
 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E 

BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE ARAUJO DIAS 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FILOGENÉTICA E PERFIL DE RESISTÊNCIA A 

ANTIBACTERIANOS E METAIS PESADOS EM CEPAS DE 

Escherichia coli ISOLADAS DO RIO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO 

DE PETROLINA – PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETROLINA – PE 

2018  



 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE ARAUJO DIAS 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FILOGENÉTICA E PERFIL DE RESISTÊNCIA A 

ANTIBACTERIANOS E METAIS PESADOS EM CEPAS DE 

Escherichia coli ISOLADAS DO RIO SÃO FRANCISCO, MUNICIPIO 

DE PETROLINA – PE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 
Federal do Vale do São Francisco - 
UNIVASF, Campus Centro Petrolina, como 
requisito para obtenção do título de Mestre 
em Ciências, com ênfase na linha de 
pesquisa: Saúde, Sociedade e Ambiente. 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Mateus Matiuzzi Costa 
Co-orientadora: Profa. Dra. Patricia Avello 
Nicola 

 

 

 

 

 

 

 

PETROLINA – PE 

2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/UNIVASF 

Bibliotecário: Luciana Souza Oliveira – CRB4/2178.  

    
Dias, Carlos Henrique Araujo 

D541c 
  

      Classificação filogenética e perfil de resistência a antibacterianos 
e metais pesados em cepas de Escherichia coli isoladas do rio São 
Francisco, município de Petrolina – PE / Carlos Henrique Araujo Dias. 
-- Petrolina, 2018. 

       viii, 61 f. : il. ; 29 cm. 
    
         Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde e Biológicas) - 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Petrolina, 
Petrolina-PE, 2018. 

        
     Orientador: Prof. Dr. Mateus Matiuzzi Costa.     

      Coorientadora: Profa. Dra. Patricia Avello Nicola. 
 

        1.   Recursos hídricos. 2.  Metais pesados. 3.  Recursos hídricos -- 
São Francisco, Rio (Brasil). 4.  Antibacteriano.  I. Título. II. 
Universidade Federal do Vale do São Francisco. 

                                   
CDD 551.48 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Mecanismos de resistência bacteriana a antibacterianos. ......................... 18 

Figura 2. Pontos de coleta das amostras. ................................................................. 22 

Figura 3. Árvore dicotômica para determinar o grupo filogenético de E. coli usando 
os resultados da amplificação por PCR dos genes chuA e yjaA e fragmento de DNA 
TSPE4.C2. ................................................................................................................ 27 

Figura 4. Perfil de resistência aos antibacterianos dos isolados de E. coli por ponto 
de coleta. ................................................................................................................... 31 

Figura 5. Perfil de resistência intermediária aos antibacterianos dos isolados de E. 
coli por ponto de coleta. ............................................................................................ 31 

Figura 6. Prevalência dos grupos filogenéticos de E. coli de acordo com o ponto de 
coleta. ........................................................................................................................ 34 

Figura 7. Índice de Resistência Múltipla aos Antibacterianos por ponto de coleta. ... 35 

Figura 8. Índice de Resistência Múltipla aos Antibacterianos dos isolados de E. coli 
dos pontos 1 a 4. ....................................................................................................... 36 

Figura 9. Índice de Resistência Múltipla aos Antibacterianos dos isolados de E. coli 
dos pontos 5 a 8. ....................................................................................................... 36 

Figura 10. Presença de plasmídeos nas estirpes de E. coli por ponto de coleta. ..... 36 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Perfil de sensibilidade aos antibacterianos de isolados de E. coli (n=64) 
obtidas de amostras de água do rio São Francisco, região de Petrolina-PE. ........... 28 

Tabela 2. Perfil filogenético e de resistência múltipla aos antibacterianos, presença 
de plasmídeos, IRMA e CBM aos metais dos isolados de E. coli multirresistentes. . 39 

Tabela 3. Concentração de metais pesados no sedimento dos pontos de coleta em 
mg/Kg. ....................................................................................................................... 40 

 

  



 

 

 

 

RESUMO 

A disponibilidade de águas de boa qualidade é condição indispensável para uma 
boa qualidade de vida, todavia, o crescimento populacional em conjunto com o 
desenvolvimento do setor industrial tem provocado relevantes impactos aos recursos 
hídricos, principalmente por meio do lançamento de efluentes domésticos e 
industriais. Como consequência direta disso, temos o aumento da comunidade de 
microrganismos capazes de causar doenças e, quando há a entrada de elementos 
químicos como metais pesados, aumentam-se os riscos associados à saúde, tendo 
em vista que estes contaminam as águas e pressionam a microbiota aquática, 
favorecendo a disseminação de genes de resistência. Assim, o presente trabalho 
teve como objetivo avaliar a classificação filogenética, a presença de plasmídeos e o 
perfil de resistência antibacteriana e à metais pesados em cepas de Escherichia coli 
isoladas do rio São Francisco, bem como a presença de metais pesados no 
sedimento do Rio, no município de Petrolina-PE, Brasil. Para isso, foram coletadas 
amostras de água e sedimento de oito pontos do rio São Francisco, sendo quatro 
pontos em área urbana e quatro em áreas de chácaras. As amostras de água foram 
encaminhadas ao laboratório de microbiologia da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco para as análises microbiológicas e as de sedimento para o laboratório 
Agroambiental da Embrapa para quantificação dos metais Cu, Zn, Mn, Ni, Fe e Cd. 
Os ensaios de resistência aos antibacterianos foi realizado pelo método de disco 
difusão, utilizando-se discos comerciais de ampicilina, amoxacilina + ac. clavulânico, 
cefotaxima, amicacina, estreptomicina, gentamicina, neomicina, tetraciclina, 
sulfazotrim, azitromicina, ác. nalidixico, ciprofloxacina, cloranfenicol e imipenem. A 
partir destes resultados foram calculados os Índices de Resistência Múltipla aos 
Antibacterianos (IRMA). Para avaliação da resistência aos metais pesados foram 
utilizados os sais: CuSO4, MnSO4 e ZnSO4. A classificação filogenética foi realizada 
de acordo com a identificação dos genes ChuA, YjaA e TepE nos isolados. Também 
foi realizada a avaliação da presença de plasmídeos nas estirpes. Ao longo do 
período de coletas, foram isoladas 64 cepas de E. coli distribuídas entre os pontos 
de coleta. As análises microbiológicas mostraram uma maior prevalência de estirpes 
bacterianas resistentes aos antibacterianos nos locais de coleta onde havia despejo 
de esgotos, com maior incidência de resistência a azitromicina. As análises de 
resistência aos metais demonstraram alta resistência aos sais metálicos, 
principalmente para o manganês. A classificação filogenética evidenciou a 
predominância de E. coli portadoras de genes de virulência nos pontos de coleta 
com a presença de efluentes, enquanto que os demais apresentaram apenas grupos 
de cepas comensais. A presença de plasmídeos foi detectada em estirpes de todas 
as áreas amostrais, o que, somado aos resultados do IRMA sugerem a transferência 
de genes de resistência nestes ambientes. Não foram encontrados níveis de metais 
nos sedimentos acima do recomendado pela legislação. Assim, concluiu-se que as 
estirpes de E. coli presentes no Rio variam ao longo do município de Petrolina, de 
forma que os locais sob influência de efluentes põem em risco a saúde da 
comunidade, fazendo-se necessário que estes ambientes sejam caracterizados e 
qualificados para seu uso correto. 
 
Palavras-chave: Recursos Hídricos. Efluentes. Escherichia coli. Resistência 
Microbiana aos Medicamentos. Metais Pesados. Classificação Filogenética.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The availability of good quality water is a prerequisite for a good life quality, however, 
the population growth in conjunction with the development of the industrial sector has 
caused significant impacts to water resources, mainly through the release of 
domestic and industrial effluents. As a direct consequence of this, we have an 
increase of the community of microorganisms able to cause diseases. When are 
released chemical elements, such as heavy metals, the damage to health is 
increased, due the contamination of the water and the pressure caused to the 
aquatic microbiota, favoring the dissemination of resistance genes. Thus, the present 
work had as objective to evaluate the phylogenetic classification, the plasmids 
presence and the antibacterial and heavy metals resistance in Escherichia coli 
isolated from the São Francisco river, as well as the presence of heavy metals in the 
river sediment, in Petrolina-PE, Brazil. For this, water and sediment samples were 
collected from eight points of the São Francisco river, four in urban areas and four in 
rural areas. The water samples were sent to the microbiology laboratory of the 
Universidade Federal do Vale do São Francisco for the microbiological analizes while 
the sediment samples were sent to the agro-environmental laboratory of the 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, for quantification of Cu, Zn, Mn, Ni, 
Fe and Cd. Antibacterial resistance tests were performed by the disc diffusion 
method, using the following antibacterials: ampicillin, amoxicillin + ac. clavulanic, 
cefotaxime, amikacin, streptomycin, gentamycin, neomycin, tetracycline, sulfazotrim, 
azithromycin, aq. nalidixic, ciprofloxacin, chloramphenicol and imipenem. From the 
resistence analize results were calculated the Multiple Antibiotic Resistance Index 
(MAR). To evaluate the heavy metals resistance, the following salts were used: 
CuSO4, MnSO4 and ZnSO4. Phylogenetic classification was performed according to 
the identification of the ChuA, YjaA and TepE genes in the isolates. The presence of 
plasmids in the strains was also evaluated. During the collection period, were isoled 
64 E. coli strains distributed among the collection sites. Microbiological analyzes 
showed a higher prevalence of bacterial strains resistant to the antibacterials in the 
collection sites where there was discharge of sewage, with a higher incidence of 
resistance to azithromycin. The tests of resistance to the heavy metals showed a 
high resistance to metallic salts, mainly for MnSO4. The phylogenetic classification 
evidenced the predominance of E. coli of the B2 group in the collection points with 
the presence of effluents, group related to the pathogenic bacterias, while the others 
points presented only groups of commensal strains. The presence of plasmids was 
found in strains of all sample areas. The presence of plasmids, added to IRMA 
results suggest the transfer of resistance genes in these environments. They were 
not found metal levels in the sediments above that recommended by the legislation. 
Thus, it was concluded that E. coli strains present in the river vary along Petrolina 
city, so that the sites under effluents influence endanger the health of the community, 
it making necessary the characterization and qualification these environments for its 
correct use. 
 
