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RESUMO 

 

A presença de micro-organismo patogênicos em alimentos oferece riscos à saúde do 

consumidor podendo causar doenças pontuais e até epidemias. Essas doenças transmitidas por 

alimentos podem ser evitadas através da adoção de procedimentos de higiene pela indústria 

como as boas práticas de fabricação. Dentro da estrutura da indústria de processamento de 

pescado, bactérias do gênero Pseudomonas representam um grande problema devido à alta 

capacidade de formação de biofilme. A produção dessa matriz extracelular é uma estratégia 

de proteção e sobrevivência desenvolvida pelas bactérias que as torna resistentes a uma série 

de condições e substâncias inclusive aos sanitizantes comerciais, produtos sintetizados a partir 

de derivados de petróleo. Buscando alternativas aos sanitizantes comerciais e que garantam a 

segurança do alimento, o objetivo dessa pesquisa foi detectar a ação antibiofilme de extratos 

de algas sobre cepas do gênero Pseudomonas isoladas em equipamentos e utensílios na 

indústria de beneficiamento de pescado. As algas foram coletadas em bancos naturais no 

litoral do Ceará e os extratos preparados utilizando solventes orgânicos e água. Foram 

testados os extratos aquosos, acetônicos e metanólicos da alga parda Dictyota menstrualis, 

vermelha Hypnea pseudomusciformis e da alga verde Ulva fasciata. Os extratos foram 

avaliados quanto à atividade antibiofilme, atividades antimicrobianas e aglutinantes de células 

através de testes bioguiados usando como indicadores bactérias padrão (ATCC) e as espécies 

do gênero Pseudomonas isoladas na indústria de pescado. Foram isoladas bactérias do gênero 

Pseudomonas a partir de estruturas de contato com o pescado dentro da indústria de 

beneficiamento. Os extratos algais testados foram capazes de impedir a adesão do biofilme 

nas estruturas de aço inoxidável. Extratos acetônicos de H. pseudomusciformis e U. fasciata 

apresentaram ação antibiofilme para todas as cepas testadas. O extrato metanólico da alga U. 

fasciata, e os extratos aquosos de H. pseudomusciformis e D. menstrualis inibiram a formação 

de biofilme bacteriano formado por todas as cepas testadas. Os extratos algais não 

apresentaram ação antibacteriana contra as cepas testadas. Foi detectada atividade aglutinante 

nos extratos acetônico, metanólico e aquoso de H. pseudomusciformis e D. menstrualis. 

 

Palavras-chave: Extratos algais. Pseudomonas. Exopolissacarídeos. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The presence of pathogenic microorganisms in food offers risks to consumer´s health and can 

cause specific diseases and even epidemics. These foodborne diseases can be avoided through 

the adoption of hygiene procedures by industry such as good manufacturing practices.  Inside 

the structure of the fish processing industry, bacteria of the genus Pseudomonas represent a 

major problem due to the high capacity of biofilm formation. The production of this 

extracellular matrix is a strategy of protection and survival developed by the bacteria that 

makes them resistant to a range of conditions and substances including commercial sanitizers, 

which are products synthesized from petroleum derivatives. Searching for alternatives to the 

commercial sanitizers that can guarantee the safety of the food, the objective of this research 

was to detect the antibiofilm action of algae extracts on strains of the genus Pseudomonas 

isolated in equipment and utensils in the fish processing industry. The algae were collected in 

natural banks on the coast of Ceará and the extracts prepared using organic solvents and 

water. The aqueous, acetonic and methanolic extracts of the Brown seaweed Dictyota 

menstrualis, red Hypnea pseudomusciformis and the green algae Ulva fasciata were tested. 

The extracts were evaluated for antibiofilm activity, antimicrobial activities and cell binders 

by bioguided tests using as indicators standard bacteria (ATCC) and the species of the genus 

Pseudomonas isolated in the fish industry. Bacteria of the genus Pseudomonas were isolated 

from fish contact structures within the processing industry. The algae extracts tested were able 

to prevent biofilm adhesion in stainless steel structures. Acetonic extracts of H. 

pseudomusciformis and U. fasciata presented antibiofilm action for all strains tested. Aqueous 

extracts of H. pseudomusciformis and D. menstrualis, and the methanolic extract of the algae 

U. fasciata inhibited the formation of bacterial biofilm formed by all strains tested. The algal 

extracts showed no antibacterial action against the tested strains. Agglutinant activity was 

detected in the aqueous, acetonic and methanolic extracts of H. pseudomusciformis and D. 

menstrualis. 

 

Keywords: Algal extracts. Pseudomonas. Exopolysaccharides. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O pescado é um alimento recomendável para a dieta humana devido às suas 

qualidades nutricionais, tais como a presença de vitaminas A, B e D, além de minerais como 

cálcio, zinco, selênio e iodo, e também de proteínas altamente digeríveis e de alta qualidade 

contendo todos os aminoácidos essenciais (FAO, 2016a). 

A produção e beneficiamento do pescado movimentam uma indústria que vem 

crescendo significativamente em nível mundial ao longo dos anos (FAO, 2016b; VENUGOPAL, 

2002). O aumento no consumo desse produto se reflete na necessidade de maior empenho na 

garantia da qualidade e segurança alimentar com o intuito de proteger o consumidor. A ingestão 

de alimentos contaminados pode acarretar em uma série de doenças denominadas Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA) (VENUGOPAL, 2002). Apesar da dificuldade em 

determinar valores exatos, sabe-se que a contaminação por micro-organismo na indústria de 

alimentos custa milhões de dólares anualmente (BROOKS; FLINT, 2008; SUNDSTRÖM, 

2018). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2007), as 

DTA podem ser evitadas através da implantação das Boas Práticas de Fabricação (BPF), que 

ocorrem por meio de uma boa higienização em todas as etapas da cadeia produtiva, garantindo, 

assim, a estabilidade microbiológica dos alimentos (ANDRADE, 2008). A elevada carga 

bacteriana do pescado, com a presença de bactérias com potencial patogênico, caracteriza-se pela 

higiene deficiente tanto dos manipuladores quanto das instalações da indústria (ARAÚJO et al., 

2016). 

Algumas espécies patogênicas dos gêneros Pseudomonas, Vibrio, Acinetobacter, 

Alteromonas, Flavobacterium e Aeromonas fazem parte da microbiota normal do ambiente de 

cultivo, podendo compor a carga bacteriana do pescado (HARIKRISHNAN; 

BALASUNDARAM; HEO, 2011; SOUSA, 2006). Dentre esses micro-organismo, algumas 

espécies do grupo das Pseudomonas representam um grande problema às indústrias de 

processamento, devido à alta capacidade de formação de biofilme (SCHUH et al., 2015). 

Biofilmes microbianos são agregados que se formam e persistem em fases limites e 

podem incluir populações heterogêneas de bactérias, fungos, algas e protozoários. É uma 

estratégia de proteção e sobrevivência apresentada por bactérias, que as torna resistentes aos 

sanitizantes que são comumente utilizados na indústria. No biofilme podem estar presentes 

bactérias patogênicas e deterioradoras, que causam as DTA e prejuízos à indústria 

(KASNOWSKI et al., 2010). A adesão dos micro-organismos às superfícies se dá de forma 
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rápida e depende de fatores como o pH, disponibilidade de nutrientes no meio, temperatura e 

concentração iônica (TEIXEIRA et al., 2015). 

A prevenção da formação do biofilme é realizada através da limpeza e sanitização 

dos equipamentos e superfícies da indústria. A limpeza refere-se à retirada de resíduos orgânicos 

que se encontram aderidos às superfícies, e a sanitização é a eliminação de micro-organismo 

patogênicos e deterioradores do pescado (ANDRADE, 2008). Os sanitizantes devem ser 

escolhidos de acordo com seu tipo de ação sobre os micro-organismos, bem como os efeitos 

sobre os equipamentos. É fundamental, ainda, conhecer a concentração adequada do produto, a 

temperatura e o tempo de ação (EVANGELISTA, 2000). Os sanitizantes químicos são 

sintetizados a partir de derivados do petróleo. Nos últimos anos, observou-se a busca por 

produtos naturais que apresentem características semelhantes aos produtos sintéticos com menor 

risco à saúde humana e ambiental (SANTOS, 2008).  

No Brasil, apesar da grande extensão do litoral, há uma escassez de estudos acerca de 

organismos marinhos que apresentem compostos bioativos e de grande interesse tecnológico 

(BIANCO et al., 2015). Alguns produtos naturais de origem marinha contêm substâncias que 

apresentam ação inibidora de biofilme. Através do uso dessas substâncias, pode-se promover a 

recuperação da eficiência de antimicrobianos e sanitizantes (WORTHINGTON; RICHARDS; 

MELANDER, 2012). O uso prolongado de produtos antimicrobianos proporciona a seleção de 

resistência bacteriana (TEIXEIRA et al., 2015). Dentre as fontes de produtos naturais marinhos, 

podem ser citadas algumas espécies de macroalgas, que são comprovadamente produtoras de 

compostos antimicrobianos (BUSETTI et al., 2015). 

