácido oleico e linoleico (BALIANO et al., 2016). 

Os extratos produzidos a partir da alga Caulerpa prolifera foram aqueles com 

menor ação inibitória contra as estirpes bacterianas Escherichia coli, Staphylococcus aureus e 

Salmonella. Os extratos hexânico e metanólico juntos apresentaram atividade contra apenas 

duas cepas. De acordo com Câmara (2015), a alga C. prolifera sintetiza algumas populações 

de heteropolissacarídeos sulfatados, sendo que uma fração polissacarídica isolada apresentou 

atividade bactericida contra Staphylococcus epidermidis. 

A eficiência antimicrobiana de extratos de macroalgas marinhas verdes, 

vermelhas e pardas já foi observada em alguns estudos pretéritos, sendo considerados como 

importantes inibidores do crescimento de microrganismos patogênicos (AL-HAJ et al., 2010; 

CHIHEB et al., 2009; KOLANJINATHAN; STELLA, 2009; MOUBAYED et al., 2017; 

ROSALINE et al., 2012;).  

Como controle positivo do teste de sensibilidade bacteriana foram considerados os 

halos de inibição visualizados ao redor do antimicrobiano comercial frente a cepa padrão S. 

aureus ATCC 25923 e E. coli ATCC 25922,  respectivamente 31,93 mm e 30,13 mm de 

diâmetro (Figura 17).  

 

Figura 17: Placas do controle positivo (Vancomicina para S. aureus ATCC 25923 e Ácido Nalidíxico para E. 

coli ATCC 25922) e controle negativo (Disco embebido com água destilada estéril). 

 

Fonte: Autor 

 

Neste estudo também foi observada a bioatividade dos extratos frente às cepas de 

Vibrio isoladas de ambiente de carcinicultura e com perfil de resistência a fármacos (Tabela 

3) (Figura 18). Pelo menos um dos extratos produzidos a partir das algas testadas apresentou 

ação efetiva no controle do crescimento da bactéria V. harveyi. Destacam-se as algas L. 

variegata e H. musciformes que apresentaram ação bactericida sobre esse vibrio em todos os 

extratos testados.  
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Considerando que a estirpe de V. harveyi, utilizada nestas análises, é resistente a 

pelo menos seis fármacos e que é reconhecido como um sério patógeno para animais 

marinhos, pode-se afirmar que esses extratos possuem um potencial para descoberta de 

moléculas com aplicação no tratamento de zoonoses de animais aquáticos marinhos 

cultivados. Segundo pesquisadores, bactérias que são comumente isoladas de ambiente e de 

animais aquícolas, como o V. harveyi podem apresentar potenciais fatores de virulência 

causadores de infecções em peixes e invertebrados marinhos (AUSTIN; ZHANG, 2006; 

VANMAELE et al., 2015; XIANDOND XU et al., 2017; ZORRILLA et al., 2003).  
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Tabela 3 - Resultado da atividade antibacteriana dos extratos algais frente a cepa do gênero Vibrio isoladas de ambientes de carcinicultura. 

Espécies indicadoras 
P. gymnospora L. variegata  H. musciformes U. lactuca U. fasciata C. prolifera 

Hx Ac Et Mt Hx Ac Et Mt Hx Ac Et Mt Hx Ac Et Mt Hx Ac Et Mt Hx Ac Et Mt 

V.parahaemolyticus ATCC 

17802 

+ + - - - - - - - - - + n.t n.t n.t + - - - + + - - - 

V. alginolyticus + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + - 

Vibrio mimicus + - - + - + - + - + + - n.t n.t n.t + + + - + + - - - 

Vibrio parahaemolyticus - - - - + - - - - - - + - - - - - - - + - + + - 

Vibrio coralliilyticus + + - - + - + + + + + + n.t n.t n.t + + + + + + - - - 

Vibrio logei - - - - - + + + - + - - - - - - - - - - - - + - 

V. harveyi + - + + + + + + + + + + n.t n.t n.t + + + + - + - + + 

V.parahaemolyticus ATCC 

17802 

Cloranfenicol      

 32,10      

n.t = não testados, mm:  halos medidos em milímetros, - = ausência de halo, + = presença de halo. Hx: extrato hexânico; Ac: extrato acetônico; Et: extrato atanólico;  

Mt: extrato metanólico
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Figura 18: Placas apresentando resultado positivo no teste de difusão em disco do extrato da alga Caulerpa 

prolifera frente a cepa de Vibrio parahaemolyticus. 