Key-words: Water Resources. Effluents. Escherichia coli. Microbial Resistance to 
Medications. Heavy Metals. Phylogenetic Classification. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional em conjunto com o desenvolvimento do setor 

industrial tem provocado relevantes impactos ambientais, principalmente sobre os 

recursos hídricos, constituindo um dos problemas de saúde pública mais sérios da 

atualidade (Barros et al., 2014). Como consequência direta disto, temos o aumento 

da comunidade de microrganismos capazes de causar doenças, que causam desde 

infecções subclínicas até infecções agudas respiratórias, dermatológicas, 

gastrointestinais, oftalmológicas e outras desordens que podem levar a óbito (Morais 

et al., 2011). 

Dentre os métodos de avaliação da qualidade da água, destacam-se os 

métodos que avaliam a presença de Escherichia coli nestes ambientes. Uma vez 

que a espécie está presente no trato gastrointestinal dos animais de sangue quente, 

fornecem informações importantes a respeito do nível de contaminação fecal e da 

microbiota presente em determinado ambiente (Silva et al., 2014a). Contudo, apesar 

de pertencer à microbiota do trato gastrointestinal sem causar danos, pode causar 

infecções em todos os outros tecidos e sistemas do hospedeiro (Mellata, 2013). 

Quando associada à alguma infecção, seu controle é realizado através da 

administração de antibacterianos, todavia, vários trabalhos têm reportado o aumento 

na quantidade de estirpes da espécie resistentes nos últimos anos (WHO, 2014). O 

se deve principalmente à má forma de uso, ao lançamento destes de forma massiva 

no meio ambiente e ao seu uso disseminado na criação animal (Martinez, 2009; 

Cabello et al, 2013; Gastalho; Silva; Ramos, 2014). 

No que diz respeito ao controle das infecções causadas por bactérias 

multirresistentes, este representa um grande desafio para o sistema de saúde, pois, 

fazem com que a terapêutica não obtenha êxito, prolongando as internações 

hospitalares e as taxas de mortalidade, sendo responsáveis pelas maiores taxas de 

morbidade e mortalidade no mundo (Ibrahim et al., 2000; WHO, 2014). Desta forma, 

a vigilância sobre a presença destas bactérias no ambiente se faz fundamental para 

prevenção e controle desses agentes, de modo a antecipar à introdução destas na 

população (Silva; Werneck; Henriques, 2012). 

 A quantidade de cepas bacterianas resistentes aos antibacterianos dentro do 

ambiente aquático tem aumentado muito nos últimos anos, resultado direto do uso 

inadequado destes medicamentos (Harakeh; Yassine; El-Fadel, 2006; Nascimento, 
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2015). Quando no ambiente aquático, os antibacterianos geram uma pressão 

seletiva sobre a comunidade microbiana, selecionando-as positivamente e, uma vez 

que são capazes de disseminar esta característica por meio de plasmídeos 

contendo os genes de resistência, aumentam ainda mais o número das espécies 

resistentes (Pallecchi et al., 2008; Smith et al., 2008). 

Outro fator relacionado com o aumento da resistência antibacteriana e que 

também causa sérios danos ecológicos e à saúde humana é a entrada de metais 

pesados no ambiente (Diels et al., 2003). Seja pela ingestão ou pelo contato direto, 

esses elementos causam impacto negativos no desenvolvimento dos organismos, 

acumulando-se em seus tecidos, de forma a entrar na cadeia alimentar (Santos et 

al., 2015). Além disso, estudos mostram haver co-seleção na resistência à metais e 

aos antibacterianos, de forma que um local poluído por metais pode favorecer a 

disseminação de resistência aos antibacterianos, mesmo que estes não se façam 

presentes (Baker-Austin et al., 2006; Barros et al., 2014). 

A cidade de Petrolina, Pernambuco, está situada à margem do rio São 

Francisco, onde podem ser encontrados diversos locais utilizados para lazer pelos 

habitantes como também são pontos turísticos da região. Entretanto, ao longo do 

seu trajeto, por abastecer milhões de habitantes pelos diversos municípios e estados 

por onde passa, o Rio sofre antropização em seu percurso, com despejo de esgotos 

domésticos e industriais em seus leitos (Machado, 2008). O que também ocorre na 

cidade, a qual há várias décadas despeja esgotos no corpo hídrico, contribuindo 

com a contaminação das regiões em seu percurso, causando prejuízos ecológicos e 

colocando em risco a saúde da população.  
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2 OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Investigar a classificação filogenética, presença de plasmídeos e o perfil de 

resistência antibacteriana e a metais pesados em cepas de Escherichia coli isoladas 

das águas do rio São Francisco, bem como a presença de metais pesados no 

sedimento do Rio, no município de Petrolina-PE, Brasil. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar e quantificar a presença de metais pesados no sedimento do rio 

São Francisco, região de Petrolina-PE. 

 Isolar cepas de Escherichia coli a partir de diferentes locais do rio São 

Francisco, região de Petrolina-PE; 

 Avaliar a resistência antibacteriana dos microrganismos isolados pelo método 

de disco difusão; 

 Calcular o Índice de Resistencia Múltipla aos Antibacterianos; 

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima e Concentração Bactericida 

Mínima de sais metálicos para os microrganismos; 

 Determinar a presença de DNA plasmidial nos isolados; 

 Classificar filogeneticamente os isolados de Escherichia coli; 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A disponibilidade de águas de boa qualidade é condição indispensável para 

uma boa qualidade de vida, entretanto, a falta d’água e a presença de águas 

impróprias para consumo são uma realidade em todo o mundo, aonde milhares de 

pessoas não possuem água disponível para suas atividades e cerca de um bilhão 

consome água contaminada (Frazão; Peres; Cury, 2011). Somado a isso, temos 

ainda o crescente comprometimento dos recursos hídricos pela contaminação e 

degradação dos ecossistemas aquáticos, devido principalmente ao crescimento 

populacional em conjunto com o desenvolvimento do setor industrial (Brasil, 2009; 

Frazão; Peres; Cury, 2011; Barros et al., 2014). 

 Quando próximos às regiões urbanas, os rios recebem uma carga muito 

grande de efluentes domésticos e/ou industriais, o que gera uma carga elevada de 

poluentes nessas regiões. Quando há atividade agropecuária, a contaminação se 

torna ainda maior, devido a presença de pesticidas e herbicidas, os quais possuem 

moléculas de alta persistência, que podem ser adsorvidas nas partículas de solo e 

carreadas pelas águas superficiais (Britto et al., 2012). Sendo o Brasil o maior 

consumidor de agrotóxicos no mundo (Carvalho; Nodari; Nodari, 2017). 

 Um efeito direto da poluição é a eutrofização dos recursos hídricos, processo 

causado pela presença excessiva de nutrientes na água, responsável pela 

proliferação desenfreada de algas, cianobactérias e de microrganismos capazes de 

causar doenças como vírus, bactérias e protozoários que, causam desde infecções 

subclínicas até infecções graves (Morais et al., 2011; Silva; Fonseca, 2016). O que 

pode ser agravado ainda mais quando há, nestes ambientes, a entrada de 

antibióticos, os quais geram uma pressão seletiva que favorece o aumento das 

estirpes resistentes na comunidade microbiana, aumentando ainda mais o risco à 

população que faz uso destas águas (Harakeh; Yassine; El-Fadel, 2006; Gastalho; 

Silva; Ramos, 2014). 

 Outro problema associado à contaminação dos recursos hídricos é a entrada 

e acumulação de resíduos químicos nestes ambientes. Os quais, mesmo em 

concentrações sub letais, causam sérios danos ao longo do tempo à biota aquática e 

à saúde humana (Calheiros; Oliveira; Dolores, 2006). Sendo vários são os trabalhos 

que relatam a presença de agentes químicos como herbicidas (Britto et al., 2012), 



13 

 

 

pesticidas (Dellamatrice; Monteiro, 2014) e metais pesados (Ribeiro et al., 2012) em 

rios de todo o país. 

 Assim, para que determinada água possa ser utilizada, ela deve estar dentro 

de um padrão mínimo de qualidade. No Brasil, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA e a Companhia de Tecnologia em Saneamento Ambiental – 

CATESB estabelecem os limites toleráveis de cada substância presente no meio 

aquático, seja para agricultura, uso doméstico ou para lazer, de forma a garantir o 

mínimo de qualidade necessária para cada tipo de uso (Dantas, 2012). 

A cidade de Petrolina, Pernambuco, é banhada pelo rio São Francisco, o qual 

vem sendo alterado drasticamente nas últimas décadas pela intensa atividade 

antrópica em suas margens e afluentes, sendo possível observar o lançamento de 

grandes volumes de efluentes no Rio, muitos dos quais não possuem nenhum 

tratamento prévio, o que coloca em risco a saúde pública e ambiental (Godinho; 

Godinho, 2003; Machado, 2008). Como não há programas que monitorem ou 

avaliem a qualidade destas águas, nada se sabe a respeito dos níveis de 

contaminação ou da comunidade microbiana destes ambientes. 

3.2 ESCHERICHIA COLI 

As bactérias da espécie Escherichia coli pertencem a família das 

Enterobacteriaceae. São anaeróbias facultativas, bacilares, gram-negativas e são 

naturalmente encontradas no trato gastrointestinal de animais de sangue quente, 

inclusive de seres humanos. Em sua maioria, juntamente com a microbiota intestinal, 

são benéficas neste ambiente, pois dificultam o estabelecimento de bactérias 

patogênicas, possuem efeito imunomodulador, mantêm a permeabilidade intestinal e 

produzem nutrientes (Nogueira; Gonçalves, 2011). Por serem encontradas em 

grande número nas fezes de animais endotérmicos e possuírem certa resistência ao 

ambiente extra enteral, são muito utilizadas como indicadoras de qualidade, 

fornecendo informações importantes sobre o nível de contaminação de um produto 

ou ambiente e sobre a presença de microrganismos patogênicos de transmissão 

oro-fecal (Doyle; Beuchat, 2007; Silva et al., 2014a). 

Apesar de habitar os seres humanos sem causar danos à saúde quando no 

trato gastrointestinal, pode causar infecções em todos os tecidos e sistemas 

orgânicos dos seres humanos, sendo comumente envolvidas em casos de 

septicemias e choque-induzido por endotoxinas (Koneman et al., 2001; Mellata, 
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2013). Formas comuns de infecção por E. coli são as infecções do trato urinário, 

pneumonia em pacientes imunossuprimidos hospitalizados e as meningites em 

neonatos (Koneman et al., 2001; Mellata, 2013). As estirpes de E. coli que causam 

gastroenterites são classificadas em cinco e diferem quanto ao mecanismo 

envolvido na infeção em: enterotoxigênicas, quando há produção de toxinas 

secretoras sem danos ao epitélio mucoso; enteroinvasoras, quando invadem as 

células epiteliais; enterohemorrágicas, quando há produção de citotoxinas, 

provocam diarreia sanguinolenta com leucócitos; enteropatogênicas, quando aderem 

às células epiteliais e causam lesões de aderência destrutivas; e enteroagregativas, 

quando aderem às células epiteliais dispondo-se como uma pilha de ladrilhos 

(Koneman et al., 2001). 