O objetivo do presente trabalho foi verificar a ação antibiofilme de extratos de 

macroalgas sobre o biofilme formado por bactérias do gênero Pseudomonas isoladas na indústria 

de beneficiamento de pescado, com a proposta de desenvolver produtos naturais que sejam 

eficazes na eliminação e prevenção de biofilmes e que sejam inofensivos ao meio ambiente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Gestão de qualidade 

 

A qualidade dos alimentos deixou de ser um ponto competitivo das indústrias para se 

tornar um requisito para o consumidor, devido ao aumento do consumo e, consequentemente, o 

aumento das exigências, evidenciando uma crescente busca pela qualidade (COLETTO, 2012).  

Um alimento de qualidade tem como características principais ser livre de 

contaminantes físicos, químicos e biológicos, suprir as necessidades nutricionais e apresentar 

aceitação sensorial dos consumidores (SANTOS, 2014). A Comissão Internacional para 

Especificações Microbiológicas de Alimentos (ICMSF) foi criada em 1962 com o principal 

objetivo de melhorar a segurança microbiológica dos alimentos comercializados (SILVA, 1997). 

Com o aumento destas exigências, as indústrias alimentícias buscaram a implantação 

de Sistemas de Gestão de Segurança de Alimentos, através de programas como as BPF e 

Análises de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (CAPIOTTO; LOURENZANI, 

2010).  

Gestão é uma comunicação dos sistemas de organização e procedimentos que faz 

com que a equipe trabalhe em prol de um objetivo comum (ASSIS, 2014). Através da 

implantação e cumprimento desses sistemas, pode-se garantir a inocuidade dos alimentos 

(SANTOS, 2014).  

As BPF são procedimentos de higiene adotados pela indústria de alimentos, com a 

finalidade de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos produtos 

alimentícios, bem como os Procedimentos Operacionais Padrões (POP), APPCC e os 

Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO) (KASNOWSKI et al., 2010; ORTEGA; 

BORGES, 2012). As BPF e APPCC são pré-requisitos para garantir a qualidade e são exigidos 

pela legislação (ASSIS, 2014; SANTOS; ANTONELLI, 2011). 

Os órgãos encarregados do controle sanitário dos alimentos na esfera federal, no 

Brasil, são o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio do Serviço 

de Inspeção Federal (SIF), e o Ministério da Saúde (MS) por meio da Agência de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Nos estados, o controle sanitário é realizado pela Secretaria de Agricultura, 

através do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) (BRASIL, 1993, 1997, 1998, 2002). 
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2.2 Higienização na indústria de pescado 

 

A higienização nas indústrias de alimentos está inserida nas BPF e APPCC, e 

compreende as fases de limpeza e sanitização. Essas etapas são complementares, de modo que a 

higienização só será completa se as duas etapas forem cumpridas adequadamente 

(MONTEZUMA, 2013). 

Segundo a ANVISA (BRASIL, 1997), a higienização das superfícies deve ser 

realizada e inspecionada rotineiramente e com frequência por funcionários capacitados, de modo 

a garantir condições higiênico-sanitárias satisfatórias. As atividades de higienização devem ser 

registradas em planilhas e todos os produtos utilizados na higienização devem estar 

regularizados pelo Ministério da Saúde. 

No processo da higienização são utilizados detergentes, sanitizantes e desinfetantes. 

Detergentes são substâncias químicas capazes de remover resíduos aderidos às superfícies. Para 

cada tipo de resíduo é utilizado um detergente específico. Apenas os produtos que possuem 

registro na ANVISA podem ser usados nas indústrias de alimentos (ASSIS, 2014). Os 

sanitizantes são agentes químicos capazes de reduzir o número de micro-organismo a níveis 

seguros de acordo com as normas de saúde. Desinfetante é um produto capaz de matar os micro-

organismos patogênicos, mas não todas as formas microbianas esporuladas em objetos e 

superfícies inanimadas (ASSIS, 2014; BRASIL, 2007; GONÇALVES, 2011; SILVA JR, 1997).  

O Manual de Boas Práticas deve conter o plano de limpeza e POP, que devem ser 

realizadas por profissionais capacitados, onde se devem encontrar informações sobre a natureza 

das superfícies a serem higienizadas, o método de higienização e o tempo de contato com os 

agentes químicos e físicos utilizados na higienização (SECA, 2016).  

Na indústria também são levados em consideração os materiais que compõem as 

superfícies e o seu design higiênico. As superfícies devem apresentar rugosidade aceitável, 

resistência à corrosão e de fácil higienização, não devendo ser constituídas de materiais tóxicos. 

O aço inoxidável é o material mais utilizado na indústria alimentícia (ALLES; DUTRA, 2011). 

A higiene dos manipuladores também deve estar inserida, pois estão em contato direto com o 

alimento (ASSIS, 2014; SILVA JR, 1997). 

 

2.3 Bactérias deteriorantes na indústria de pescado 

 

Ao chegar à indústria, o pescado apresenta uma carga microbiana inicial que varia de 

acordo com a espécie, local de captura, qualidade higiênica da embarcação e qualidade do gelo 
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utilizado no seu resfriamento (FAO, 2016c; GERMANO; OLIVEIRA; GERMANO, 1993; 

SILVA JR, 1997; VIEIRA; SOUZA; PATEL, 1997). 

Segundo Vieira e Saker-Sampaio (2004), a carga bacteriana, bem como a 

deterioração do pescado depende do tempo, higiene e temperatura. O componente tempo 

favorecerá as reações autolíticas e microbianas, a higiene influenciará na carga microbiana do 

pescado e a temperatura influirá na proliferação dos micro-organismos. 

Na indústria de beneficiamento o pescado é processado cru. As proteínas de 

alimentos crus sofrem deterioração mais rápida. Por essa razão, tais alimentos devem ser 

refrigerados e o controle da temperatura deve ser decisivo. Já na higienização é realizada a 

prevenção dos riscos microbiológicos (SILVA JR, 1997). 

No pescado de origem marinha, os gêneros que fazem parte da microbiota natural 

são Pseudomonas, Moraxella, Shewanella, Flavobacterium, Vibrio e Micrococcus. Dentre estas 

bactérias, as que são capazes de causar deterioração em condições de baixas temperaturas são as 

do gênero Pseudomonas, Acinetobacter e Moraxella. Tais bactérias são denominas psicrófilas 

(VIEIRA et al., 2004). 

 

2.3.1 Pseudomonas spp. 

 

Pseudomonas são bactérias em forma de bastonetes ligeiramente curvos, Gram 

negativos, aeróbios, móveis, não formadoras de endósporos e pertencentes à família 

Pseudomonadaceae. Essas bactérias encontram-se amplamente distribuídas em ambientes como 

solo e água, associadas a plantas e animais. Algumas espécies são patogênicas podendo causar 

infecções oportunistas, principalmente em pacientes imunocomprometidos, sendo facilmente 

encontradas em ambiente hospitalar (CAIXETA, 2008; CETESB, 2001; LIMA et al., 2017; 

MAIA et al., 2009; PATERSON, 2006; PEDROSA et al., 2014; SILLANKORVA, 2004; 

SILVEIRA et al., 2016). Quando submetidas à condições de estresse, podem aumentar sua 

patogenicidade e síntese de fatores de virulência bem como quando alteram seu modo de 

crescimento, resultando na formação de biofilmes, que atuam como forma de proteção para as 

bactérias presentes no mesmo, potencializando a resistência aos antibióticos (BATISTA et al., 

2015; BERNARDO, 2009; DE LA FUENTE-NÚÑEZ et al.,2015; KERR; SNELLING, 2009; 

LIMA et al., 2017; RODRIGUES, 2014). O fato das bactérias desse gênero apresentarem 

motilidade favorece a adesão e desenvolvimento do biofilme (RODRIGUES, 2014). 
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 Essas bactérias produzem diferentes tipos de pigmentos como pigmentos 

fluorescentes e piocianinas, apresentam intensa atividade metabólica causando alterações nas 

características químicas e sensoriais dos alimentos (FERREIRA, 2005; GUAHYBA, 2003). 

Pseudomonas são capazes de causar a deterioração do pescado a -3ºC (JAY, 2005). 

A espécie Pseudomonas fluorenscens é capaz de crescer e hidrolisar lipídeos e proteínas em uma 

temperatura de 4ºC (SILLANKORVA, 2004). As bactérias desse gênero participam do processo 

de adesão e formação de biofilme podendo causar perdas econômicas nas indústrias e também 

oferecendo risco higiênico (CAIXETA, 2008). Devido a tais características, é de fundamental 

importância o controle da presença desse microrganismo nas indústrias de beneficiamento de 

pescado. 