 

     

Fonte: Autor 

 

A estirpe de V. mimicus apresentou sensibilidade a, pelo menos, um dos extratos 

de cada alga testada enquanto a de V. parahaemolyticus selvagem foi sensível a ação de 

extratos feitos a partir das algas L. variegata, H. musciformes, U. fasciata, C. prolifera. A 

cepa bacteriana de V. alginolyticus usada neste trabalho foi sensível aos extratos das algas P. 

gymnospora e C. prolifera. Esses resultados são importantes como informações para a 

atividade de carcinicultura uma vez que essas cepas indicadoras são patógenos potenciais 

reconhecidos de humanos e organismos aquáticos (RESTREPO et al., 2016; VIEIRA et al., 

2009) e apresentam fenótipos de múltipla resistência a drogas utilizadas na clínica humana e 

animal.  

A capacidade inibitória de extratos de algas, frente a bactérias oportunistas do 

gênero Vibrio já foi reportada em pesquisas anteriores (ESQUER-MIRANDA et al., 2016; 

KANJANA et al., 2011; LIPTON et al., 2009).  

Em outra abordagem foi avaliado o efeito do extrato da alga vermelha Gracilaria 

tenuistipitata introduzido na dieta de camarões cultivados que, posteriormente, foram 

submetidos a teste desafio com exposição ao patógeno Vibrio alginolyticus. Os resultados 

indicaram um aumento da resistência do animal à bactéria (SIRIRUSTANANUN et al., 

2011).  

Segundo Christobel et al. (2011), extratos algais têm uma maior atividade quando 

confrontados com bactérias Gram -, sugerindo que os compostos bioativos poderiam ser de 

origem fenólica, o que facilitaria a solubilização da camada lipopolissacarídica da parede 

celular deste grupo de microrganismos, induzindo a entrada das moléculas inibidoras. 
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6.3 Atividade antibacteriana pela técnica de Bioautografia 

 

Quando foi testada a inibição das estirpes multirresistentes pela técnica de 

bioautografia (Figura 19), pode-se, através da visualização da separação dos extratos, afirmar 

que houve inibição do crescimento bacteriano em locais específicos da corrida cromatográfica 

(Tabelas 4).   

  

Figura 19 – Imagem dos resultados do teste de bioautografia: (a) positivo para o extrato hexânico e acetônico de 

C. prolifera frente a V. alginolyticus e (b) negativo para o extrato etanólico e metanólico de L. variegata frente a 

V. logei. 

 

 

Fonte: Autor 

 

Tabela 4 – Resultados da detecção de atividade anti-vibrio obtidos pelo teste de bioautografia nos extratos algais.  

Bactéria indicadora 

L. variegata C. prolifera H. musciformis U.fasciata P.gymnospora 
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V. alginolyticus     +          + +  

V. mimicus      + -   +  + +  +    

V. coralliilyticus +  + +  +  + + + +    +   

V. logei  - - - + +     +       

V. parahaemolyticus +    + + +     + +  +   

V. harveyi + + + + +   + + + +    +  + 

Hex= hexano, Acet= acetona, Et= etanol, Met= metanol, + = presença de halo, - = sem halo; áreas escurecidas = 

material não testado. 

 

Os ensaios bioautográficos, apesar de qualitativos, são ferramentas importantes no 

auxílio para o isolamento e identificação dos compostos com atividade antimicrobiana 

(SILVEIRA, 2011). 

Os eluentes utilizados para a cromatografia em camada delgada, hexano e acetato 

de etila na proporção 70:30, possibilitaram uma boa corrida, favorecendo a separação de 

possíveis compostos antimicrobianos, visíveis pela formação de bandas (Figura 20). 

a b 
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Figura 20 - Revelação de substâncias através da luz UV, dos extratos: a) L. variegata Hexano, b) P. gymnospora 

Hexano, c) P. gymnorpora Acetona, d) U. fasciata Hexano, e) C. prolifera Hexano e f) H. musciformis Hexano. 

 

Fonte: Autor 

 

Dos resultados positivos no teste da bioautografia, 64% apresentaram inibição do 

crescimento bacteriano em toda a corrida da placa de CCD, e 36% apresentaram inibição em 

bandas separadas.  

Em alguns casos, a positividade no teste de Difusão em Disco pode ter ocorrido 

devido a uma reação sinérgica entre diferentes compostos presentes no extrato, e não pela 

atividade de compostos isolados. Isto explicaria os resultados negativos dos extratos no teste 

da bioautografia que tiveram atividade no teste de difusão em disco (ELOFF; KATERERE; 

MCGAW, 2008). Segundo Alghazeer et al. (2013) a atividade antibacteriana pode ser 

mascarada nessa técnica de bioautografia porque algumas vezes os compostos não são 

facilmente difundidos no ágar o que alteraria a exibição da positividade do teste. 