No que diz respeito ao potencial patogênico da E. coli, a capacidade da 

espécie em expressar fatores de virulência está relacionada à presença de genes de 

virulência, associados geralmente a plasmídeos (Vaz, 2014). Estes, quando 

transmitidos por meio de conjugação, tornam bactérias comensais patogênicas (Vaz, 

2014). Filogeneticamente, a espécie pode ser categorizada em quatro grupos: A, B1, 

B2 e D. Sendo os grupos A e B1 relacionados a bactérias comensais e, B2 e D, 

relacionados a estirpes com potencial patogênico (Clermont, 2000). O agrupamento 

filogenético pode ser realizado por Eletroforese de Enzimas Multilocos, ribotipagem 

ou pela Reação em Cadeia da Polimerase, sendo este último método, a técnica 

menos complexa para este fim, a qual tipifica as estirpes de E. coli pela presença 

dos genes ChuA, YjaA e do fragmento de DNA TspE.4C (Clermont, 2000). 

Quando está associada à alguma enfermidade, seu controle comumente é 

dado por meio da administração de antibióticos, principalmente das classes das 

quinolonas e dos betalactâmicos, todavia, devido ao uso disseminado e muitas 

vezes incorreto dos fármacos, vários trabalhos têm demonstrado o aumento no 

número de estirpes resistentes nos mais diversos ambientes (Cunha et al., 2016). 

Na literatura, vários trabalhos relatam a presença de cepas de E. coli produtoras de 

enzimas capazes de anular antibacterianos (Cunha et al., 2016; Lima et al., 2017). 

Dentre os mecanismos de resistência, a produção de betalactamases constitui a 

principal forma de defesa da espécie às penicilinas, cefamicinas, cefalosporinas, 

monobactâmicos e carbapenens (Silva; Lincopan, 2012). As bactérias resistentes 

aos betalactâmicos são um dos principais problemas de saúde pública no Brasil no 
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que diz respeito às doenças nosocomiais e comunitárias relacionadas às 

Enterobacteriaceae (Falagras; Karageorgopoulos, 2009). 

3.3 DROGAS ANTIBACTERIANAS 

O primeiro relato sobre uma substância capaz de inibir o crescimento 

bacteriano data de 1928, quando Alexander Fleming percebeu zonas de inibição de 

crescimento bacteriano próximas à micélios de Penicillium notatum em cultivos de 

Staphylococcus aureus (Fioravanti, 2012). O relato foi publicado no ano seguinte. 

Todavia, foram os pesquisadores Howard Florey e Ernst Chain que, em 1938, deram 

início a produção da penicilina, utilizada para tratar feridos na Segunda Guerra 

Mundial (Fioravanti, 2012). A partir desta época, se tornou um dos medicamentos 

mais utilizados no mundo. 

Atualmente, os antibacterianos são importantes agentes na medicina, 

reduzindo consideravelmente o número de mortes causadas pelas doenças 

infecciosas, não apenas na terapêutica humana, mas também na terapêutica animal 

(Harakeh; Yassine; El-Fadel, 2006). Outra forma comum de utilização destes é a sua 

incorporação à criação animal. Desde a década de 1950, os antibacterianos 

passaram a ser utilizados continuamente na pecuária para obtenção de uma maior 

produtividade, através de ganho em crescimento, melhora da saúde e redução da 

mortalidade dos animais (Gonzales; Mello; Café, 2012). 

A eficiência dos antibacterianos é dada pela ligação dos mesmos aos seus 

alvos bioquímicos, de forma a bloquear a função celular e impedir o crescimento 

bacteriano (Hoefel et al., 2006). O que pode ocorrer a partir de sua atuação em 

diferentes processos: 1) Na respiração e/ou fosforilação oxidativa: não utilizado na 

terapêutica devido atingir tanto às células bacterianas quanto às do hospedeiro; 2) 

Na parede celular: impedindo a síntese de sua camada basal; 3) Na membrana 

citoplasmática: desorganizando a estrutura da membrana ou causando modificações 

iônicas que provocam falhas na permeabilidade da membrana; 4) Na síntese de 

ácidos nucléicos: de forma a impedir a replicação da informação genética e interferir 

no metabolismo dos nucleotídeos e na transcrição do DNA e; 5) Na síntese de 

proteínas: dificultando a tradução do RNAm (Moraes; Araujo; Braga, 2016).  

Entretanto, o mau uso e a liberação massiva de antibacterianos no meio 

ambiente tem provocado o aumento no número de bactérias capazes de resistir a 

estes medicamentos (Martinez, 2009). Desde a descoberta da penicilina, as 
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bactérias começaram a ser selecionadas pelas diversas classes de antibacterianos 

que surgiram e foram adquirindo sistematicamente resistência a cada uma delas 

(Gottesman et al., 2009). As infecções causadas por bactérias resistentes é hoje um 

dos maiores problemas de saúde pública, sendo responsáveis pelas maiores taxas 

de morbidade e mortalidade no mundo (WHO, 2014). 

Um antibiótico que se manteve por muito tempo resguardado dos 

mecanismos de resistência bacteriana foi a colistina, que, devido a sua toxicidade, 

teve seu uso na clínica humana descontinuado em meados de 1970 (Li et al, 2006; 

Pinho, 2016). Porém, com o aumento no número das estirpes resistentes aos 

diversos antibacterianos, foi reintroduzido à terapêutica humana na última década, 

sendo considerado atualmente última linha no combate às bactérias multirresistentes 

(Li et al, 2006; Pinho, 2016). Todavia, nos últimos anos foram relatados na literatura 

casos de resistência a este fármaco (Dominguez et al, 2017). O mecanismo de 

resistência à colistina está associado à presença de plasmídeos contendo o gene 

mcr-1, mais frequentemente isolado em E. coli, mas também encontrado em outras 

espécies como Klebsiella pneumoniae e Salmonella (Doumith et al, 2016). 

Recentemente, vários trabalhos têm sido publicados relatando a resistência a 

colistina em bactérias de origem animal e, em menor quantidade, em seres humanos 

(Dominguez et al, 2017). 

3.4 MECANISMOS DE RESISTÊNCIA MICROBIANA 

De uma maneira geral, podemos classificar as bactérias como sensíveis ou 

resistentes à alguma droga antibacteriana e, quando há resistência, esta pode ser 

natural ou adquirida (Tenover, 2006). A resistência natural, ocorre quando uma 

determinada espécie bacteriana é naturalmente resistente à um antibacteriano, 

devido à ausência de algum processo metabólico influenciável pelo medicamento, à 

enzimas que inativam o antibacteriano ou por particularidades relacionadas à 

morfologia da espécie (Batista, 2013). A adquirida, por sua vez, pode estar 

relacionada a mutação, que gera resistência a apenas um antibacteriano ou, a 

aquisição de material genético contendo genes de resistência (transferência 

horizontal), que, por poder conter vários genes de resistência, pode conferir múltipla 

resistência, tornando a bactéria resistente a inúmeros antibacterianos (Wegrzyn, 

2005; Nogueira et al., 2016). 
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Em relação às mutações, estas são causadas por erros na cópia do material 

genético da bactéria no momento de sua replicação e, quando traz benefício ao 

microrganismo, como o caso de resistência a algum antibacteriano, tende a se 

manter na população (Vasconcelos et al., 2012). A transferência horizontal, por sua 

vez, se dá por três modos distintos: transformação, transdução e conjugação. Na 

transformação, a bactéria integra ao seu material genético partes de DNA presentes 

no meio onde se situa, porém, para que isto ocorra, as frações de DNA devem 

possuir ao menos 500 nucleotídeos (Batista, 2013). Em muitas espécies, este 

mecanismo está inserido no genoma cromossomial e se torna ativo por condições 

externas (Batista, 2013). Na transdução, há o envolvimento de bacteriófagos, que 

transportam frações de DNA e, ao infectar uma bactéria, essas frações são 

integradas ao material genético do microrganismo. Há suspeitas de que a resistência 

à meticilina em Staphylococcus aureus advém deste mecanismo (Rice; Bonomo, 

2005). Na conjugação, a transferência de material genético se dá entre duas 

bactérias, as quais entram em contato direto e trocam a informação genética, como 

plasmídeos. Estes, quando transportam genes de resistência a antibacterianos, são 

designados plasmídeos R (Batista, 2013). 

Uma vez que uma bactéria possua plasmídeos contendo genes de 

resistência, esta pode transmitir estes genes, uma vez que o material genético 

extracromossômico possui os genes para sua replicação autônoma e transferência à 

outras células (Mayer, 2010). Desta forma, a informação genética é transmitida e a 

resistência propagada. Quando à liberação de antimicrobianos no meio ambiente, 

seja por meio de lixos hospitalares ou pelo uso na pecuária, estes selecionam as 

estirpes resistentes, favorecendo sua multiplicação em relação as outras (Smith et 

al., 2008). Sendo quatro os principais mecanismos de resistência bacteriana: 

destruição ou inativação do agente por enzimas, bloqueio da entrada do antibiótico 

na célula por alteração de permeabilidade, alteração do sítio alvo de ação e efluxo 

rápido (Nogueira et al., 2016). 
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Figura 1. Mecanismos de resistência bacteriana a antibacterianos. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

3.4.1 Destruição ou inativação do agente por enzimas 

No mecanismo enzimático de resistência ocorre à inativação e/ou degradação 

dos antibacterianos por enzimas produzidas pelos microrganismos. Pode ocorrer por 

hidrólise, transferência de um grupo ou processo redox (Costa, 2016). Na hidrólise, 

hidrolases produzidas pelas bactérias agem sobre os grupos ésteres e amidas 

presentes em alguns antibacterianos (Batista, 2013). Um exemplo deste modo de 

resistência são as clássicas betalactamases, que quebram o anel betalactâmico das 

penicilinas e cefalosporinas (Kumar; Varela, 2013). Na transferência de grupos 

entram em ação as enzimas transferases, que realizam translocação de grupos 

funcionais, fazendo com que a ligação do antibacteriano ao seu local alvo fique 

comprometida. Os antibióticos mais afetados são os aminoglicosídeos, anfenicóis, 

fosfomicina, streptograminas e macrólitos, nos quais há a aquisição dos diversos 

grupos químicos, como o adenilil, fosforil ou acetil (Batista, 2013). Nos processos 

redox ocorre a redução ou oxidação do medicamento pela bactéria. O mecanismo 

de oxidação da tetraciclina é o mais estudado (Batista, 2013). 
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3.4.2 Alteração de permeabilidade 

Para que um antibacteriano tenha sua ação bactericida ou bacteriostática, é 

necessário que o mesmo adentre à célula bacteriana, o que pode ocorrer por difusão 

na bicamada lipídica, por self promoted uptake ou por porinas presentes na 

superfície celular (Costa; Junior, 2017). Desta forma, a permeabilidade dos fármacos 

é essencial para sua atuação, a qual depende de suas características físico-

químicas como seu tamanho e polaridade. Alterações no conteúdo de 

lipopolissacarídeos ou na estrutura ou quantidade de porinas na superfície 

bacteriana alteram essa permeabilidade, e assim, conferem resistência aos 

medicamentos (Batista, 2013). Este mecanismo de resistência é conhecido para 

betalactâmicos, fluoroquinolonas, tetraciclinas, aminoglicosídeos, fosfomicina e 

quinolonas (Dzidic; Suskovic; Kos, 2008). 