 

2.4 Biofilmes bacterianos 

 

As bactérias encontram-se na natureza nas formas planctônicas ou sésseis. Nas 

formas sésseis apresentam-se como um agregado celular, formando os biofilmes (CAIXETA, 

2008). Estes são definidos como uma associação de uma ou mais espécies de bactérias, fungos, 

algas, ou protozoários, unidos por uma matriz de polímeros extracelulares (EPS) que podem se 

desenvolver nos mais variados tipos de superfícies bióticas e abióticas, bem como as que são 

empregadas nas indústrias de alimentos (BOARI, 2008; DONLAN; COSTERTON, 2002; 

MOREIRA, 2011; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).   

Os EPS são polímeros de carboidratos que podem ser produzidos por várias espécies 

de bactérias proporcionando vida livre, aderência e colonização em superfícies com acúmulo de 

nutrientes (COSTERTON et al., 1987). A complexidade dos EPS varia entre os organismos que 

o produzem (OTOBONI, 2007). Os EPS são constituídos de partículas de proteínas, lipídeos, 

ácidos nucléicos, sais minerais e vitaminas (PEREIRA, 2014). 

Os micro-organismos formam biofilmes como estratégia de sobrevivência, 

crescimento e de proteção contra a ação de agentes físicos e químicos do meio, incluindo os 

sanitizantes utilizados na higiene industrial (COSTA et al., 2014; COSTERTON et al., 1995; 

TORTORA; FUNKE;CASE, 2012; KASNOWSKI et al., 2010).  

A matriz de EPS produzida pelos micro-organismos formadores de biofilmes facilita 

a adesão das células planctônicas às superfícies, sendo responsável também pela proteção do 

biofilme agindo como barreira física impedindo a ação dos sanitizantes (BOARI et al., 2009; 

JAY, 2005). A adesão do biofilme às superfícies vai depender das espécies de bactérias que o 

compõem, condições do meio como pH, presença de componentes orgânicos e inorgânicos e 
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disponibilidade de nutrientes no meio, da natureza da superfície onde ele se fixará, do tempo e da 

temperatura (BOARI, 2008; CAIXETA, 2008).  

A formação dos biofilmes é um processo dinâmico, ocorrendo primeiramente a 

adesão reversível das células planctônicas às superfícies. Nesta fase, estão presentes as ligações 

Van der Waals, ácido-base de Lewis, pontes de hidrogênio e hidrofobicidade. Após a adesão, 

ocorre a formação de microcolônias caracterizando a colonização irreversível com coagregação 

das células, a maturação da estrutura do biofilme e a liberação de células que retornam ao seu 

modo de vida planctônico (BOARI, 2008; BOARI et al., 2009; MOREIRA, 2011).  

O biofilme representa uma fonte crônica de contaminação. Depois que está instalado 

na superfície, dificulta a ação dos sanitizantes e, na ausência de ação mecânica ou química, a 

adesão torna-se irreversível (CAIXETA, 2008; FUSTER-VALLS et al., 2008; IST, 2008). Os 

biofilmes são formados por bactérias patogênicas, bem como bactérias deterioradoras dos 

alimentos que causam prejuízos à cadeia produtiva. No caso do biofilme se desprender das 

superfícies e alcançar os alimentos, pode haver a ocorrência de DTA e a alteração da qualidade 

microbiológica da matéria-prima e produtos, diminuindo o tempo de prateleira, ocasionando, 

consequentemente, perdas econômicas para os donos das indústrias (HAUN, 2004; 

KASNOWSKI et al., 2010).  

O biofilme pode atuar na corrosão das superfícies de aço inoxidável, reduzindo sua 

vida útil, prejudicando as trocas de calor entre as superfícies, agindo como uma camada isolante 

(BOARI, 2008). Sua contenção é essencial para a manutenção da qualidade do alimento e pode 

ser realizada através do controle de qualidade das indústrias e da constante prática de 

higienização, que deve ser aplicada em toda a cadeia produtiva na indústria através da ação 

mecânica e do uso de detergentes e sanitizantes nas superfícies e utensílios (ANDRADE, 2008; 

CHMIELEWSKI; FRANK, 2003; OLIVEIRA; BRUGNERA; PICCOLI, 2010).  

As operações de lavagem não necessariamente garantem a eliminação completa dos 

biofilmes. Isso se deve à presença de ranhuras, rugosidade e áreas de difícil acesso nas 

superfícies, o que proporciona um local de fácil desenvolvimento do biofilme (NITSCHKE, 

2006). Dessa forma, torna-se necessário o controle efetivo da higienização para que se possa 

evitar a formação desse composto na indústria de beneficiamento de alimentos (ARAÚJO, 

2006).  
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2.5 Algas e Compostos bioativos 

 

A vasta diversidade de organismos marinhos, bem como suas propriedades com 

potencial biotecnológico, vem chamando a atenção dos cientistas (PINTEUS, 2011). O interesse 

por compostos naturais marinhos, que são responsáveis por uma grande variedade de 

propriedades, tem aumentado ao longo dos anos, com o objetivo de encontrar novas moléculas 

com aplicação industrial (CABRITA et al., 2010). 

As algas marinhas são seres vivos autotróficos e fotossintetizantes que desempenham 

importante papel na produção primária, sendo fonte de compostos com atividades 

farmacológicas e biológicas, apresentando potencial para serem utilizadas no desenvolvimento 

de novas drogas para o tratamento de várias doenças (CLAUDINO et al., 2014; JIMÉNEZ et al., 

2011; SCHWARTSMANN et al., 2001; FIELD et al., 1998). Também produzem inúmeros 

compostos de interesses econômicos e são fontes de metabólitos secundários e compostos 

bioativos com capacidades antimicrobianas e inibitórias, antifúngicas, antioxidantes, 

anticarcinogênicas e antiviral (AL-SAIF et al., 2014; ANANDHAM; SORNARUMARI, 2011; 

DUARTE et al., 2001; KANG et al., 2003; MARTINS, 2013; MISHRA et al., 2016; PLAZA; 

CIFUENTES; IBÁÑEZ, 2008; TAKESHI; YUMIKO; JOKO, 2005; VIEIRA et al., 2017). 

Podem ser encontrados compostos associados à redução de doenças cardiovasculares e doenças 

degenerativas (SOUSA et al., 2008). 

Segundo Cabrita et al. (2010), o termo metabólitos secundários é impróprio pois 

estes compostos também contribuem para o crescimento, reprodução e defesa, desempenhando 

um papel primário para a integridade do organismo. Podem produzir ainda grande variedade de 

compostos bactericidas como os aminoácidos, terpenóides, florotaninos, ácido acrílico, 

compostos fenólicos, esteroides, derivados halogenados, cetonas, alcanos, polissulfuretos 

cíclicos e ácidos graxos (WATSON; CRUZ-RIVERA, 2003).  

Algumas dessas substâncias naturais produzidas pelas algas podem apresentar ação 

anti-incrustante. Tais compostos naturais podem ser usados como alternativa ao uso de produtos 

químicos e dessa forma minimizar os danos causados ao meio ambiente (AGUILA-RAMÍREZ et 

al., 2017; DAHMS; DOBRETSOV, 2017; HELLIO et al., 2000; VIJAYAN et al., 2014). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral: 

 

 Verificar a ação inibidora de extratos de macroalgas sobre a formação de biofilmes por 

bactérias do gênero Pseudomonas isoladas na indústria de beneficiamento de pescado. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Isolar cepas de Pseudomonas spp. de ambientes de processamento de pescado; 

 Testar a capacidade de formação de biofilme bacteriano por Pseudomonas isoladas da 

indústria de beneficiamento; 

 Induzir a formação de biofilme bacteriano em estruturas com superfícies de aço 

inoxidável; 

 Quantificar o biofilme aderido à superfície de aço inoxidável; 

 Avaliar a ação antibacteriana dos extratos algais; 

 Avaliar a ação aglutinante dos extratos algais contra as cepas isoladas da indústria de 

beneficiamento de pescado. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Coleta de material e isolamento das estirpes 

 

As bactérias utilizadas no presente estudo foram isoladas de uma indústria de 

beneficiamento de pescado na cidade de Fortaleza/CE.  

Foram realizadas quatro expedições para coletas das amostras. Com o uso de swabs 

foi coletado material das superfícies de utensílios e equipamentos que entram em contato com o 

pescado como mesas de processamento, facas, tanques de espera, serra de fracionamento e 

balanças e também dos locais onde os manipuladores entram em contato como piso do salão de 

processamento, portas, pias, e ainda das superfícies externas dos peixes que estavam na linha de 

produção no momento da coleta (TABELA 1). 