A sinergia dos compostos do extrato metanólico da alga marinha verde Ulva 

fasciata foi constatada através do teste de difusão em disco das frações obtidas do extrato 

bruto contra as bactérias Salmonella Braenderup I e II, Salmonella Madelia, Salmonella 

Panama, E. coli ATCC 25922, V. parahaemolyticus ATCC 17802, V. mimicus, V. 

parahaemolyticus e V. corallilyticus que apresentaram perfil de sensibilidade no primeiro 

teste. Esse extrato foi escolhido devido ao bom desempenho nos testes como inibidor do 

crescimento bacteriano e pela quantidade de extrato disponível para análise. As frações 
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obtidas foram Metanol/Água- (AM (1:1)), Metanol – (MEOH), Metanol/tetrahidrofurano- 

(MTHF (1)), Metanol/tetrahidrofurano- (MTHF (2)). No entanto, as frações não apresentaram 

atividade inibitória contra as bactérias submetidas novamente ao teste de difusão em disco até 

a concentração de 0,5 mg/mL. 

Da mesma forma, Mafezoli (2001) ao analisar partições de extratos vegetais 

verificou que as frações apresentaram uma diminuição significativa da atividade tripanocida. 

Em seguida, as frações foram reagrupadas e submetidas novamente aos testes, resultando na 

recuperação da atividade anterior ao particionamento. Este resultado pode ser um indicativo 

de que efeitos de sinergia poderiam estar ocorrendo no teste de atividade do extrato bruto. 

Pérez, Falqué e Domínguez (2016) afirmam que as condições ambientais sofridas 

pela alga, o seu estágio de vida, a idade, a localização geográfica e a sazonalidade são 

características importantes que permitem assegurar que a atividade antimicrobiana não seja 

conferida a um único composto, pórem poderia estar relacionada a alguns deles ou a uma 

combinação de metabólitos. 

 

6.4 Atividade antibiofilme 

 

O extrato metanólico da alga Padina gymnospora foi selecionado para realização 

do teste de atividade antibiofilme por ter apresentado capacidade de inibir todas as cepas de 

Salmonella ser. Braenderup LAMAP 18 testadas neste trabalho. Este também foi o extrato 

com bom rendimento, com material suficiente para a realização dos testes e repetições.  

No teste da atividade antibiofilme foi verificado que o extrato metanólico da 

Padina gymnospora foi capaz de inibir completamente a formação de biofilme pela estirpe de 

Salmonella ser. Braenderup na concentração 8mg/mL. Contudo, deve ser ressaltado que as 

concentrações de 0,125mg/mL a 4mg/mL apresentaram resultados estatisticamente 

significativos quando comparados ao controle negativo, indicando a eficiência desse extrato 

na inibição da formação do biofilme bacteriano (Gráfico 1).  

Os resultados da análise da viabilidade das células que constituíram o biofilme no 

teste de inibição de sua formação estão expressos em função logarítmica com base nas 

Unidades Formadoras de Colônias por mililitro (UFC/mL) (Gráfico 2). De acordo com o 

gráfico, a concentração de 8 mg/mL do extrato reduziu a maior quantidade de células viáveis 

do biofilme quando comparado ao crescimento bacteriano normal (Figura 21). No entanto, 

pode-se observar que a redução das células bacterianas viáveis começou na concentração de 
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0,125 mg/mL de extrato algal, havendo diferença estatística comparada ao crescimento 

normal. 

Gráfico 1 – Inibição da formação do biofilme de Salmonella ser. Braenderup LAMAP 18 quando utilizado 

extrato metanólico de macroalga Padina gymnospora.     

 

Fonte: Autor 

CN: Controle negativo. ANOVA seguido do teste Bonferroni considerando um nível de significância (α) de 1% 

(p < 0,01). a: p<0,01 vs CN e 0,0062 mg/mL. b: p<0,01 vs 2, 4 e 8 mg/mL. c: p<0,01 vs 8, 1, 0,5, 0,25 e 0,125 

mg/mL. d: p<0,01 vs CN e todas as concentrações do extrato.  

 

Gráfico 2 – Contagem em Unidades Formadoras de Colônias (UFC log10) das células viáveis do biofilme de 

Salmonella ser. Braenderup LAMAP 18 quando utilizado extrato metanólico da macroalga Padina gymnospora.  
 

 

Fonte: Autor 

CN: Controle negativo. ANOVA seguido do teste Bonferroni considerando um nível de significância (α) de 1% 

(p < 0,01). a: p<0,01 vs CN e 0,0062 mg/mL. b: p<0,01 vs 4 e 8 mg/mL. c: p<0,01 vs CN e todas as 

concentrações do extrato.  
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Estima-se que a maioria das infecções humanas seja ocasionada por células 

bacterianas sésseis, conhecidas como biofilme (TRENTIN; GIORDANI; MACEDO, 2013). 

Segundo Ramya, Shanmugasundaram e Balagurunathan (2015) a formação de biofilme 

protege as bactérias patogênicas da ação dos antibacterianos, desenvolvendo infecções 

crônicas em humanos.  