3.4.3 Alteração do sítio alvo de ação 

A maior parte dos antibacterianos ligam-se aos seus alvos por um local 

específico e, quando há alteração estrutural desse alvo de forma a não permitir a 

ligação com o medicamento, esta confere resistência (Blair et al., 2015). Essa 

modificação pode se dar de três modos: por alteração da estrutura do 

peptidoglicano, que consiste na inibição de enzimas que participam da construção 

do mesmo, mecanismo observado contra betalactâmicos e glicopeptídeos; por 

interferência na síntese proteica, quando há modificação do alvo específico devido à 

interferência na síntese de proteínas ou na transcrição através da ARN-polimerase, 

comum para aminoglicosídeos, tetraciclinas, macrólitos, estreptograminas, 

oxazolidinonas e rifampicina e; por interferência na síntese de DNA, a qual provoca 

mutações em regiões específicas nos genes estruturais que fazem com que o 

antibiótico não se ligue às enzimas alvo, mecanismo conhecido contra 

fluoroquinolonas (Dzidic; Suskovic; Kos, 2008; Batista, 2013). 

3.4.4 Bomba de efluxo 

As bombas de efluxo são proteínas que exportam ativamente os antibióticos 

do meio intracelular para o meio extracelular, de forma a manter uma concentração 

mínima destes no interior da célula (Costa; Junior, 2017). Existem diversas classes 

de bombas de efluxo, de forma que este mecanismo esteja relacionado com 
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resistência à todas as classes de antibacterianos, toda via, são mais eficientes 

contra macrolídeos, tetraciclinas e fluoroquinolonas (Dzidic; Suskovic; Kos, 2008). 

3.5 METAIS PESADOS 

Em relação aos metais pesados, estes se caracterizam como elementos 

metálicos cuja densidade é superior a 4g/cm3. Nos organismos vivos, em 

quantidades mínimas, participam de importantes atividades metabólicas como, 

produção de hemácias (cobalto), composição de enzimas (cobre) e interferência na 

atividade da insulina (vanádio), entretanto, são altamente tóxicos em quantidades 

elevadas (Rezende et al., 2012; Bandinelli et al., 2013; Piovezan et al., 2017). Além 

disso, são capazes de desencadear diversas reações químicas, possuem alta 

reatividade e não são metabolizáveis por organismos vivos, o que faz com que 

permaneçam em carácter acumulativo no meio ambiente (Marengoni et al., 2013; 

Nabinger, 2017). 

Devido à alta reatividade, não são naturalmente encontrados na sua forma 

isolada na natureza, porém, devido seu uso no setor industrial, são liberados em 

grandes quantidades no meio ambiente. Com o passar dos anos, em função do 

aumento da exploração e do crescimento populacional, tem-se intensificado a 

liberação desses resíduos na natureza (Bhargava et al., 2012). Havendo na literatura 

diversos relatos de solos e recursos hídricos contaminados com esses elementos 

(Ribeiro et al., 2012; Marengoni et al., 2013). Quando no ambiente, são adsorvidos 

nas partículas de solo e sedimento dos rios, os quais são absorvidos pelas plantas e 

animais, entrando na cadeia alimentar de forma cumulativa (Santos et al., 2015). Em 

relação a microbiota ambiental, esta também reage à presença destes 

contaminantes, os quais desenvolvem mecanismos de resistência (Hahn et al., 

2015). 

A contaminação por metais pesados, principalmente no ambiente aquático, 

tem se tornado objeto de interesse pelos pesquisadores, devido a incapacidade dos 

recursos ambientais de suportar a alta poluição provocada pela atividade antrópica 

(Ribeiro et al., 2012). Em estudos envolvendo a qualidade dos recursos aquáticos, 

os parâmetros de qualidade orgânicos geralmente são os mais utilizados, todavia, os 

contaminantes inorgânicos têm ganhado visibilidade ao longo dos anos, advindo dos 

novos estudos sobre os riscos associados à contaminação por metais pesados, 
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entretanto, estes parâmetros ainda não são utilizados nos Índices de Qualidade 

(Ribeiro et al., 2012). 

3.6 RESISTÊNCIA A METAIS PESADOS E SUA CORRELAÇÃO COM A 

RESISTÊNCIA AOS ANTIBACTERIANOS 

Da mesma forma que os microrganismos adquirem resistência aos 

antibacterianos, eles desenvolvem mecanismos para contornar concentrações 

elevadas de metais pesados, em resposta ao estresse induzido pelos mesmos 

(Silva, 2012). Sendo vários os mecanismos envolvidos como, bombas de efluxo, 

alteração de sítio alvo, alteração de permeabilidade de membrana e sequestro de 

metais complexados (Bruins; Kapil; Oehme, 2000; Levy, 2002; Nies, 2003). O 

transporte ativo por bomba de efluxo é o mecanismo mais comum (Leedjarv; Ivask; 

Virta, 2008). Na literatura, há evidencias de que a presença de metais no meio 

ambiente pode favorecer a expressão de genes de resistência para antibacterianos, 

mesmo que estes não se façam presentes (Silva, 2012). 

Em termos ecológicos, é vantajoso que um determinado microrganismo 

adquira resistência a metais pesados e antibacterianos simultaneamente, de forma a 

permitir sua sobrevivência em ambientes contaminados (Silva, 2012). A resistência 

simultânea a metais pesados e antibacterianos ocorre devido os genes que 

expressam os fatores de resistência estarem inseridos no mesmo elemento 

genético, geralmente plasmídeos (Frost et al., 2005; Venner; Feschotte; Biemont, 

2009). Em ambientes contaminados, os microrganismos evoluem rapidamente para 

uma condição que os permita sobreviver ao estresse provocado pelos 

contaminantes e, uma vez que os metais são capazes de permanecer por longos 

períodos no ambiente, mantêm a pressão seletiva sobre a comunidade microbiana 

(Thelwell; Robinson; Turner-Cavet, 1998; Baker-Austin et al., 2006). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 PONTOS DE COLETA E AMOSTRAGEM 

 As amostras de água para análise foram coletadas a partir de oito pontos 

equidistantes (Figura 2) ao longo do rio São Francisco, na região em que banha a 

cidade de Petrolina, Pernambuco, Brasil. As localizações dos pontos de acordo com 

as coordenadas geográficas foram: P1 - 9º23'32.84"S / 40º27'22.25"O; P2 - 

9º24'25.45"S / 40º28'12.06"O; P3 - 9º24'20.38"S / 40º29'44.82"O; P4 - 9º24'09.89"S / 

40º31'05.37"O; P5 - 9º25'00.28"S / 40º32'25.32"O; P6 - 9º26'19.16"S / 

40º32'55.81"O; P7 - 9º27'03.49"S / 40º33'53.55"O; P8 - 9º27'34.25"S / 

40º35'13.81"O. 

 

Figura 2. Pontos de coleta das amostras. 

 

Fonte: Próprio autor, sobre imagem de satélite Google Earth de março de 2017. 

 

 Como recipiente de coleta para as análises microbiológicas foram utilizadas 

garrafas âmbar escurecidas de 500 mL estéreis, sendo as amostras coletadas 50 cm 

abaixo da lamina superficial da água. As amostras foram então acondicionadas em 

caixas isotérmicas a aproximadamente 4°C e encaminhadas ao laboratório de 

Microbiologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, onde 
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as análises tiveram início em um período não excedente a quatro horas após a 

coleta. As coletas ocorrem nos meses de abril a julho de 2017. 

Para análise da presença e quantificação dos metais pesados foram 

coletadas amostras de sedimento do Rio nos oito pontos de coleta. O material foi 

acondicionado em erlenmeyers e encaminhados ao laboratório de microbiologia da 

UNIVASF, onde foram mantidos em estufa de secagem a 100ºC até a evaporação 

completa da água. Após o procedimento foram encaminhadas ao laboratório 

Agroambiental da Embrapa, em Petrolina-PE, para as análises químicas. A coleta 

para as análises químicas ocorreu no mês de outubro de 2017. 

4.2 ANALISE DA PRESENÇA DE METAIS PESADOS 

 A determinação da presença e quantificação dos metais pesados nas 

amostras foi realizada pelo laboratório Agroambiental da Embrapa, em Petrolina-PE. 