 

Tabela 1- Pontos de coleta de amostras na indústria de processamento do pescado. 

Amostras Local de coleta Número de amostras coletadas 

1 Mesa de processamento 5 

2 Piso 5 

3 Facas 5 

4 Tanques de espera 5 

5 Superfície do peixe 5 

6 Serra de fracionamento 5 

7 Balanças 5 

8 Portas 5 

9 Pias 5 

Fonte: Próprio autor. 

 

Após o esfregaço, o swab utilizado na coleta foi colocado em um tubo de ensaio 

contendo meio seletivo para o gênero Pseudomonas (caldo asparagina, formulado) e levado ao 

Laboratório de Microbiologia Ambiental e do Pescado (LAMAP) para processamento.  

Os tubos de ensaio contendo o meio de cultura foram incubados a 35ºC/24 h. Após 

esse período, foram realizadas diluições seriadas e alíquotas foram inoculadas na superfície do 

meio ágar cetrimide (Difco) em placas de Petri e incubadas a 35ºC/24 h. 

A partir do crescimento nas placas foram feitos isolamentos de colônias 

características pertencentes ao gênero Pseudomonas. As culturas isoladas foram mantidas em 

meio ágar TSA (ágar triptona de soja, Oxoid), posteriormente, foi realizada a purificação e 
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verificada a morfologia celular usando a técnica de coloração de Gram e testes bioquímicos para 

confirmação como pertencentes ao referido gênero. 

As cepas que apresentaram morfologia de parede característica de Gram negativa 

foram submetidas aos testes bioquímicos. Das coletas realizadas foram isoladas dezessete 

estirpes suspeitas para Pseudomonas. Os testes realizados foram: catalase, produção da enzima 

oxidase, indol, utilização de citrato como fonte de carbono, caseinase como teste de 

patogenicidade em ágar leite (Formulado, CETESB, 2001), testes para verificação da produção 

de pigmentos piocianina em King-P (Oxoid) e pigmento fluoresceína em King-F (Formulado). 

 

4.2 Testes bioquímicos para identificação dos isolados bacterianos 

 

A identificação das estirpes bacterianas foi realizada de acordo com o manual de 

Bergey (STALEY et al., 2005).  Utilizou-se cepa padrão de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 

27853) para comparação com as demais bactérias. 

 

4.2.1 Oxidase 

 

Esse teste foi realizado para verificar a produção da enzima oxidase pela bactéria, 

utilizando-se fitas comerciais para teste de oxidase (Laborclin).  

Foi retirada, com o auxílio de uma agulha de platina, uma pequena quantidade do 

material renovado em 24 horas em meio TSA (Oxoid) e colocado sobre a fita. Após alguns 

segundos, verificou-se a mudança de cor. A mudança de cor do neutro (cor da cultura bacteriana) 

para a cor azul indicava o resultado positivo para o teste. 

 

4.2.2 Catalase 

 

As cepas foram inoculadas em TSA (Oxoid) e incubadas a 35ºC/24 h. Para realização 

do teste de catalase foi retirada uma pequena quantidade do material da cultura e colocada sobre 

uma placa de vidro e foram adicionadas três gotas de água oxigenada. O resultado positivo é 

observado pela formação de bolhas de ar resultantes da conversão do peróxido de hidrogênio em 

oxigênio e água pela enzima catalase. 

 As bactérias que apresentaram formação de bolhas de ar resultaram em catalase 

positiva. Isso se deve à conversão do peróxido de hidrogênio em oxigênio e água pela enzima 

catalase. A liberação do oxigênio pode ser observada pela formação de bolhas. 
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4.2.3 Ágar SIM 

 

Em meio ágar SIM foi verificada a motilidade da bactéria, produção de gás sulfídrico 

(H2S) e a determinação da capacidade da enzima triptofanase degradar o triptofano, produzindo 

indol, ácido pirúvico e amônia. Em tubos de ensaio, o qual foi “picado” verticalmente com 

agulha esterilizada o inóculo da bactéria, posteriormente, incubado a 35ºC/24h. Após esse 

período foram realizadas as leituras nos tubos; cepas que apresentaram turvamento do meio 

indicavam motilidade da cepa bacteriana. O surgimento de uma coloração negra no meio de 

cultura inoculado, após o período de incubação, indicava que houve a produção de gás sulfídrico 

(H2S). 

Após essas leituras, foram adicionadas ao tubo de ensaio duas gotas do reagente de 

Ehrlich. Foi considerado resultado positivo quando, na porção superior, entre cultura e o 

reagente, apareceu um anel de coloração rosada. A prova era considerada negativa com qualquer 

outra tonalidade de cor (original do meio ou marrom). 

 

4.2.4 Citrato 

 

Nesta prova bioquímica utilizou-se um meio contendo citrato como única fonte de 

carbono. A bactéria foi semeada no meio sólido inclinado de citrato de Simmons, contendo azul 

de bromotimol como indicador, e incubado a 35°C/24h. O meio citrato de Simmons apresenta 

cor verde em pH 6,8 a 7,0. Com a utilização do citrato do meio ocorreu a alcalinidade do mesmo 

e consequente viragem do indicador de pH azul de bromotimol para a cor azul 

(HAJDENWURCEL, 1998). Foi considerado resultado positivo os tubos onde houve a 

conversão da cor verde para azul. 

 

4.2.5 Caseinase 

 

Na prova bioquímica de caseinase verificou-se a patogenicidade das cepas. As cepas 

foram estriadas em placas de Petri contendo ágar leite (Formulado) e incubadas a 35ºC/24 h. O 

ágar leite é um meio seletivo onde a positividade do teste foi evidenciada através da formação de 

um halo ao redor do inóculo, indicando que houve a hidrólise da caseinase do leite (CETESB, 

2001). 
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4.2.6 Produção de pigmento 

 

Para verificar a produção de pigmentos pelas cepas bacterianas, elas foram 

inoculadas em meios King-P (Oxoid) e, posteriormente, em King-F (Formulado, CETESB, 

2001) para verificação dos pigmentos piocianina ou fluoresceína respectivamente.  

As cepas foram repicadas e inoculadas nos meios King-P e King-F, e posteriormente 

foram incubados a 35ºC/24 h. Após esse período, foi realizada a leitura do meio através da 

observação de sua coloração. A produção de pigmentos pode ser observada pela presença da 

coloração azul no caso da piocianina e verde para a fluoresceína produto da difusão do pigmento 

nos meios utilizados.    

 

4.3 Testes fenotípicos de formação de biofilme 

 

As bactérias isoladas foram testadas em relação à capacidade da formação de 

biofilme através dos seguintes testes fenotípicos: teste de formação de exopolissacarídeo em ágar 

vermelho congo (AVC), aderência em microplacas de poliestireno (TMC) e aderência ao aço 

inoxidável. 

 

4.3.1 Formação de exopolissacarídeos (EPS) 

 

Para o teste de formação de exopolissacarídeos, foi utilizado o meio AVC, segundo a 

metodologia de Freeman, Falkiner e Keane (1989) com adaptações. 

Para compor o meio AVC, o corante vermelho congo foi adicionado ao meio Brain 

Heart Infusion Agar (ágar BHI) (0,8 g para cada 1 L), sem adição de sacarose. As cepas 

bacterianas, renovadas em TSA (OXOID), foram repicadas sobre a superfície do meio AVC em 

placas de Petri, sendo incubadas a 35ºC/24 h. Após esse período, as placas foram deixadas em 

temperatura ambiente por 48 h e, em seguida, foram realizadas as leituras. As cepas que 

apresentaram coloração preta nas placas de AVC foram capazes de produzir EPS.  

 

4.3.2 Teste de aderência em placas de micropoços de poliestireno (TMC) 

 

O teste de aderência em placas de micropoços de poliestireno foi realizado de acordo 

com Christensen et al. (1985), com algumas adaptações.  
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A partir do crescimento das cepas em TSA (Oxoid) durante 24 h, foram inoculados 

tubos contendo 3 mL de caldo tiptona de soja (TSB) e incubados em estufa a 35ºC/48 h. 

Logo depois, 200 µL da cultura foram inoculados em poços de microplacas de 

poliestireno esterilizadas, capacidade de 96 poços em fundo “U” e incubados em estufa a 

35ºC/48 h. Após este período, o caldo foi removido dos poços, estes foram lavados por três vezes 

com 200 µL de água destilada, sendo posteriormente secos em estufa a 60ºC por 1 h. Depois da 

secagem, os poços foram corados com solução de cristal violeta 1% durante 1 minuto. Lavagens 

sucessivas dos poços com água destilada foram feitas e, em seguida, as placas foram colocadas 

para secar à temperatura ambiente. 