No ambiente do biofilme, as bactérias estabelecem parcerias que facilitam a 

harmonia com outras bactérias e o hospedeiro, além disso, podem usar nutrientes presos e 

absorvidos como alimento, com uma estrutura tridimensional consistindo em grandes pilares 

de bactérias intercaladas com canais de água (MOORTHY; WATNICK, 2004). 

A atividade antibiofilme em algas marinhas foi anteriormente relatada por Salta et 

al. (2013) que verificaram que a fração solúvel em tolueno do extrato da alga vermelha 

Chondrus crispus inibiu a ligação em duas bactérias marinhas formadoras de biofilme, 

Cobetia marina e Marinobacter hydrocarbonoclasticus. Por sua vez, a fração ácida foi ativa 

apenas contra M. hydrocarbonoclasticus, impedindo a fixação do biofilme.  

A biomassa do biofilme monoespecífico da bactéria Salmonella ser. Braenderup 

foi reduzida pelo extrato metanólico da alga parda Padina gymnospora a partir das 

concentrações de 0,125mg/mL até a completa inibição em 8mg/mL de extrato, quando 

comparado ao crescimento bacteriano normal, em que as bactérias cresceram livres de 

interferências antimicrobianas. A atividade antibiofilme tem grande importância científica, 

considerando que as células em biofilme são muito mais resistentes ao tratamento antibiótico 

do que as células planctônicas (GILBERT; FOLEY 1997). 

 

Figura 21 – Unidades Formadoras de Colônia de células viáveis do biofilme de Salmonella Braenderup LAMAP 

18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Ausência de crescimento na concentração 8 mg mL-
1
. CN: Controle negativo. CC: Controle de Contaminação. 

CT: Controle de turbidez. 
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6.5 Citotoxicidade dos extratos 

 

Os resultados do teste de viabilidade celular estão representados no gráfico 3. 

Desta forma, a avaliação da citotoxicidade compreendeu a utilização de células da linhagem 

Vero, para os extratos obtidos com os solventes orgânicos metanol e etanol das macroalgas, 

que foram analisados pelo ensaio com MTT, conforme descrito na metodologia. 

 

Gráfico 3: Percentual de citotoxicidade celular dos extratos das algas: a) Padina gymnospora (metanol), b) 

Padina gymnospora (etanol), c) Ulva fasciata (metanol), d) Ulva fasciata (etanol), e) Lobophora variegata 

(metanol), f) Hypnea musciformis (etanol), g) Caulerpa prolifera (metanol),  h) Caulerpa prolifera (etanol), i) 

Ulva lactuca (metanol). 

 

   

    

a 
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De acordo com os resultados dos cálculos do CC50 (índice de citotoxicidade que 

causa a morte em 50% das células), os quais foram obtidos em mg/mL, os extratos 

apresentaram efeito citotóxico a partir da concentração de 1,05 mg/mL testada para a alga 

Padina gymnospora até a concentração de 5,92 mg/mL para a alga Ulva fasciata (Tabela 5). 

Estudos comprovaram que o extrato metanólico da P. gymnospora não tinha sido citotóxico 

para a linha celular de fibroblastos de camundongo L929 normal nem para a linhagem de 

f e 

i 

g h 
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carcinoma ovariano humano, OVCAR-3 até a concentração avaliada de 110 μg/mL 

(BALIANO et al.,2016). 

 

Tabela 5: Resultados do teste de citotoxicidade dos extratos algais. 

Espécie alga Solvente orgânico CC50 

 

P. gymnospora  

Metanol 1,32 mg/mL 

Etanol 1,05 mg/mL 

 

U. fasciata  

Metanol 5,92 mg/mL 

Etanol 1,48 mg/mL 

L. variegata Metanol 1,32 mg/mL 

H. musciformis Etanol 1,63 mg/mL 

 

C. prolifera  

Metanol 1,35 mg/mL 

Etanol 1,60 mg/mL 

U. lactuca Metanol 2,53 mg/mL 

 

Esses resultados corroboram com os de khanavi et al. (2010) que testaram a 

citotoxicidade de extratos metanólicos de espécies de algas do filo ochrofita, usando células 

do adenocarcinoma de cólon, e encontraram valores maiores que 1mg/mL.  Segundo Nunes et 

al. (2008), uma baixa toxicidade de substâncias oriundas de extratos vegetais pode ser 

considerada uma importante característica na utilização para fins farmacológicos. 

Entretanto, estudo realizado com frações da alga marinha parda Sphacelaria 

indica contendo xilogalactofucano e ácido algínico demonstrou que os extratos não tinham 

citotoxicidade em até 200 μg/mL, concentração bem mais baixa do que a encontrada no 

presente estudo (BANDYOPADHYAY et al., 2011). 