A determinação dos elementos Cu, Zn, Mn, Fe, Cd e Ni foi realizada pelo método de 

espectrofotometria de emissão ótica em plasma induzido. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

4.3 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE ESCHERICHIA COLI 

 Para o isolamento das linhagens de E. coli, 2 mL de cada amostra de água 

foram transferidos para tubos de ensaio contendo caldo EC e um tubo Durham 

invertido, sendo estes incubados a 44,5ºC por 48h. Para cada amostra foram 

confeccionados quinze tubos. Os tubos que apresentaram gás no interior do tubo 

Durham foram considerados positivos e repicados para placas de Petri contendo o 

meio ágar MacConkey, as quais foram incubadas em estufa a 36ºC por 24 h. Para 

cada placa foi selecionada apenas uma colônia com crescimento característico para 

E. coli para evitar o isolamento de bactérias clones, sendo estas repicadas em meio 

ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) e incubadas a 36ºC por mais 24 h. As colônias 

com crescimento verde metálico característico foram então identificadas por meio 

dos testes bioquímicos: produção de gás, produção de H2S, fermentação de lactose, 

fermentação de glicose, indol, motilidade, citrato de simmons e oxidase (Koneman et 

al., 2001). 
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4.4 TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBACTERIANOS 

 Para o teste de antibiograma foi utilizado o método de difusão por discos 

(CLSI, 2015). Foram utilizados os discos comerciais com os seguintes 

antibacterianos: ampicilina (10μg), amoxacilina + ac. clavulânico (30μg), cefotaxima 

(30μg), amicacina (30μg), estreptomicina (10μg), gentamicina (10μg), neomicina 

(30μg), tetraciclina (30μg), sulfazotrim (25μg), azitromicina (5μg), ác. nalidixico (30 

μg), ciprofloxacina (5μg), cloranfenicol (30μg) e imipenem (10μg). Primeiramente, os 

isolados foram suspensos em solução salina 0,85% para ajuste na concentração 0,5 

da escala McFarland. A semeadura em tapete nas placas se deu posteriormente 

com o auxílio de swabs embebidos nas suspensões. Em seguida, foram dispostos 

os discos antibióticos com o auxílio de uma pinça estéril. Os resultados foram 

visualizados após 24 h de incubação a 36ºC. Para garantir a confiabilidade dos 

testes primeiramente foi realizado um teste qualitativo dos discos com a cepa 

referência de E. coli ATCC 25922. 

4.5 ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MÚLTIPLA AOS ANTIBACTERIANOS 

O Índice de Resistência Múltipla aos Antibacterianos (IRMA) foi calculado 

segundo Krumperman (1983), utilizando as seguintes equações: 

Quando aplicado sobre um único isolado: 

𝐼𝑅𝑀𝐴 = 𝑎/𝑏 

Onde: 

a = número de antibióticos no qual a cepa é resistente 

b = quantidade de antibacterianos no qual o microrganismo foi exposto 

 

Quando aplicado a um conjunto amostral: 

𝐼𝑅𝑀𝐴 = 𝑎/(𝑏 ∗ 𝑐) 

Onde: 

a = escore total de resistência agregada aos antibacterianos dos isolados 

b = número de antibacterianos utilizados 

c = número de isolados do conjunto 
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4.6 CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM) E CONCENTRAÇÃO 

BACTERICIDA MÍNIMA (CBM) AOS METAIS-PESADOS 

 Para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da 

Concentração Bactericida Mínima (CBM) dos sais metálicos foi utilizada a técnica de 

microdiluição em caldo (Koneman et al., 2001). Utilizando-se placas de 96 poços. Na 

montagem do ensaio, foram distribuídos primeiramente aos poços 100µL de caldo 

Mueller Hinton. Em seguida, as soluções metálicas foram adicionadas aos poços 

para obtenção das concentrações finais de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3 mg/mL, com um 

volume final de 200µL em cada poço. As soluções foram preparadas com os sais 

CuSO4, MnSO4 e ZnSO4 em água destilada. Para realização do inoculo os isolados 

foram suspensos em solução salina 0,85% estéril na concentração 0,5 da escala 

McFarland, utilizando-se o volume de 10µL para cada poço. Também foram 

preparados poços contendo meio de cultura mais água destilada para controle 

positivo e poços sem inoculo para controle negativo. Os ensaios foram realizados 

em duplicata. Como referência foi utilizada a cepa referência de E. coli ATCC 11299. 

4.7 EXTRAÇÃO DE PLASMÍDEOS 

Primeiramente foram preparadas as seguintes soluções (reagentes nas 

concentrações finais): 1) Solução I: Glicose 50mM, Tris-HCl pH 8.0 25mM, EDTA pH 

8.0 10mM e H2O; 2) Solução II: NaOH 0.2N, SDS 1% e H2O; 3) Solução III: acetato 

de potássio 5M, ácido acético glacial 11,5% e H2O. 

Para extração dos plasmídeos os isolados de E. coli foram incubados em 

caldo Brain Heart Infusion (BHI) por 24 h a 36ºC. Após o tempo de incubação, 1,5mL 

de cada cultivo foi transferido para um microtubo de 2mL e estes foram submetidos 

a centrifugação por 2 min a 14000 rpm. Após essa etapa, os precipitados foram 

ressuspendido em 200µL da solução I acrescida de 1,5µL de RNAse e estes foram 

incubados por 5 min em temperatura ambiente. Depois foi adicionado 200µL da 

solução II aos microtubos e o conteúdo foi homogeneizado lentamente invertendo os 

tubos por 10 a 15 vezes. Em seguida, foi adicionado 200µL de solução III e 

novamente a solução foi homogeneizada por inversão e em seguida centrifugada 

por 7 min a 14000 rpm. Logo após a centrifugação, os sobrenadantes foram 

transferidos para outros microtubos e foram adicionados 420µL de isopropanol, 

sendo estes homogeneizados novamente por inversão. As suspensões foram 
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resfriadas a -20ºC por 30 min e centrifugadas a 14000 rpm por 15 min e o 

sobrenadante foi removido. Os precipitados foram lavados com 500µL de etanol 

70% invertendo-se os tubos de 3 a 4 vezes e depois foram centrifugados por 5 min a 

14000 rpm, sendo os sobrenadantes descartados novamente. Finalmente, o 

precipitado foi secado completamente e ressuspendido em 30µL de água ultrapura 

estéril. O material foi armazenado a -20ºC. 

A análise das amostras foi realizada por eletroforese em gel de agarose 1%, 

corados com brometo de etídio e visualizado em transiluminador sob luz UV. 

4.8 EXTRAÇÃO DE DNA 

A extração do DNA dos isolados foi realizada conforme Wade et al (2005) e 

Ausubel et al (1989). Primeiramente, uma alça cheia com cultivo bacteriano foi 

transferida para microtubos com 300µL de TE (Tris/HCl-EDTA). Um para cada 

isolado. Em seguida, foram agitados em vortex por 1 min. Terminado o processo, as 

amostras formas inativadas por calor a 80ºC em banho seco por 10 min. Em 

seguida, foram adicionados aos tubos 70µL de SDS 10% com posterior agitação em 

vortex. Foram adicionados posteriormente 100µL de NaCl 5M e 80µL de 

CTAB/NaCl, com agitação em vortex por 1 min. As amostras foram então incubadas 

a 65ºC por 10 min. Após a incubação foram adicionados 700µL de clorofórmio/álcool 

isoamílico (24:1) e as amostras foram homogeneizadas por inversão. O material foi 

centrifugado a 11.75 g por 5 min. O sobrenadando foi transferido para novos 

microtubos e foi acrescentado o mesmo volume de isopropanol. Em seguida, foram 

homogeneizados por inversão e colocados em gelo por 1 h. Passado o tempo foram 

centrifugadas a 11.750 g por 15 min e o sobrenadante foi desprezado. Foi 

adicionado aos tubos 500µL de álcool 70% e os mesmos foram centrifugados 

novamente a 11.750 g por 10 min. O sobrenadante foi descartado e as amostras 

colocadas para secar a 37ºC em banho seco. Após a completa evaporação do álcool 

os pellets foram suspensos em 80µL de TE e incubados a 65ºC por 1 h. O material 

foi armazenado a -20ºC. 

4.9 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE 

A classificação filogenética foi realizada por meio da reação em cadeia da 

polimerase, segundo Clermont et al. (2000).  
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As reações foram realizadas com um volume final de 25μL, contendo os 

seguintes reagentes: tampão de enzima 1X (Tris-HCl 10mM pH 8.5 e KCl 50mM), 

MgCl 2mM, dNTP 0,4mM, 0,4μM de cada primer, 2.5U de Taq DNA polimerase, 

água MilliQ e 3μl de DNA molde. 

As sequências dos primers utilizados foram: ChuA: forward 

GACGAACCAACGGTCAGGAT e reverse TGCCGCCAGTACCAAAGACA (279pb). 

YjaA: forward TGAAGTGTCAGGAGACGCTG e reverse 

ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC (211pb). TspE4.C2: forward 

GAGTAATGTCGGGGCATTCA e reverse CGCGCCAACAAAGTATTACG (152pb). 

Para realização das PCR foram utilizadas as seguintes condições para todos 

os três sequenciamentos: desnaturação por 5 min a 94°C; 30 ciclos de 30s a 94°C, 

30s a 55°C, e 30s a 72°C; e extensão final por 7 min a 72°C. 

As análises dos produtos das amplificações das PCR foram realizadas por 

eletroforese em gel de agarose 2%, corados com brometo de etídio e visualizado em 

transiluminador sob luz UV. 

A classificação filogenética dos isolados de E. coli foi realizada de acordo com 

a figura abaixo: 

 

Figura 3. Árvore dicotômica para determinar o grupo filogenético de E. coli usando 

os resultados da amplificação por PCR dos genes chuA e yjaA e fragmento de DNA 

TSPE4.C2. 

 

Fonte: Clermont et al. (2000). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante o período de coleta foram isoladas e identificadas 64 Escherichia coli 

distribuídas entre os pontos de coleta, das quais, 95,3% apresentaram algum grau 

de resistência a pelo menos um dos agentes antibacterianos. O perfil geral de 

sensibilidade aos 14 antibacterianos testados está disposto na tabela 1. Observou-

se que a azitromicina foi o antibacteriano com maior percentual de isolados 

resistentes (57,8%). Baixos percentuais de cepas resistentes foram encontrados 

para ampicilina (3,1%), estreptomicina (6,2%), tetraciclina (12,5%), sulfazotrin 

(6,2%), e clorafenicol (1,6%). Os fármacos amoxicilina + ácido clavulânico, 

cefotaxima, gentamicina, neomicina, ciprofloxacina e imipenem inibiram o 

crescimento de todas as amostras. 

 

Tabela 1. Perfil de sensibilidade aos antibacterianos de isolados de E. coli (n=64) 

obtidas de amostras de água do rio São Francisco, região de Petrolina-PE. 