Após esses procedimentos as placas foram observadas e o resultado foi considerado 

positivo quando se observou a permanência do corante, resultante da agregação das células 

bacterianas às paredes dos micropoços. 

 

4.4 Teste de bioatividade 

 

4.4.1 Coleta de algas 

 

As algas foram coletadas manualmente em bancos naturais durante as marés de 

sizígia na praia de Pacheco (Latitude 03°41'06,8"S, Longitude 038°38'02,8"W), no município de 

Caucaia-CE, em agosto de 2017.  

O material coletado foi armazenado em sacos plásticos e transportado para o 

Laboratório de Microbiologia Ambiental e do Pescado (LAMAP). No Laboratório, as algas 

foram lavadas com água destilada, foi retirada uma parte do material para identificação e o 

restante foi congelado para que fosse realizada a secagem. 

A identificação das espécies de algas foi realizada no Laboratório de Macroalgas do 

Instituto de Ciências do Mar, UFC, onde estão depositadas as exsicatas sob o número de registro 

HMAR 2999 (Ulva fasciata), HMAR 3000 (Hypnea pseudomusciformis) e HMAR 3001 

(Dictyota menstrualis). 

 

4.4.2 Obtenção dos extratos algais 

 

Foram coletadas as três espécies mais abundantes de algas marinhas, sendo uma 

representante para cada um dos três filos: Chlorophyta (verdes), Rhodophyta (vermelhas) e 
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Ochrophyta (pardas). As espécies de algas coletadas foram: Ulva fasciata, Hypnea 

pseudomusciformis e Dictyota menstrualis.  

As algas foram levadas ao LAMAP, onde o material algal in natura foi lavado 

abundantemente com água destilada e, em seguida, foram retiradas: epífitas, areia, pequenos 

invertebrados e outras impurezas. Após as lavagens, as algas foram levadas ao Laboratório de 

Avaliação de Contaminantes Orgânicos (LACOr) no Instituto de Ciências do Mar (UFC), e 

liofilizadas (LIOTOP L101). Posteriormente, foram trituradas com o auxílio de um 

multiprocessador doméstico (Britânia LIQ PRO) até a obtenção de um pó fino e homogêneo. Em 

seguida, foi realizada a extração com os solventes orgânicos acetona, metanol e água, 

obedecendo a ordem crescente de polaridade, utilizando a uma proporção de 1:10 (p/v).  

O material foi mantido sob agitação em torno de 80 a 85 rpm por 48 h em incubadora 

(TECNAL TE-420), filtrado em papel filtro (Whatman) e, em seguida, levado ao Laboratório de 

Produtos Naturais Marinhos (PROMAR) da Universidade Federal do Ceará, para que fosse 

evaporado em evaporador rotativo (FISATOM®) para a obtenção dos extratos acetônicos, 

metanólicos e aquosos. O material extraído foi mantido em dessecador por 48 h, sob vácuo, para 

remoção completa do solvente.  

 

4.4.3 Teste de aderência em aço inoxidável 

 

O teste de aderência em aço inoxidável foi realizado de acordo com Batista et al. 

(2015) e Montezuma (2013) com modificações. 

Foram utilizados cilindros em aço inoxidável do tipo 304, polidos, com 10 mm de 

comprimento, 8 mm de diâmetro externo e 7,5 mm interno. Os cilindros foram previamente 

higienizados com lavagem mecânica manual utilizando detergente e álcool 70%, e autoclavados 

a 121ºC por 15 minutos. 

As cepas utilizadas no teste foram renovadas em ágar TSA (Oxoid) a 35ºC/24 h. 

Após esse período, o inóculo foi ajustado em solução salina a 0,85%, para a concentração da 

escala McFarland 0,5. A partir dessa solução ajustada, foi retirada uma alíquota de 1 mL e 

transferida para tubo contendo 1 mL de caldo BHI com o cilindro de aço inoxidável, em 

quadruplicata, e incubados a 35ºC/48 h para que houvesse a indução do biofilme (FIGURA 1). 

Uma cepa de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) foi utilizada como controle. 

Após a indução do biofilme nos cilindros de aço inoxidável, foi realizado o teste para 

verificação da ação antibiofilme dos extratos algais frente às cepas isoladas da indústria e a cepa 

padrão de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). 
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Figura 1 - Etapa de indução do biofilme bacteriano após as 48 h de incubação. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Biofilme formado após 48 h de incubação; B: Cilindro de aço inoxidável utilizado como estrutura de 

aderência para o biofilme. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Dos quatro tubos de ensaio, dois cilindros foram retirados e transferidos para tubos 

contendo caldo BHI (OXOID). Para os outros dois tubos, os cilindros foram retirados e 

colocados em tubos contendo meio de cultura e extrato algal nas concentrações de 100 e 1.000 

µg/ml, sendo mantidos sob agitação constante durante o período de 24 horas em incubadora 

(TECNAL TE-420). Decorrido esse período, os cilindros foram retirados, lavados com água 

destilada para a retirada das células planctônicas e colocados em solução de safranina 1% 

durante 1 minuto. Posteriormente, foram lavados com água destilada e observados quanto à 

presença de biofilme aderido à parede do cilindro (FIGURA 2) 

O resultado foi considerado positivo quando não houve presença de biofilme, e 

negativo quando o biofilme ficou aderido aos cilindros. 

 

Figura 2 - Fluxograma da metodologia do teste de aderência em aço inoxidável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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4.4.4 Concentração Inibitória Mínima (MIC) 

 

O efeito antibacteriano dos extratos algais foi testado através da Concentração 

Inibitória Mínima (MIC), pela técnica de microdiluição em caldo Mueller-Hinton, utilizando-se a 

metodologia descrita no Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI, 2010), com algumas 

modificações.  

As cepas renovadas em ágar TSA (Oxoid) a 35ºC/24 h foram ajustadas em solução 

salina 0,85% de acordo com a concentração 0,5 na escala McFarland. As bactérias indicadoras 

utilizadas foram Escherichia coli (ATCC 25922) (Gram negativa) e Staphylococcus aureus 

(ATCC 23923) (Gram positiva), e como padrão uma cepa de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 

27853). 

O teste foi realizado em microplacas de 96 poços, seguindo o padrão de 200 µL 

como volume final de cada poço, dividido entre meio de cultura, extrato algal e inóculo 

bacteriano. Sendo o inóculo bacteriano o volume constante em cada poço (50 µL). Os volumes 

do meio de cultura e dos extratos foram ajustados para que fossem obtidas as concentrações: 100 

µg/mL, 300 µg/mL, 500 µg/mL e 1.000 µg/mL a partir de uma solução estoque de 5.000 µg/mL 

do extrato.  

Como controle positivo, foi utilizada a cepa bacteriana inoculada em Mueller-Hinton 

(DIFCO) duplo, adicionado de canamicina 30 µg/mL. Como controle negativo, foi utilizada 

apenas a cepa bacteriana e o meio de cultura. Após esse procedimento, as placas foram 

incubadas a 35°C/24h. Para o teste foi utilizada a solução reveladora de tetrazólio 5% para 

verificação de crescimento bacteriano. A presença de crescimento bacteriano nos micropoços 

indicou que não houve atividade antibacteriana do extrato algal, portanto, foi considerado um 

resultado negativo. 

 

4.4.5 Teste de aglutinação 

 

A capacidade de aglutinação dos extratos algais frente às células bacterianas foi 

testada de acordo com a metodologia de Imamichi e Yokoyama (2010). 

As cepas foram inoculadas em caldo Luria-Bertani (LB, Difco) em tubos Falcon 

estéreis e incubadas a 35ºC/24h. Após esse período, o material foi centrifugado a 3.000 rpm por 

10 minutos até que houvesse sedimentação das células bacterianas (pellet). O sobrenadante foi 

descartado e foi adicionada uma solução tampão fosfato-salino (PBS) e o material foi novamente 



27 

 

centrifugado. Depois de três repetições, foi adicionado ao pellet, PBS contendo formaldeído e o 

material foi armazenado a 4ºC/16h. 

Passado esse período, o material foi novamente centrifugado, desta vez a 1.000 rpm 

durante 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet lavado com TBS Ca
2+ 

(Tris HCl). 

Esse procedimento foi repetido três vezes. Depois das lavagens, as células foram ressuspensas 

em solução salina 0,85% e ajustadas para 0,5 na escala de McFarland. 

Cada extrato foi testado frente às cepas bacterianas em duas concentrações, 100 

µg/mL e 1.000 µg/ml, sendo colocados 50 µL de cada extrato algal e 50 µL do inóculo 

bacteriano em lâminas de vidro. Esta solução foi deixada em repouso em temperatura ambiente 

por 1 hora. 