Verificamos que o extrato metanólico da alga verde U. fasciata (5,92 mg/mL) 

apresentou uma menor citotoxicidade às células Vero seguido do extrato metanólico da U. 

lactuca (2,53 mg/mL) em 50% das células. Em contrapartida, um estudo realizado com 

extrato diclorometano: metanol (1: 1) de U. fasciata, considerou como não tóxica uma 

concentração em que pelo menos 80% da cultura celular permanecia viável. Nesse caso, 

considerou que até 100µg/mL seria a concentração não citotóxica (MENDES et al., 2010). 

A baixa toxicidade dos extratos aponta para a busca minuciosa das substâncias 

ativas nesses extratos e, posteriormente, uma possível utilização como agentes promissores do 

tratamento de infecções.  
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6.6 Atividade antiviral 

 

Os resultados deste trabalho mostraram que os extratos algais são fontes 

promissoras de substâncias com ação antiviral contra o vírus DENV 3 causador da dengue 

(Figura 22). Os extratos das algas Padina gymnospora (metanólico), Ulva fasciata 

(metanólico) e Caulerpa prolifera (metanólico e etanólico) conseguiram neutralizar o vírus 

DENV-3 (Tabela 6, Figura 23), alcançando resultados que chegaram a 76,5%, 100%, 84,2% e 

100% de inibição do patógeno viral, respectivamente. Este é o primeiro relato na literatura 

dessas espécies de algas supracitadas com ação contra o vírus tipo 3. Os extratos da Padina 

gymnospora (etanólico), Ulva fasciata (etanólico), Lobophora variegata (metanólico), 

Hypnea musciformis (etanólico), Ulva lactuca (metanólico) não apresentaram significativa 

atividade inibitória viral (Figura 24).  

 

Tabela 6:Resultados do teste de atividade entiviral dos extratos algais. 

Espécie alga Solvente orgânico % Inibição DENV 3 

 

P. gymnospora 

Metanol 76,5 

Etanol 47,9 

 

U. fasciata 

Metanol 100,0 

Etanol 66,5 

L. variegata Metanol 2,5 

H. musciformis Etanol 0,6 

 

C. prolifera 

Metanol 84,2 

Etanol 100,0 

U. lactuca Metanol 6,1 

 

Figura 22: Placa de cultura celular do teste de neutralização viral, mostrando a formação dos cristais de formazan 

na cor púrpura. 

   

Fonte: Autor 
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Figura 23: Visualização, em microscópio invertido da marca Bioval modelo XDS-1 (aumento de 100x), da 

neutralização da infecção viral das células Vero submetidas ao extrato metanólico da alga U. fasciata, mostrando 

as células sadias. 

 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 24: Visualização, em microscópio invertido da marca Bioval modelo XDS-1 (aumento de 100x), das 

células Vero infectadas pelo vírus DENV-3 submetidas ao extrato metanólico da U. lactuca. 

 

 

Fonte: Autor 

 

A atividade antiviral contra o vírus causador da dengue tem grande importância 

no que diz respeito a extratos brutos de vegetais portadores de compostos com tais ações 

(JOSEPH et al., 2015). Nesse sentido, constatou-se que as galactomananas sulfatadas isoladas 

de Adenanthera pavonina, uma planta da família das leguminosas, agem no primeiro passo da 

infecção viral. Assim, as galactomananas sulfatadas podem atuar como um inibidor de entrada 

de DENV-2 (MARQUES et al., 2015). De acordo com kaziyama et al. (2012), extratos 

vegetais com ação medicinal podem ser uma alternativa de baixo custo e de alta qualidade, 

pois podem fornecer constituintes químicos com importante ação farmacológica. 
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Extrações obtidas de algas verdes e pardas foram avaliadas em estudos anteriores 

revelando atividade antiviral (BEZERRA, 2016; HARDOUIN et al., 2016; PLOUGUERNÉ 

et al., 2013). Compostos isolados de extratos vegetais já comprovaram ação contra alguns 

vírus causadores de infecções em humanos, como, por exemplo, o polissacarídeo isolado da 

alga parda Laminaria japonica mostrou atividade contra o vírus sincicial respiratório (RSV) 

(CAO et al., 2016). Pode-se destacar também o potencial antiviral de flavonóides e da fração 

acetato de etila de Houttuynia cordata, uma angiosperma, contra o vírus da hepatite (MHV), 

sendo que a fração acetato de etila inibiu também a infectividade do vírus DENV-2 (CHIOW, 

et al., 2016). Para Macedo et al., (2012) a alga Caulerpa racemosa apresentou resultados anti-

herpéticos promissores. 

Os ensaios antivirais desta pesquisa confirmaram que os melhores extratos brutos 

na inibição do vírus DENV-3 foram das macroalgas verdes (U. fasciata e C. prolifera). Não 

existe relato na literatura para atividade antiviral dessas espécies de algas contra o vírus da 

dengue (DENV-3). Entretanto, a atividade antiviral de extratos brutos da alga Ulva fasciata 

foi verificada quando apresentou inibição de 99,9% contra o vírus HSV-1, causador da herpes 

e resistente ao antiviral aciclovir. Os pesquisadores ainda confirmaram que os principais 

componentes do extrato eram triacilgliceróis e ácidos graxos (SOARES et al., 2012). 