Antibacteriano Sensível Intermediário Resistente 

Ampicilina 92,2% 4,7% 3,1% 

Amoxicilina + 

Ácido Clavulânico 
100% 0% 0% 

Cefotaxima 100% 0% 0% 

Amicacina 95,3% 4,7% 0% 

Estreptomicina 64,1% 29,7% 6,2% 

Gentamicina 100% 0% 0% 

Neomicina 100% 0% 0% 

Tetraciclina 85,9% 1,6% 12,5% 

Sulfazotrim 92,2% 1,6% 6,2% 

Azitromicina 4,7% 37,5% 57,8% 

Ácido Nalidixico 96,9% 3,1% 0% 

Ciprofloxacina 100% 0% 0% 

Clorafenicol 98,4% 0% 1,6% 

Imipenem 100% 0% 0% 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

Apesar de serem escassos na literatura trabalhos envolvendo resistência a 

azitromicina em isolados de amostras ambientais, vários trabalhos têm sido 

publicados recentemente evidenciando a aumento na resistência de E. coli ao 

fármaco em isolados clínicos, principalmente na medicina veterinária. 
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Pereira et al. (2009a), em seu trabalho, observou resistência a azitromicina 

em 47,3% (52/110) de estirpes bacterianas isoladas de infecções animais. Valores 

acima destes foram detectados por Oliveira et al. (2016) e Cruz, Paes e Siqueira 

(2012), que encontraram resistência em 79,2% (38/48) e 81,48% (44/54), 

respectivamente, das estirpes de E. coli isoladas, relacionando o ocorrido ao uso 

inadequado do fármaco pela medicina veterinária. Fora do ambiente clínico, 

Carvalho et al. (2012), avaliando o nível de resistência à antibacterianos em cinco 

espécies de bactérias isoladas de águas de coco comercializadas em Itabuna-BA, 

relatou a resistência a azitromicina como única resistência comum a todas as 

espécies estudadas. 

A azitromicina é um antibacteriano amplamente utilizado na terapêutica 

humana e animal devido as suas características farmacológicas, que permite sua 

administração em dose única diária e em ciclos de tratamento relativamente curtos 

(Hansen et al., 2002). Possui amplo espectro de ação, apresentando eficácia frente 

bactérias gram-negativas e gram-positivas e o seu mecanismo de ação está 

relacionado à sua ligação à subunidade 50S do ribossomo bacteriano, inibindo a 

síntese proteica (Pereira et al., 2009b). Todavia, devido seu amplo espectro de ação, 

existe uma grande pressão seletiva sobre as bactérias, gerando maiores índices de 

resistência (Bricks, 2003). 

Retsema (1999), avaliando casos de resistência a antibacterianos da classe 

dos macrolídeos, demonstrou em seu trabalho que concentrações séricas baixas 

prolongadas de azitromicina após sua administração pode induzir ou selecionar 

microrganismos resistentes. O autor relatou também, em seu trabalho, que isolados 

de Staphylococcus aureus tiveram um aumento de três diluições na Concentração 

Inibitória Mínima após nove exposições consecutivas à azitromicina. De acordo com 

Pereira et al (2009a), o desenvolvimento de resistência a azitromicina se deve ao 

seu uso corrente na medicina, através de mecanismos de transferência de genes 

interespecíficos e intraespecíficos. 

Apesar de vários trabalhos na literatura reportarem a resistência disseminada 

às penicilinas, fluoroquinolonas e cefalosporinas de 3ª geração para espécie E. coli 

(WHO, 2014; Cunha et al., 2016), não foi possível observar, neste trabalho, 

resistência acentuada aos fármacos destas classes antibacterianas, os quais 

inibiram o crescimento de 92,2% a 100% dos isolados. Todavia, vários estudos têm 

reportado o aumento na quantidade de bactérias resistentes aos antibacterianos, 
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sendo o uso indiscriminado dos antibacterianos na produção animal apresentado 

como principal causa deste aumento, os quais, em concentrações residuais no 

ambiente, exercem uma pressão seletiva na comunidade microbiana, selecionando 

bactérias resistentes (Silva; Duarte, 2002; Cabello, 2006). 

Em relação aos níveis intermediários de resistência, estes foram encontrados 

para 7 dos 14 antibacterianos testados, com a azitromicina (37,5%) e a 

estreptomicina (31,2%) apresentando os níveis mais elevados. Segundo Krempels 

(2008), este é o perfil de bactérias sensíveis, mas potencialmente resistentes. De 

acordo com Forsythe (2013), quando um paciente possui uma infecção causada por 

um agente com resistência intermediária à um fármaco, este deve ser utilizado 

sempre em sua dosagem máxima, a fim de evitar o surgimento de estirpes 

resistentes. 

Em um ambiente contaminado com agentes químicos de alta persistência, 

como herbicidas, pesticidas ou metais pesados, estes pressionam a comunidade 

microbiana constantemente, de forma a favorecer a expressão de genes de 

resistência, bem como a sua disseminação no ambiente (Britto et al., 2012; 

Marengoni et al., 2013). Assim, a presença de bactérias com resistência 

intermediária nestes locais é um fator de preocupação, uma vez que estas podem se 

tornar resistentes e disseminar a informação genética. 

Os resultados do perfil de sensibilidade por ponto de coleta estão 

apresentados nas figuras 4 e 5. Nota-se que há um aumento tanto no número de 

estirpes resistentes, como na quantidade de antibacterianos aos quais estas são 

resistentes ao longo do percurso do Rio. Nos pontos 8 e 7, as regiões mais distantes 

da atividade antrópica, percebe-se apenas resistência à azitromicina. Porém, a partir 

do ponto 4, onde se iniciam os despejos de efluentes, percebe-se o aumento no 

número de microrganismos resistentes aos diferentes antibacterianos, com maior 

incidência destes no ponto 1. 

No primeiro local de coleta (ponto 1), ambiente com maior acúmulo de 

resíduos de efluentes, 100% das estirpes foram resistentes a alguma droga 

antibacteriana, havendo sinais de resistência para azitromicina (100%), 

estreptomicina (50%), tetraciclina (25%), ácido nalidíxico (12,5%), sulfazotrim 

(12,5%) e ampicilina (12,5%), seis das quatorze drogas analisadas. Neste local, uma 

estirpe (12,5%) apresentou resistência a pelo menos três classes diferentes de 

antibacterianos, caracterizando-se como multirresistente (Schwarz et al., 2010). 
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Resultado similar foi encontrado no ponto de coleta 2, onde 100% dos 

isolados apresentaram sinais de resistência a azitromicina, 62,5% a estreptomicina e 

12,5% a tetraciclina e sulfazotrim, com uma cepa multirresistente. No ponto 3 os 

sinais de resistência apareceram em 100% das cepas para azitromicina e 

estreptomicina, 25% para tetraciclina e sulfazotrim e 12,5% para clorafenicol. Neste 

ambiente, 25% dos isolados apresentaram resistência a mais de três classes de 

antibacterianos. No ponto 4, foram encontrados sinais de resistência para 

azitromicina (100%), estreptomicina (25%), tetraciclina (25%), ampicilina (12,5%), 

sulfazotrim (12,5%) e ácido nalidíxico (12,5%). Uma amostra (12,5%) apresentou-se 

como multirresistente. 

 

Figura 4. Perfil de resistência aos antibacterianos dos isolados de E. coli por ponto 

de coleta. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

Figura 5. Perfil de resistência intermediária aos antibacterianos dos isolados de E. 

coli por ponto de coleta. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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A partir do ponto 5, percebeu-se uma redução na quantidade de 

microrganismos resistentes às drogas antibacterianas. Nesses ambientes, não foram 

encontradas bactérias multirresistentes. Nos pontos 5 e 6, os marcos de resistência 

a azitromicina foram respectivamente 100% e 75%, todavia, isso se deve aos casos 

de resistência intermediária, sendo os valores de resistência ao fármaco os menores 

entre os locais de estudo (<40%). No ponto 7, 87,5% das amostras obtiveram sinais 

resistência a azitromicina. Nesta área, além da azitromicina, foi observada 

resistência apenas para estreptomicina em um único indivíduo (12,5%). No ponto 8, 

foram encontrados sinais de resistência para azitromicina (100%), ampicilina 

(37,5%), amicacina (12,5%) e estreptomicina (12,5%). 

Em ambientes aquáticos, o perfil de sensibilidade aos antibacterianos 

apresenta grande variabilidade, segundo a origem da água (Schneider; Nadvorny; 

Schmidt, 2009). Gallert, Fund e Winter. (2005), avaliando a resistência de cepas de 

E. coli isoladas de água subterrâneas, observou resistência a penicilina, ampicilina e 

vancomicina em mais de 90% dos isolados de águas próximas a canos de emissão 

de esgotos. O que não foi observado em estirpes obtidas de locais mais distantes. 

Estes resultados, em conjunto com os obtidos neste trabalho, apontam a influência 

da emissão de efluentes na contaminação dos recursos hídricos e no perfil de 

sensibilidade da comunidade microbiana, gerando riscos à saúde humana e animal. 

É importante ressaltar que foram necessárias pelo menos quatro coletas nos 

pontos 5 a 8 para se obter o número de isolados utilizado neste trabalho, havendo 

amostragens sem crescimento para E. coli. Nos primeiros quatro pontos de coleta 

(ponto 1 a 4), todas as amostras foram positivas para E. coli, sendo realizadas 

apenas duas coletas em cada ponto. A alta carga bacteriana encontrada nestes 

ambientes se deve ao lançamento de efluentes nos locais, o que provoca a 

eutrofização das áreas pelo excesso de nutrientes advindos de fezes, urina, restos 

de alimentos e outros produtos das atividades humanas que estão presentes nos 

esgotos (Lima et al., 2016). A presença de macroalgas nos quatro pontos citados 

confirma o processo de eutrofização (Moreira et al., 2014). 

Além da eutrofização dos ambientes aquáticos, o lançamento inadequado de 

esgotos nos recursos hídricos tem promovido a disseminação de inúmeros agentes 

infecciosos, como os causadores da amebíase, giardíase, poliomielite, hepatite A, 

febre tifoide, cólera, salmonelose, shigelose e outras gastroenterites (WHO, 2015; 

Lima et al., 2016). O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estima que 
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mais de 2 milhões de mortes ocorram a cada ano no mundo devido às doenças de 

veiculação hídrica (Tortora; Funke; Case, 2017). No município de Petrolina-PE, não 

existem pesquisas que visem a identificação destes microrganismos no ambiente. 

Entretanto, este trabalho avalia, pela primeira vez, o perfil de sensibilidade de 

bactérias presentes no rio São Francisco ao longo da cidade. É importante ressaltar 

que, uma vez que um microrganismo com potencial patogênico entre em um 

ambiente onde há a presença de genes de resistência, este poderá adquiri-los de 

outras espécies. 