Para análise dos resultados, as lâminas foram examinadas em microscópio (Olympus 

CX31) e, como controle negativo, foi utilizado 50 µL de extrato com 50 µL de água destilada. A 

presença de aglomerados de células bacterianas foi resultante da aglutinação positiva do extrato 

algal frente à cepa testada. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Isolamento e identificação das cepas 

 

Foram isoladas dezessete estirpes suspeitas para o gênero Pseudomonas, das quais 

doze foram confirmadas para esse gênero, após os testes bioquímicos (TABELA 2). 

 

Tabela 2 - Resultados dos testes de identificação de Pseudomonas com todos os isolados 

codificados. 

Fonte: Próprio autor. 

NI: Não isolados. 

Local de coleta 
Isolados 

bacterianos 

O
x
id

as
e 

C
at

al
as

e 

In
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l 
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it

ra
to

 

H
2
S

 

M
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ti

li
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ad

e 

C
as

ei
n
as

e 

P
io

ci
an

in
a 

P
io

v
er

d
in

a 

Mesa de 

processamento 

(1) 

1A - - - - - - - - - 

1B + + - + - + - - - 

1C - + - + - - - - - 

1D - - - - - - - - - 

1E - + - + - - - - - 

Piso 

(2) 

2A - - - - - - - - - 

2B - - - - - + - - - 

2C + + - + - + + + + 

2D - - - - - + - - - 

2E + + - + - + - - - 

Facas 

(3) 

3A + + - + - + - - + 

3B + + - + - + + + + 

3C + + - + - + - - - 

3D + + - + - + - - - 

3E - - - - - - - - - 

Tanques de espera 

(4) 

4A - - - + - - - - - 

4B - - - - - - - - - 

4C + + - + - + - - + 

4D - + - + - - - - - 

4E + + - + - + - - - 

Superfície do peixe 

(5) 

5A - - - - - - - - - 

5B + + - + - + - - + 

5C + + - + - + - - + 

5D + + - + - + - - + 

5E - + - + - - - - - 

Serra de 

Fracionamento 
NI - - - - - - - - - 

Balanças NI - - - - - - - - - 

Portas NI - - - - - - - - - 

Pias NI - - - - - - - - - 
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Dessa forma, foram isoladas bactérias do gênero Pseudomonas em aproximadamente 

70% das amostras de apenas cinco locais da indústria (TABELA 3). Nos demais pontos de 

coleta, não foram isoladas cepas para esse gênero. 

 

Tabela 3 - Local de coleta das amostras na indústria de processamento e quantidade de cepas do 

gênero Pseudomonas isoladas. 

Amostra Local de coleta 
Quantidade de cepas 

isoladas confirmadas 
% 

1 Mesa de processamento 1 8,3 

2 Piso 2 16,7 

3 Facas 4 33,3 

4 Tanques de espera 2 16,7 

5 Superfície do peixe 3 25,0 

Total  12 100,0 

Fonte: Próprio autor. 

 

Guobjornsdottir, Einarsson e Thorkelsson (2005) identificaram a microbiota aderida 

nas superfícies de aço inoxidável na linha de processamento em uma indústria de beneficiamento 

de camarão, e constataram que 66% do gênero predominante nas superfícies eram Pseudomonas, 

seguido de micro-organismos da família Enterobacteriaceae (27%) no processamento de 

pescado. 

De acordo com os resultados do isolamento de bactérias do gênero Pseudomonas na 

indústria, foi observado que as facas foram o local de maior incidência de cepas isoladas, 

caracterizando uma contaminação cruzada. Segundo Andrade (2008), esse tipo de contaminação 

pode ser ocasionada pelas bactérias presentes nos utensílios da linha de processamento, os quais 

servem como veículo de micro-organismos para o pescado. Portanto, a existência de bactérias 

patogênicas em alimentos e nas superfícies de contato onde são processados aumenta o risco de 

segurança alimentar (SHI; ZHU, 2009). 

 

5.2 Formação de exopolissacarídeos (EPS) 

 

 A cor preta foi evidenciada nas cepas formadoras de EPS (FIGURA 3). Segundo 

Arciola et al. (2002), essa coloração foi resultante da produção de EPS pela cepa bacteriana. 
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Figura 3 – Resultado do teste de formação de exopolissacarídeos (EPS) pelas bactérias 

Pseudomonas sp. em placas de ágar vermelho congo (AVC) inoculadas durante 48 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

A: Resultado positivo para a formação de EPS; B: Resultado negativo para a formação de EPS. 

 

Em AVC sem adição de sacarose, apenas duas cepas provenientes do salão de 

beneficiamento (2C e 3B), das doze cepas pertencentes ao gênero Pseudomonas, apresentaram 

coloração enegrecida em 48 horas, demonstrando a produção de EPS pela bactéria (TABELA 4). 

As demais cepas apresentaram coloração preta após as 48 horas, podendo caracterizar uma 

formação tardia de EPS. Em AVC com adição de sacarose, verificou-se crescimento da bactéria, 

porém não foi observada coloração escura no crescimento das cepas. 

 

Tabela 4 - Resultado da formação de exopolissacarídeo (EPS) pela cepa bacteriana em ágar 

vermelho congo (AVC), com e sem adição de sacarose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Formação de EPS 

Cepas isoladas 
Sem 

sacarose 

Com 

sacarose 

1B - - 

2D - - 

2C + - 

3B + - 

3A - - 

3C - - 

3D - - 

4C - - 

4E - - 

5C - - 

5B - - 

5D - - 
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Exopolissacarídeos podem ser formados por várias espécies de bactérias e são 

utilizados como estratégia de sobrevivência contra antimicrobianos (COSTERTON et al., 1987; 

KASNOWSKI et al., 2010). Bactérias do gênero Pseudomonas são potenciais formadoras de 

exopolissacarídeos (BAKER et al., 2016; LEID et al., 2005; TORRES, 2015). Barros et al. 

(2014) verificaram uma correlação positiva entre a produção de biofilme e a resistência a 

antibióticos, dessa forma reduzindo a suscetibilidade das bactérias.  

 

5.3 Teste de aderência em placa de micropoços de poliestireno (TMC) 

 

No teste para caracterizar a capacidade de aderência entre as cepas isoladas, onze das 

doze cepas (91,7%) apresentaram resultado positivo (TABELA 5). 

 

Tabela 5 – Resultado do teste de aderência em placa de micropoços de poliestireno para as cepas 

isoladas da indústria e as cepas padrão. 

Aderência em TMC 

Cepas isoladas P1  P2  P3  

1B  -  -  +  

2D  -  +  +  

2C  +  +  +  

3B  +  +  +  

3A  +  +  +  

3C  +  +  +  

3D  -  -  +  

4C  -  -  -  

4E  +  +  -  

5C  +  +  -  

5B  +  +  +  

5D  +  +  +  

P. aeruginosa  +  +  +  

S.aureus  +  +  +  

Fonte: Próprio autor  

P1: Poço 1; P2: Poço 2; P3: Poço 3; de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923) 

 

Bactérias do gênero Pseudomonas quando comparadas à S. aureus, em relação à 

aderência em poliestireno, apresentam um menor poder de formação de biofilme, devido às 

características hidrofóbicas em sua matriz, o que dificulta a adesão às paredes hidrofílicas como 

o poliestireno (FREITAS et al., 2010). No entanto, bactérias deste gênero podem estar presentes 

em diversos ambientes e em superfícies de materiais distintos como alumínio, acrílico e vidro, 
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devido à sua alta capacidade de formação de biofilme (QUATRIN et al., 2015). Bernardo 

(2009), analisando a formação de biofilme de P. aeruginosa, isoladas de água mineral, verificou 

que elas são grandes produtoras de biofilme.  

As cepas que apresentaram maior poder de aderência (2C e 3B) em placas de TMC 

foram selecionadas para serem avaliadas contra os extratos algais no teste de aderência em aço 

inoxidável e aglutinação. 

 

5.4 Aderência em aço inoxidável 

 

Os extratos algais foram capazes de impedir a aderência do biofilme às paredes dos 

cilindros de aço inoxidável (FIGURA 4). 

 

Figura 4 – Resultado do teste de aderência do biofilme nos cilindros de aço inoxidável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

(+): Resultado positivo para o teste de aderência em aço inoxidável; (-): Resultado negativo para o teste de aderência 

em aço inoxidável. 

 

Os extratos HP acetônico, metanólico e aquoso, foram capazes de inibir a adesão do 

biofilme das cepas 2C nas duas concentrações testadas. Os extratos HP acetônico e aquoso 

inibiram a adesão do biofilme das cepas 3B e P. aeruginosa (ATCC 27853) apenas para a 

concentração de 1.000 µg/mL. Para o extrato HP metanólico, testado frente às cepas 2C e 3B, 

houve atividade antibiofilme nas duas concentrações testadas, porém não foi observada a ação do 

extrato contra a cepa padrão de P. aeruginosa (ATCC 27853). 