 

6.7 Composição química dos extratos 

 

Foi determinada a caracterização química dos extratos das algas Lobophora 

variegata (metanol), Caulerpa prolifera (hexano), Padina gymnospora (acetona), Hypnea 

musciformis (acetona) e Ulva fasciata (metanol) que inibiram o maior número de bactérias. 

Através da técnica de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC/MS), 

foram obtidos os cromatogramas apresentados nas Figuras 25, 26, 25, 27, 28 e 29. A 

identificação dos componentes foi realizada por comparação dos espectros de massas obtidos 

com os registros do banco de dados do National Institute of Standards and Technology 

(NIST). Os maiores picos obtidos dos compostos, em relação à área, estão especificados nas 

tabelas 7, 8, 9, 10 e 11.  

As extrações utilizando solventes orgânicos polares (acetona, etanol e metanol) e 

apolar (hexano) resultaram em quantidade significativa de ácidos graxos insaturados e 

saturados. Os compostos majoritários, considerando a área no gráfico cromatográfico, foram 

os ácidos palmítico e oleico para os extratos metanólico, hexânico e cetônico das algas 

Lobophora variegata, Caulerpa prolifera e Padina gymnospora, respectivamente.  
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Vale ressaltar a ação inibitória desses extratos também contra estirpes de 

Salmonella ser. Braenderup LAMAP 18 e LAMAP 11, Salmonella ser. Madelia e Salmonella 

ser. Panama e as espécies de Vibrio mimicus, V. coralliilyticus, V. logei, V. harveyi, V. 

alginolyticus, V.parahaemolyticus ATCC 17802, S. aureus ATCC 25923 e E. coli ATCC 

259222 potencialmente patogênicos para humanos e organismos aquáticos cultivados.  

O extrato cetônico da Hypnea musciformis, foi, em sua maioria (70%), composto 

por ácido oleico. Já o extrato metanólico obtido a partir da Ulva fasciata, 50% da sua 

composição foi ácido propiônico, no entanto, não foi encontrado na literatura relatos de 

atividade antimicrobiana e/ ou antiviral deste composto. Destaca-se na caracterização desse 

extrato da U. fasciata, além de outros compostos minoritários, o ácido azelaico. Há relatos 

que esse ácido possui propriedades bacteriostáticas e bactericidas contra vários 

microrganismos (FITTON; GOA, 1991). Segundo estudos este composto é de uso tópico para 

o tratamento de acne comedoniana e inflamatória, leve e moderada 

(https://www.dermage.com.br. Acesso em 20 agosto 2017). Ressalta-se também a detecção de 

tiomersal, um contaminante no extrato, este é usado como conservante em alguns cosméticos, 

produtos farmacêuticos tópicos e produtos de drogas biológicas, incluindo vacinas, porém é 

considerado tóxico para as células humanas (GEIER et al., 2015).  

Destaca-se o extrato metanólico da U. fasciata por ter exibido uma atividade 

antiviral de 100% contra o vírus DENV-3, além de inibir o crescimento bacteriano, porém não 

foi encontrado na literatura relato de atividade contra o vírus causador da dengue (DENV-3) 

de nenhum desses compostos caracterizados ou mesmo do extrato bruto. 

Estudos anteriores comprovaram o potencial antibacteriano e antifúngico que os 

ácidos palmítico, linolênico, linoleico, oléico, esteárico e mirístico apresentam 

(AGORAMOORTHY et al., 2007; PLAZA et al., 2010). O alto percentual de ácidos graxos 

encontrados em extratos de organismos vegetais, além de ter grande valor nutricional e 

benefícios gerais para a saúde humana, resulta em potenciais propriedades na aplicação 

clínica (SHUKLA et al., 2017).  

A quantidade de ácidos graxos encontrados nos extratos é um indicativo de que a 

atividade antibacteriana dos extratos está diretamente relacionada à presença desses ácidos. 

Contudo, as atividades biológicas de extratos vegetais poderiam estar relacionadas a união ou 

sinergismos de muitos dos compostos presentes, que além dos ácidos graxos, possuem 

compostos halogenados e sulfatados, terpenos, ésteres, álcoois, aldeídos, carotenóides, 

clorofilas, compostos fenólicos, entre outros (CARVALHO; ROQUE, 2000; GRESSLER, 

2010; PEREIRA; TEIXEIRA, 1998; RAYMUNDO; HORTA; FETT, 2004). 

https://www.dermage.com.br/
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Apesar da variedade de compostos existentes em extratos naturais, o fator 

limitante para produção em larga escala são as baixas concentrações que podem estar 

disponíveis, por isso a importância em otimizar a recuperação dessas substâncias através de 

metodologias eficientes (GIL-CHÁVEZ et al., 2013). 