A transmissão de patógenos por meio dos recursos hídricos já está bastante 

evidente na literatura, o que é potencializado quando há despejo de efluentes em 

locais utilizados para lazer pela comunidade que vive no entorno destes ambientes 

(WHO, 2015). O que ainda é pouco difundido, é a periculosidade das infecções 

causadas nestes ambientes, onde há a presença de bactérias resistentes e/ou 

multirresistentes, como encontrado neste trabalho. No ambiente aquático, os 

microrganismos sofrem pressão e seleção quando há a presença de contaminantes 

externos e, a coexistência de um elevado número de microrganismos, comum em 

locais onde há o acúmulo de nutrientes, favorece a seleção das linhagens 

resistentes e propicia a troca de determinantes de resistência entre os grupos de 

microrganismos (Schneider et al., 2009). 

Na análise da classificação filogenética, o presente estudo demonstrou uma 

variação na comunidade de E. coli entre os pontos de coleta, como pode ser 

observado na figura 6. Nos pontos 1 e 2, os quais recebem uma carga acumulada 

de efluentes, todas as amostras bacterianas pertenceram ao grupo B2, grupo de E. 

coli com potencial patogênico e relacionado a infecções extraenterais (Vaz, 2014). 

No ponto 3, 62,5% pertenceram ao grupo B2 e 37,5% ao grupo A, este último 

relacionado a bactérias comensais (Clermont, 2000). No ponto 4, 75% pertenceram 

ao grupo B2, 12,5% ao grupo A e 12,5% ao grupo D, este também relacionado a 

bactérias patogênicas e infecções extraenterais (Vaz, 2014). A partir do ponto 5, 

todas as amostras pertenceram aos grupos B1 e A, relacionados a bactérias 

comensais (Clermont, 2000).  

De acordo com Sabaté et al. (2008), é esperado que cepas de origem 

humana pertençam ao grupo B2, enquanto que estirpes animais pertençam a outros 

grupos que não este, entretanto, com maior resistência aos antibacterianos. 

Corroborando com essa ideia, neste trabalho, observa-se a predominância de E. coli 
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do grupo B2 nos quatro primeiros pontos de coleta (pontos 1 a 4), provenientes 

provavelmente de esgotos domésticos. Enquanto que, nos pontos 5 a 8, observa-se 

predominância de indivíduos do grupo B1. Todavia, a maior proporção de cepas 

resistentes pertenceu aos isolados dos pontos 1 a 4, com predominância de E. coli 

do grupo B2. O que pode ter ocorrido devido a entrada de cepas resistentes e à 

pressão seletiva no meio devido ao despejo constante de efluentes, favorecendo a 

perpetuação dos genes de resistência. 

Carlos et al. (2010), avaliando o perfil filogenético de isolados de E. coli 

proveniente de humanos, galinhas, vacas, bodes, porcos e ovelhas, relatou a 

prevalência de bactérias do grupo B1 em ruminantes, enquanto que a presença dos 

grupos B2 e D, grupos geralmente mais patogênicos, foram mais presentes em 

humanos. Entre os pontos 5 a 8, pode ser observada a presença de grupos de 

pequenos ruminantes nas margens do Rio, motivo da maior incidência do grupo B1 

nestas áreas. Quando na área urbana, estes animais não se fazem presentes, e o 

perfil filogenético se altera, devido à presença dos esgotos. Segundo o autor, a 

prevalência dos grupos B2 e D e dos genes chuA e yjaA em humanos, sugere que a 

contaminação por fezes humanas significa em um alto risco de patógenos 

extraenterais. Desta forma, faz-se importante a identificação correta deste tipo de 

contaminação, auxiliando no gerenciamento adequado da poluição ambiental. 

 

Figura 6. Prevalência dos grupos filogenéticos de E. coli de acordo com o ponto de 

coleta. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Como disposto na figura 7, o Índice de Resistência Múltipla aos 

Antibacterianos por ponto de coleta variou entre 0,089 a 0,116 nos locais distantes 

da área urbana e entre 0,134 a 0,188 para os pontos de coleta na área urbana. 

Segundo Krumperman (1983), valores de IRMA acima de 0,2 para E. coli estão 

relacionados a ambientes com potencial reservatório de determinantes de 

resistência. Apesar dos valores do IRMA para os locais de estudo deste trabalho 

tenham ficado abaixo deste limiar, o ponto 3 está bem próximo (0,188). 

Em relação ao resultado do IRMA por amostra (figura 8 e 9), observa-se que 

ao menos um isolado dos pontos 1, 2, 3 e 4 apresentou valor acima de 0,2 (0,21 – 

0,36), o que permite supor que a multirresistência esteja associada à elementos 

genéticos móveis (Carvalho, 2012). Ideia corroborada pela identificação de 

plasmídeos nestas estirpes (figura 10). O que oferece risco potencial de transmissão 

de genes de resistência, implicando em riscos à saúde (Mayer, 2010). Segundo 

Schneider, Nadvorny e Schmidt (2009), nestes ambientes, estudos detalhados são 

necessários a fim de qualificar os recursos hídricos para sua plena utilização. 

 

Figura 7. Índice de Resistência Múltipla aos Antibacterianos por ponto de coleta. 

 
IRMA: Índice de Resistência Múltipla aos Antibacterianos. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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valores encontrados de IRMA para os dois grupos de amostras, águas superficiais e 

subterrâneas, foram de 0,164 e 0,184 respectivamente. Todavia, ao analisar cada 

um dos pontos de coleta, encontraram valores de IRMA acima de 0,2 para dois 

pontos de águas subterrâneas. 
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Figura 8. Índice de Resistência Múltipla aos Antibacterianos dos isolados de E. coli 

dos pontos 1 a 4. 

 
IRMA: Índice de Resistência Múltipla aos Antibacterianos. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Figura 9. Índice de Resistência Múltipla aos Antibacterianos dos isolados de E. coli 

dos pontos 5 a 8. 

IRMA: Índice de Resistência Múltipla aos Antibacterianos. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Figura 10. Presença de plasmídeos nas estirpes de E. coli por ponto de coleta. 

+: Plasmídeo presente; -: Plasmídeo ausente. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Estes resultados permitem supor que os valores do IRMA das amostras em 

conjunto, inferiores aos resultados por isolado, se devem ao grande número de 

estirpes envolvidas no cálculo do índice, cujas bactérias com baixo número de 

antimicrobianos aos quais são resistentes diminuem seu valor, principalmente em 

trabalhos que utilizam muitos medicamentos. Tanto este trabalho quanto o de 

Schneider, Nadvorny e Schmidt (2009) utilizaram 14 antibacterianos, de forma que o 

valor agregado de resistência foi dividido pelo produto do número de isolados pela 

quantidade de antimicrobianos. De qualquer forma, foram encontrados neste 

trabalho, valores de IRMA acima de 0,2 entre as amostras dos primeiros quatro 

pontos de coleta, apontando o risco potencial de transmissão de genes de 

resistência nestes ambientes. 

A alta frequência de plasmídeos encontrada neste trabalho (86%) também 

aponta para os riscos associados ao uso destes ambientes, uma vez que estes 

elementos genéticos, além de possuírem genes de resistência, estão associados a 

expressão de diversos genes de virulência para E. coli, os quais permitem as células 

aderirem e colonizar os tecidos, produzirem proteases que permitem a evasão do 

sistema imune e, sintetizarem endotoxinas capazes de causar diferentes tipos de 

lesões, como as necróticas e hemorrágicas (Ribeiro, 2017). 

Na avaliação da Concentração Inibitória Mínima e Concentração Bactericida 

Mínima aos metais pesados não foram detectadas variações nos perfis de 

resistência entre os isolados das áreas amostrais. Na avaliação de resistência ao 

cobre, 100% das amostras apresentaram valores de CIM iguais ou abaixo dos 

valores encontrados para a cepa referência. Todavia, 50% das amostras 

apresentaram resistência ao metal na avaliação da CBM. Entre os isolados 

resistentes, dois (3,1%) apresentaram resistência acima da concentração máxima 

utilizada neste trabalho (10mg/mL). 

 Para o zinco, 20,3% dos isolados apresentaram resistência na avaliação da 

CIM, com valores de inibição entre 5 a 7mg/mL. Na avaliação da CBM, 71,8% 

apresentaram resistência, das quais 39,1% sobreviveram a maior concentração 

utilizada neste trabalho. Em relação ao manganês, este apresentou os maiores 

índices de resistência, com 48,4% dos isolados apresentando valores de CIM acima 

do encontrado para a cepa referência de E. coli, com 6,25% das cepas não sendo 

inibidas pela concentração de 10mg/mL. 75% dos microrganismos apresentaram 
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CBM maior do que o controle. Destas, 78,8% não foram inibidas pela maior 

concentração utilizada.  

Valores similares aos achados neste trabalho foram encontrados por Oliveira 

(2017), que avaliou a resistência aos mesmos metais avaliados neste trabalho em 

cepas de E. coli isoladas de peixes de piscicultura, o qual encontrou, além de níveis 

similares de resistência, o manganês como sendo o metal com menor atividade 

antimicrobiana. De acordo com Bhargava et al. (2012), o manganês está presente 

em vários agrotóxicos, os quais são largamente empregados na produção agrícola, 

atividade que merece destaque na região do Vale do São Francisco (Silva, 2012). 

Segundo Oliveira (2017), a utilização destes insumos agrícolas pode estar expondo 

a microbiota aquática ao metal, favorecendo a resistência. 

 Todavia, Hahn et al. (2015), trabalhando com isolados de águas superficiais, 

e Zampieri (2015), com bactérias isoladas do sedimento da Baía do Araçá, 

observaram respectivamente valores de CIM abaixo de 1mg/mL e 2mg/mL para os 

sais de cobre e zinco. Resultados bem inferiores aos encontrados neste trabalho. 

Contudo, Silva (2011) e Panizzutti (2014) encontraram altos valores de resistência 

aos metais analisados, os quais encontraram respectivamente valores de CIM de 

6mg/mL para o zinco e 7mg/mL para o cobre. Valores de CIM elevados para estes 

metais também foram encontrados por Gonçalves (2015), que encontrou valores de 

CIM de 5,76mg/mL para o zinco em 71,4% (10/14) dos isolados do seu trabalho e de 

9,6mg/mL para o cobre em 35,7% (5/14) das estirpes. 