O extrato DM acetônico foi capaz de inibir a adesão do biofilme bacteriano nas duas 

concentrações testadas para a cepa 2C, mas apenas na concentração de 1000 µg/mL do extrato 

para a cepa 3B. No extrato DM acetônico não foi evidenciada inibição do biofilme para a cepa P. 

aeruginosa (ATCC 27853). A atividade do extrato DM metanólico foi positiva para as cepas 2C 



33 

 

e 3B nas duas concentrações e negativa para a cepa padrão de P. aeruginosa. O extrato DM 

aquoso apresentou ação antibiofilme nas duas concentrações, para a cepa 2C e 3B. Para a cepa 

padrão P. aeruginosa (ATCC 27853), o extrato apresentou resultado positivo apenas para a 

maior concentração.  

O extrato de UF acetônico foi positivo quando testado contra as cepas 2C e P. 

aeruginosa (ATCC 27853) nas duas concentrações. Para a cepa 3B, foi positivo apenas na 

concentração de 1.000 µg/mL do extrato. As duas concentrações do extrato UF metanólico 

apresentaram resultado positivo apenas para a cepa 2C. Para as demais cepas, o extrato foi 

positivo apenas na maior concentração. O extrato UF aquoso não apresentou ação antibiofilme 

quando testado frente à cepa 3B. Apresentou resultado positivo na concentração de 1.000 µg/mL 

para a cepa P. aeruginosa (ATCC 27853), e o mesmo resultado foi observado para a cepa 2C nas 

duas concentrações do extrato (TABELA 6).  

 

Tabela 6 - Resultado da ação antibiofilme dos extratos algais frente às cepas testadas. 

Fonte: Próprio autor. 

C1: Concentração de 100 µg/mL; C2: Concentração de 1.000 µg/mL; P. aeruginosa: P. aeruginosa ATCC 

(27853); 2C: Pseudomonas sp. indústria; 3B: Pseudomonas sp. indústria; UF: Ulva  fasciata; DM: Dictyota 

menstrualis; HP: Hypnea pseudomusciformis.  

 

Carvalho et al. (2017), avaliando o potencial de macroalgas marinhas com e sem 

simbiontes, como fonte de compostos anti-incrustantes naturais e não tóxicos, verificaram a 

interferência na formação de biofilme de P. aeruginosa, como foi verificado no presente 

trabalho. Extratos metanólicos da alga parda Halidrys silicosa apresentaram compostos com 

natureza antibiofilme e anti-incrustante contra bactérias do gênero Staphylococcus (BUSETTI et 

al., 2015). 

Puspita et al. (2017) analisaram o extrato enzimático de Sargassum muticum e 

verificaram a presença de atividade contra a formação de biofilme por P. aeruginosa e E. coli. 

Sousa (2017), analisando extrato diclorometano (DMC) da macroalga marinha Lobophora 

variegata, verificou que este não foi capaz de inibir o biofilme formado por Pseudomonas sp.  

 

Extratos 

Acetônico  Metanólico Aquoso  

Algas UF DM HP UF DM HP UF DM HP 

Cepas C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

2C + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3B - + - + - + - + + + + + - - + + - + 

P.aeruginosa + + - - - + - + - - - - - + - + - + 
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A eficiência da ação antibiofilme de alguns extratos algais contra cepas de 

Pseudomonas, isoladas da indústria de processamento, revela a importância de um 

aprofundamento do estudo realizado no presente trabalho, para a identificação de quais 

compostos foram responsáveis por essa atividade. 

Através da limpeza e desinfecção dos equipamentos e utensílios utilizados nas 

indústrias de beneficiamento, pode-se garantir a eliminação ou redução da carga microbiana, 

bem como a destruição do biofilme formado. Processos de sanitização deficientes, incapazes de 

remover completamente a matriz de exopolissacarídeos, possibilitam a adesão de bactérias mais 

facilmente, com consequente formação de biofilme, representando uma fonte de contaminação 

para os produtos e consumidores (DALLA COSTA et al., 2017; KIVES; ORGAZ; SANJOSÉ, 

2006). 

 

5.5 Concentração Inibitória Mínima (MIC) 

 

Não foi possível detectar atividade antibacteriana dos extratos algais testados frente 

às cepas do gênero Pseudomonas 2C e 3B, isoladas da indústria de beneficiamento de pescado, 

bem como às cepas padrão de Escherichia coli (ATCC 25922), P. aeruginosa (ATCC 27853), 

Salmonella ser. Braenderup (LAMAP 18) e Staphylococcus aureus (ATCC 23923) (TABELA 

7). 

Foi evidenciado crescimento bacteriano em todos os poços nas diferentes 

concentrações dos extratos e em solventes distintos, o que caracteriza a ausência de ação 

antimicrobiana dos extratos algais (FIGURA 5).  

Os extratos algais utilizados no presente trabalho não foram capazes de inibir o 

crescimento bacteriano das cepas testadas. Esses extratos são fontes de compostos 

biologicamente ativos, porém são misturas complexas e tais compostos podem se encontrar em 

baixas concentrações (BANSEMIR et al., 2006). Além disso, os resultados de atividade 

antibacteriana podem variar de acordo com fatores como o solvente utilizado na extração, 

espécie da alga, local e hora de coleta, a eficiência dos métodos de extração e a concentração do 

extrato (AL-SAIF, 2014; CHOI et al., 2014; SHAFAY; ALI; EL-SHEEKH, 2016; PÉREZ; 

FALQUÉ; DOMÍNGUEZ, 2016; PINTEUS et al., 2015; SALEM et al., 2011). Essa variação 

pode ser constatada através de resultados antagônicos aos encontrados no presente trabalho, onde 

alguns autores evidenciaram ação antibacteriana em extratos algais diversos. 

 

 



35 

 

Tabela 7 - Resultado da atividade antibacteriana dos extratos algais frente às cepas testadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

C1: 100 µg/mL; C2: 300 µg/mL; C3: 500 µg/mL; C4: 1.000 µg/mL; UF: Ulva fasciata; HP: Hypnea 

pseudomusciformis; DM: Dictyota menstrualis; Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853); Escherichia coli 

(ATCC 25922); Staphylococcus aureus (ATCC 23923); Salmonella ser. Braenderup (LAMAP 18). 

 

 

 

 

 

Extratos Algas Conc. 2C 3B P.aeruginosa S. aureus E. coli Salmonella

C1
- - - - - -

C2
- - - - - -

C3
- - - - - -

C4
- - - - - -

C1
- - - - - -
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- - - - - -

C3
- - - - - -
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Figura 5 – Resultado da determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC), usando 

extratos algais acetônico, metanólico e aquoso das algas analisadas, em diferentes 

concentrações frente à cepa Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), sem e com adição de 

tetrazólio 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
A: Resultado MIC; B: Resultado MIC com adição de tetrazólio 5%; HP: Hypnea pseudomusciformis; DM: 

Dictyota menstrualis; UF: Ulva fasciata; C+: Controle positivo; C-: Controle negativo. 
 

Palma (2011), estudando também a ação antimicrobiana de extratos de algas verdes e 

pardas, coletadas no período de julho e novembro de 2009, contra cepas de E. coli (NCTC 9001) 

e P. aeruginosa (NCTC 10662), evidenciou a ação antimicrobiana de duas espécies: Cystoseira 

nodicaulis e Cystoseira tamariscifolia. 

Christobell et al. (2011),  testando extratos aquosos de diferentes algas pertencentes a 

três classes, Chlorophyceae, Phaeophyceae e Rhodophyceae, evidenciaram atividade 

antibacteriana do extrato aquoso de U. fasciata frente à bactéria Gram positiva S. aureus 

(ATCC25923), verificando ainda que o extrato aquoso de H. musciformis mostrou atividade 

antibacteriana contra P. aeruginosa, discordando do resultado obtido no presente trabalho. 

Rajauria et al. (2013) verificaram que o extrato metanólico 60% da alga parda 

Himathalia elongata apresentou atividade antibacteriana frente às cepas de Listeria 

monocytogenes (ATCC 19115), Salmonella ser. Abony (NCTC 6017), Enterococcus faecalis 

(ATCC7080) e P. aeruginosa (ATCC 27853). Coronel (2016), estudando a ação de extratos 

aquosos das algas Haematococcus pluvialis, Kappaphycus alvarezii, Sargassum filipendula e 

A B
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Undaria pinnatifida frente às cepas patogênicas para aquicultura, como: Citrobacter freundii, 

Pseudomonas fluorescens, Streptococcus agalactiae, Vibrio alginolyticus e Vibrio anguillarum, 

constatou que eles apresentaram atividade antibacteriana. 