 

Figura 25- Perfil cromatográfico obtido por GC/MS do extrato metanólico da alga Lobophora variegata.  

 

 

Tabela 7- Compostos detectados nos extrato metanólico da alga Lobophora variegata por meio de CG-EM. 

Pico  Área Altura A/H Nome Base m/z Área% ght% 

4 340779 187217 1.82 Éter de trimetilsililo de 

glicerol 

73.10 5.73 7.17 

5 104542 51174 2.04 Ácido láurico, éster 

trimetilsilílico 

73.10 1.76 1.96 

7 238890 115273 2.07 Ácido mirístico, éster 

trimetilsilílico 

117.10 4.01 4.41 

9 122303

0 

543595 2.25 Ácido palmítico, éster 

trimetilsilílico 

117.05 20.55 0.82 

11 185509 83476 2.22 Ácido palmítico, éster 

trimetilsilílico 

73.05 3.12 3.20 

12 205080

9 

879391 2.33 Ácido oleico, éster 

trimetilsilílico 

73.10 34.45  3.68 

13 223363  81745  2.73 Ácido oleico, éster 

trimetilsilílico 

73.10  3.75  3.13 

14 95140 37217 2.56 Ácido octadecanóico, 

éster trimetilsilílico 

117.05 1.60 1.43 

20 283284 80506 3.52 Estigmasterol 

trimetilsilil éter 

129.05 4.76 3.08 

Base m/z: valor da razão de massa/carga, refere-se à massa do íon; ght%: percentual de altura. 
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Figura 26- Perfil cromatográfico obtido por GC/MS do extrato hexânico da alga Caulerpa prolifera. 

 

 

Tabela 8- Compostos detectados nos extratos hexânicos da alga Caulerpa prolifera por meio de CG-EM. 

Pico  Área Altura A/H Nome Base m/z Área% ght% 

3 97999 45996 2.13 Ácido láurico, éster 

trimetilsilílico 

75.05 0.47 0.58 

4 83761 41367 2.02 Ácido mirístico, éster 

trimetilsilílico 

117.05 0.40 0.52 

5 442170 98685 4.48 Ácido palmítico, éster 

trimetilsilílico 

73.10 2.13  1.24 

 

6 439912

4  

195301

4  

2.25 Ácido palmítico, éster 

trimetilsilílico 

117.05  21.19  4.56 

8 798031

8  

279833

4  

2.85  Ácido oleico, éster 

trimetilsilílico 

73.10  38.44  5.20 

9 766238 260971 2.94 Ácido oleico, éster 

trimetilsilílico 

73.10 3.69 3.28 

10 312322 139456 2.24 Ácido esteárico, éster 

trimetilsilílico 

117.05 1.50 1.75 

11 892158 293597 3.04 Ácido hexanedióico, 

éster bis (2-etil-hexil) 

129.10 4.30 3.69 

12 126758 51745 2.45 Ácido 9-octadecenóico, 

éster1,2,3-

propanotriílico 

55.10 4.30 3.69 

15 349735 111255 3.14 13-Docosenamida, (Z) - 59.05 1.68 1.40 

Base m/z: valor da razão de massa/carga, refere-se à massa do íon; ght%: percentual de altura. 
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Figura 27- Perfil cromatográfico obtido por GC/MS do extrato cetônicos da alga Padina gymnospora. 

 

 

Tabela 9- Compostos detectados nos extratos cetônicos da alga Padina gymnospora por meio de CG-EM. 

Pico  Área Altura A/H Nome Base m/z Área% ght% 

3 363296 200955 1.81 Éter trimetilsilílico de 

glicerol 

73.10 6.96 8.44 

7 148174 65723 2.25 Ácido mirístico, éster 

trimetilsilílico 

73.10 2.84 2.76 

9 30008 23065 1.30 Ácido palmitelaidico, 

éster trimetilsilílico 

73.10 0.58 0.97 

10 146837

8 

677470 2.17 Ácido palmítico, éster 

trimetilsilílico 

73.10 28.14 8.46 

11 131132 81975 1.60 Ácido 9,12 

octadecadienóico (Z, Z) 

-, trimetilsililo 

73.05 2.51 3.44 

12 208595

1 

870212 2.40 Ácido oleico, éster 

trimetilsilílico 

73.10 39.97  6.56 

13 190301 69748 2.73 Trans-13-octadecenoico, 

éster trimetilsilílico 

73.05 3.65 2.93 

14 112547 53520 2.10 Ácido octadecanóico, 

éster trimetilsilílico 

117.05 2.16 2.25 

Base m/z: valor da razão de massa/carga, refere-se à massa do íon; ght%: percentual de altura. 
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Figura 28- Perfil cromatográfico obtido por GC/MS do extrato cetônico da alga Hypnea musciformis. 

 

 

 

 

Tabela 10- Compostos detectados nos extratos cetônicos da alga Hypnea musciformis por meio de CG-EM. 

Pico  Área Altura A/H Nome Base m/z Área% ght% 

2 3745062 411987 9.09 Ácido palmítico, éster 

trimetilsilílico 

117.05 6.26 2.58 

3 6818103 1870109 3.65 Ácido palmítico, éster 

trimetilsilílico 

117.05 11.39 1 1.69 

4 42613585 11020392 3.87 Ácido oléico, éster 

trimetilsilílico 

73.05 71.21 8.91 

5 3320196 1264743 2.63 Ácido oléico, éster 

trimetilsilílico 

73.10 5.55 7.91 

Base m/z: valor da razão de massa/carga, refere-se à massa do íon; ght%: percentual de altura. 
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Figura 29- Perfil cromatográfico obtido por GC/MS do extrato metanólico da alga Ulva fasciata. 

 

Tabela 11- Compostos detectados no extrato metanólico da Ulva fasciata por meio de CG-EM. 

Pico  Área Altura A/H Nome Base m/z Área% ght% 

9 1730603 909042 1.90 Ácido butanóico, 4 - 

[(trimetilsilil) oxi] -, 

trimetilsililo 

147.05 7.16  1.35 

10 1716230 935693 1.83 Éter trimetilsilílico de 

glicerol 

73.05 7.10 1.68 

15 102313 38826 2.64 Ácido azelaico, éster de 

bis(trimetilsililo) 

73.10 0.42 0.48 

17 97748 42301 2.31 Ácido mirístico, éster 

trimetilsilílico 

73.05 0.40 0.53 

23 1402004 583221 2.40 Ácido palmítico, éster 

trimetilsilílico 

117.05 5.80 7.28 

25 97973 36368 2.69 Ácido oleico, éster 

trimetilsilílico 

73.10 0.41 0.45 

Base m/z: valor da razão de massa/carga, refere-se à massa do íon; ght%: percentual de altura. 

 

Além dos altos teores de ácidos graxos detectados na composição dos extratos das 

algas analisadas na presente pesquisa, dentre outros compostos minoritários, na literatura 

encontram-se alguns com atividades biológicas comprovadas, dos quais podem ser citados: 

polissacarídeos sulfatados, alginato, pigmentos, carotenóides e compostos fenólicos 

(ALMEIDA, 2014; FLEITA; EL-SAYED; RIFAAT, 2015; PAIVA et al., 2011; PÉREZ et 

al., 2016; RODRIGUES et al., 2009; SOUSA et al., 2008). 
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 Pode-se afirmar a importância destes extratos no que diz respeito à atividade 

biológica contra bactérias planctônicas e vírus causador da dengue. Destaca-se ainda que, 

dentre os extratos submetidos à cromatografia, o da U. fasciata neutralizou 100% do vírus 

DENV-3, além de ter inibido o crescimento das estirpes de Salmonella e Vibrio com perfil de 

multirresistência, E. coli ATCC 259222 nas condições testadas no presente trabalho. 
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7 CONCLUSÃO 

 

1. As macoralgas marinhas Lobophora variegata, Padina gymnospora, Hypnea musciformis, 

Ulva fasciata, Ulva lactuca e Caulerpa prolifera apresentam componentes em suas estruturas 

com ação antimicrobiana com efeito inibidor sobre estirpes bacterianas com perfis de 

resistência a substâncias comerciais como ampicilina, nitrofurantoína, oxitetraciclina, 

tetraciclina, cefalotina, cefotaxima e eritromicina.  

2. As diferenças verificadas nos resultados de atividade bactericida usando uma técnica 

cromatográfica (bioautografia) indica que a bioatividade está relacionada ao sinergismo entre 

vários componentes presentes nos extratos. 

3. O extrato metanólico da Padina gymnospora foi eficiente na inibição da formação do 

biofilme monoespecífico da estirpe de Salmonella ser. Braenderup com ação a partir da 

concentração de 0,125mg/mL e inibição completa alcançada na concentração de 8mg/mL; 

4. Ficou comprovado o efeito antiviral de componentes dos extratos das macroalgas marinhas, 

nas condições testadas, frente ao vírus da dengue DENV-3.   

5. Os compostos majoritários extraídos sequencialmente do material algal com solventes 

orgânicos em gradiente crescente de polaridade foram ácidos palmítico e oleico que já 

comprovaram o potencial antimicrobiano, além do ácido propiônico que não foi encontrado 

na literatura relatos de atividade antimicrobiana. Outros compostos minoritários também 

foram caracterizados, alguns com reconhecida atividade antibacteriana como o ácido azeláico, 

esteárico e mirístico. 
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