Silva (2017), testando extratos acetônicos, hexânicos, etanólicos e metanólicos de 

Padina gimnospora, Hypnea musciformis, Lobophora variegata, Ulva fasciata, Caulerpa 

prolifera e Ulva lactuca, coletadas em bancos naturais no litoral do Ceará no período de 

fevereiro a março de 2013, verificou que a alga U. fasciata não apresentou atividade 

antibacteriana frente à cepa padrão de S. aureus (ATCC 25923), o que também foi verificado no 

presente trabalho. No entanto, obteve resultados positivos frente às cepas de E. coli (ATCC 

25922) e Salmonella ser. Braenderup (LAMAP 18) para o mesmo extrato. 

As cepas bacterianas utilizadas no presente estudo são formadoras de biofilme e, 

portanto, de exopolissacarídeos (EPS). Bactérias produtoras de EPS possuem uma maior 

capacidade de resistirem à ação de substâncias químicas (sanitizantes) e aos extratos algais, 

devido à proteção que esses polissacarídeos oferecem às células bacterianas (COSTA et al., 

2014; KASNOWSKI et al., 2010; RAMYA; SHANMUGASUNDARAM; 

BALAGURUNATHAN, 2015; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).  

 

5.6 Aglutinação 

 

Os extratos algais apresentaram atividades aglutinantes diferentes, dependendo do 

tipo de solvente utilizado na extração e da concentração utilizada (TABELA 8). 

 

Tabela 8 – Resultado do teste de aglutinação de células bacterianas, pelos extratos algais, frente 

às cepas testadas. 

 Extratos 

Acetônico  Metanólico Aquoso 

Algas UF DM HP UF DM HP UF DM HP 

Cepas C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

2C - - + + - - - - + + - - - - - - - - 

3B - - - - - - - - - - + + - - + + - - 

P. aeruginosa - - - - - + - - - - - - - - + + - - 

S. aureus - - - - - - - - - - + + - - - - + + 

Fonte: Próprio autor. 

C1: Concentração de 100 µg/mL; C2: Concentração de 1.000 µg/mL; HP: Hypnea pseudomusciformis, DM: Dictyota 

menstrualis, UF: Ulva fasciata; P.a: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853); S.a: Staphylococcus aureus (ATCC 

25923). 
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O extrato acetônico da Hypnea pseudomusciformes apenas na concentração de 1.000 

µg/mL foi capaz de aglutinar as células da cepa padrão de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 

27853) (FIGURA 6). 

 

Figura 6 - Aglutinação positiva do extrato acetônico de Hypnea pseudomusciformes para as 

cepas Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

1: HP acet 1.000 µg/mL - Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853); 2: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 

27853) – controle. 

 

O extrato metanólico da alga Hypnea pseudomusciformes apresentou atividade 

aglutinante, nas duas concentrações testadas, para as cepas 3B e S. aureus (ATCC 25923) 

(FIGURA 7). 

 

Figura 7 - Aglutinação positiva do extrato metanólico da alga Hypnea pseudomusciformes 

para as cepas 3B e Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

3:HP met 1.000 µg/mL - 3B; 4:HP met 100µg/mL - 3B; 5: 3B – controle; 6:HP met 1.000µg/mL - Staphylococcus 

aureus; 7:HP met 100µg/mL - Staphylococcus aureus; 8: Staphylococcus aureus – controle. 
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Para o extrato aquoso da Hypnea pseudomusciformis foi evidenciada ação 

aglutinante nas células das cepas bacterianas de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) para as 

duas concentrações (FIGURA 8). 

 

Figura 8 - Aglutinação positiva para o extrato aquoso da alga Hypnea pseudomusciformis frente 

à cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

9:HP aq 100µg/mL - Staphylococcus aureus (ATCC 25923); 10: HP aq 1000µg/mL - Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923); 11: Staphylococcus aureus (ATCC 25923)  – controle.  

 

Os extratos aquoso e metanólico de Hypnea pseudomusciformis foram os únicos, 

dentre os extratos testados, capazes de aglutinar células bacterianas Gram positivas da cepa 

padrão de S. aureus (ATCC 25923). Contudo, o extrato também foi capaz de aglutinar células 

bacterianas Gram negativas como as da cepa padrão P. aeruginosa (ATCC 27853) na maior 

concentração do extrato, e frente à cepa 3B para as duas concentrações testadas. 

Alencar et al. (2016) também verificaram ação aglutinante de extratos algais em 

bactérias. No entanto, foram empregados extratos hexânicos e etanólicos (70%) das algas 

vermelhas Osmundaria obtusiloba e Pterocladiella capillacea sobre as bactérias Gram positivas 

(S. aureus) e Gram negativas (Escherichia coli, Salmonella multirresistente, Vibrio harvey). 

O extrato acetônico da alga Dictyota menstrualis foi capaz de aglutinar as células da 

cepa 2C, sendo eficiente para as duas concentrações testadas (FIGURA 9).  

 

Figura 9 - Aglutinação positiva do extrato acetônico da alga Dictyota menstrualis para a cepa 

2C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

12: DMacet 100 µg/ml - 2C; 13: DMacet 1000 µg/ml - 2C; 14: 2C – controle. 
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O extrato metanólico de Dictyota menstrualis foi capaz de aglutinar apenas a cepa 

2C (FIGURA 10). 

 

Figura 10 - Aglutinação positiva do extrato metanólico da alga Dictyota menstrualis para a cepa 

2C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

15: DM met 100 µg/mL - 2C; 16: DM met 1.000 µg/mL - 2C; 17: 2C – controle. 

 

O extrato aquoso dessa mesma alga apresentou atividade aglutinante frente às cepas 

3B e P. aeruginosa (ATCC 27853) (FIGURA 11). 

 

Figura 11 - Aglutinação positiva do extrato aquoso da alga Dictyota menstrualis para a cepa 

Pseudomonas sp. 3B e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

18: DMaq 100 µg/mL - 3B; 19: DMaq 1.000 µg/mL - 3B; 20: 3B – Controle; 21: DM aq 100 µg/mL - Pseudomonas 

aeruginosa; 22: DMaq 1000 µg/ml - Pseudomonas aeruginosa; 23: Pseudomonas aeruginosa – controle. 

 

Os extratos da alga parda D. menstrualis foram capazes de aglutinar apenas as 

bactérias Gram negativas. O extrato aquoso apresentou maior eficiência no poder aglutinante 

18 19 20

21 22 23

15 1716
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para as cepas bacterianas, pois foi verificada aglutinação positiva em duas (P. aeruginosa 

(ATCC 27853) e 3B) das quatro cepas testadas. Para os extratos acetônico e metanólico houve 

aglutinação bacteriana apenas na cepa 2C. 

Resultado semelhante foi observado por Melo et al. (2014), que analisando a lectina 

HGA-2, de Holothuria grisea, verificaram que ela foi capaz de aglutinar apenas células 

bacterianas Gram negativas de E. coli, e não foi capaz de aglutinar células da cepa de S. aureus. 

Os extratos acetônico e metanólico da alga Ulva fasciata não apresentaram atividade 

de aglutinação frente às cepas bacterianas testadas na concentração de 100 e 1.000 µg/mL. 

Carneiro et al. (2015), analisando extratos de esponjas da espécie Haliclona manglaris, 

constataram que a mesma não foi capaz de aglutinar as bactérias E. coli e S. aureus. 

Diante dos resultados encontrados, os extratos que apresentaram ação aglutinante 

podem ser estudados como alternativas não convencionais para o controle da formação do 

biofilme, auxiliando na sanitização da indústria. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Foi possível isolar bactérias Pseudomonas spp. sobre as superfícies amostradas 

dentro da linha de processamento em uma indústria de beneficiamento de pescado, o que reforça 

a importância dessa bactéria como um risco à qualidade do pescado e segurança do consumidor. 

A ação antibiofilme foi verificada em diferentes extratos nas algas testadas. Os 

extratos acetônicos das algas Hypnea pseudomusciformis e Ulva fasciata, metanólico de Ulva 

fasciata e aquosos de Hypnea pseudomusciformis e Dictyota menstrualis apresentaram ação 

antibiofilme frente às cepas testadas. 

Não foi verificada ação antibacteriana dos extratos algais sobre as estirpes 

bacterianas testadas, entretanto ficou evidenciada atividade diferenciada de aglutininas nos 

extratos sobre as cepas bacterianas indicadoras testadas. 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, foi verificado o potencial das 

algas como fontes de compostos bioativos que podem vir a ser utilizados como alternativa no 

desenvolvimento de produtos naturais que sejam eficazes na prevenção e/ou eliminação de 

biofilmes bacterianos formados nas superfícies de equipamentos e utensílios utilizados nas 

indústrias de alimentos. 
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