De acordo com Silva (2011), os altos valores encontrados de CIM aos metais 

pode estar relacionado a dois fatores: ou os microrganismos são realmente 

resistentes às altas concentrações dos sais metálicos, ou, os sais metálicos podem 

ter reagido com moléculas orgânicas do meio de cultura e não foram 

disponibilizados para as células. Quando comparamos os resultados obtidos nesse 

trabalho aos encontrados por Hahn et al. (2015) e Zampieri (2015), podemos 

suspeitar que os dois processos ocorreram simultaneamente, onde parte do sal 

metálico pode ter ficado indisponível para as bactérias, o que elevou os valores de 

CIM e CBM, mas, em parte, manteve alguma atividade antibacteriana, comprovado 

pelos valores elevados em relação a cepa referência. Vários trabalhos têm sido 

publicados nos últimos anos relatando o aumento da resistência aos metais em 

microrganismo ambientais (Hahn et al., 2015; Zampieri, 2015). 
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De uma maneira geral, os resultados da CIM e CBM das cepas de E. coli 

evidenciaram um alto padrão de resistência para os metais utilizados, principalmente 

para o manganês. É importante ressaltar, que uma vez que os metais se associam 

ao sedimento e podem ser devolvidos à coluna d´água por fatores ambientais, a 

entrada mesmo que pontual dos contaminantes metálicos pode favorecer a 

disseminação de genes de resistência. Segundo Caumo et al. (2010), muitos 

estudos têm demonstrado o potencial do meio ambiente como reservatório de genes 

de resistência. Outro fator relacionado à presença destes genes é a entrada de 

bactérias já resistentes no ambiente, as quais transmitem a informação para 

bactérias sensíveis (Schneider et al., 2009). O que justifica a presença dos elevados 

níveis de resistência aos metais e aos antimicrobianos encontrados. 

O perfil filogenético e de resistência múltipla aos antibacterianos das bactérias 

multirresistentes está disposto na tabela 2. Observou-se que todos os isolados de E. 

coli caracterizados como multirresistentes pertenceram ao grupo filogenético B2 e 

apresentaram DNA plasmidial. Estes resultados, somados aos valores do IRMA, 

sugerem que estes ambientes (ponto 1 a 4) atuem como potencias disseminadores 

de resistência (Krumperman 1983; Carvalho, 2012). Além disso, o perfil 

antibacteriano e filogenético permite classificar estes ambientes como de risco a 

saúde humana e animal (Sabaté et al., 2008; Schwarz et al., 2010). 

 

Tabela 2. Perfil filogenético e de resistência múltipla aos antibacterianos, presença 

de plasmídeos, IRMA e CBM aos metais dos isolados de E. coli multirresistentes. 

Pon Iso G. F. Plas Perfil de resistência IRMA CBM dos metais 

      Cu Zn Mn 

1 3 B2 + AZI, EST, SUL, TET 0,36 3 9* >10* 

2 8 B2 + AZI, EST, SUL 0,21 6* 5 6 

3 
2 B2 + AZI, SUL, TET 0,21 6* 6* 6 

7 B2 + AZI, CLO, EST, SUL, TET 0,36 6* 6* 5 

4 4 B2 + AMP, AZI, TET 0,21 4 4 >10* 

Pon: Ponto; Iso: Isolado; G.F.: Grupo Filogenético; Plas: Plasmídeo; IRMA: Índice de Resistência 

Múltipla aos Antibacterianos; CBM: Concentração Bactericida Mínima (mg/mL); Cu: Cobre; Zn: Zinco; 

Mn: Manganês. 

*Resistentes em relação a cepa referência de E. coli ATCC 11299. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

Quando comparamos os resultados da avaliação de resistência aos metais 

com as análises de resistência aos antibacterianos, percebemos que todas as 
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estirpes multirresistentes apresentaram resistência à pelo menos um metal pesado. 

O que torna necessário o controle dos níveis de poluição bem como a melhora das 

condições de tratamento dos efluentes que são despejados no rio São Francisco. 

O resultado da quantificação dos metais pesados nas amostras de sedimento 

pode ser observado na tabela 3. Observa-se que os teores de metais nos locais de 

estudo encontram-se abaixo do qual se prevê baixa probabilidade de efeitos 

adversos à biota, de acordo com a resolução CONAMA 344/2004. Apesar de não 

haver limites para Fe e Mn na legislação, os valores encontraram-se relativamente 

baixos (Marques, 2016). Barreto, Mota-Filho e Nóbrega (2015), analisando a 

presença dos metais Cr, Pb, Cd e Ni em amostras de águas superficiais na mesma 

região deste trabalho, não detectaram a presença dos metais. Isso pode ter ocorrido 

devido ao fato do município de Petrolina não apresentar intensa atividade industrial, 

principal fonte de contaminação dos recursos hídricos por metais pesados 

(Bhargava et al., 2012). Outro fator que pode estar influenciando nos resultados é a 

presença de matéria orgânica no Rio, que complexam os compostos químicos 

diminuindo sua disponibilidade (Campos et al. 2015). 

 

Tabela 3. Concentração de metais pesados no sedimento dos pontos de coleta em 

mg/Kg. 

 
Cobre Zinco Manganês Níquel Cádmio Ferro 

Ponto 1 0 0 0,075 0 0 12,849 

Ponto 2 0 0,56 0,335 0,001 0,001 37,244 

Ponto 3 0,032 0 0,574 0,001 0,004 45,438 

Ponto 4 1,572 1,638 6,771 0,211 0 56,150 

Ponto 5 0,451 0,878 4,636 0,055 0,007 55,734 

Ponto 6 0,41 0,116 0,321 0,008 0,016 36,925 

Ponto 7 0 0 0,225 0 0,018 28,503 

Ponto 8 0 0 0,168 0 0,018 22,270 

Nível 1* 35,7 123 -** 18,0 0,6 -** 

Nível 2* 197 315 -** 35,9 3,5 -** 

*CONAMA 344/2004. Nível 1 = Limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos 

adversos à biota. Nível 2 = Limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota. 

** A resolução CONAMA não traz referências a esse elemento. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

Resultados similares ao deste trabalho foram encontrados por Silva et al. 

(2014b), avaliando a presença dos metais As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, V e Zn em 
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amostras de sedimentos superficiais da bacia do rio São Francisco no estado de 

Minas Gerais, o qual não encontrou valores de concentração acima dos exigidos 

pela normatização. Da mesma forma, Campos et al. (2015), não relatou altas 

concentrações dos metais analisados (Cu, Co, Cr, Zn, Cd, Ni e Pb) em sedimentos 

dos rios Jundiaí e Capivari (SP). Ainda em seu trabalho, relatou a não 

biodisponibilidade dos metais nos locais de estudo, relacionando o achado à grande 

quantidade de sulfetos e matéria orgânica presente nas águas provenientes de 

esgotos domésticos, suficientes para complexação dos metais. 

Nos recursos hídricos, os metais pesados podem ser encontrados em forma 

solúvel na coluna d’água e/ou no sedimento e, diferentemente de compostos 

orgânicos, os processos naturais de decomposição não removem estes elementos, 

sendo suas associações dinâmicas determinadas por condições físico-químicas do 

ambiente (Warren; Haack, 2001; Peng et al., 2009). Os altos índices de toxicidade 

dos metais em conjunto com a facilidade com a qual entram e acumulam-se ao 

longo das cadeias tróficas justificam a importância de estudos que determinem suas 

concentrações no ambiente, sendo os efeitos prejudiciais destes componentes à 

saúde humana e animal bastante descritos na literatura (Rocha; Azevedo, 2015). 

De acordo com Silva et al (2014b), análises de sedimento são importantes por 

possibilitar a avaliação histórica de determinado ambiente, uma vez que os 

sedimentos atuam como memória do ecossistema, de forma a registrar impactos 

ambientais pela acumulação de substâncias químicas produzidas pela atividade 

antrópica. Segundo o mesmo autor, a entrada cumulativa de metais no sedimento 

pode afetar negativamente o ambiente aquático, já que os elementos podem ser 

convertidos em compostos mais solúveis em água ou mais tóxicos aos organismos. 

Na cidade de Petrolina-PE, observa-se a presença da atividade pesqueira, 

incluindo para a espécie Hypostomus affinis (Steindachner, 1877), conhecida 

popularmente na região como carí, o qual possui hábito demersal, ou seja, vive a 

maior parte do tempo em associação com o sedimento. De acordo com Santos 

(2011), peixes demersais estão mais propensos a contaminação por componentes 

químicos presentes no substrato, relatando em seu estudo, altos níveis de 

contaminação por metais pesados em peixes demersais de um sistema estuarino de 

Santos-Cubatão-SP. Tornando importante o monitoramento das concentrações de 

metais em regiões pesqueiras, de modo a prevenir a entrada e acumulação destes 

compostos na população. 
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Embora as concentrações dos metais no sedimento do Rio estejam abaixo 

dos limites estabelecido pela legislação, observou-se em todos os locais de 

amostragem microrganismos resistentes aos metais pesados, inclusive os que se 

caracterizaram como multirresistentes. Desta forma, acredita-se que estes 

ambientes atuem como banco de genes de resistência, fazendo-se necessário o 

controle dos níveis de poluição do rio São Francisco. 

Em relação ao uso do Rio pela comunidade, os pontos de coleta 3, 5, 6, 7 e 8 

estão em locais que são comumente utilizados pela população do município de 

Petrolina-PE para lazer que requer contato direto com a água. Destes, o ponto 3 e 8 

são ainda locais turísticos da região, contando com a presença acentuada de 

banhistas principalmente nos finais de semana. O que traz riscos à população, uma 

vez que o ponto 3, além de ser considerado impróprio para atividades recreativas 

devido a presença de despejo de esgotos (Resolução CONAMA 357/2005), foi o 

local que apresentou o maior índice de bactérias multirresistentes (25%). 

Na abrangência da área de estudo deste trabalho, a atividade pesqueira com 

a utilização de redes e anzóis pode ser visualizada entre os pontos 1 e 3, regiões 

com maior acúmulo de resíduos de efluentes. Pode ser visto ainda nos locais a 

dificuldade com que os barcos cruzam o Rio, devido a abundância de macroalgas 

que se predem às embarcações. Além dos riscos associados ao contato direto dos 

pescadores com águas contaminadas, o consumo de peixes advindo destas regiões 

pode causar danos à saúde, pois estes acumulam em seus tecidos os elementos de 

alta persistência. Outro risco relacionado à saúde e de consequências a curto prazo, 

é a contaminação por bactérias resistentes, as quais causam infecções persistentes. 

Por muitos anos, o ponto 3 também foi local de captação de água por carros-

pipa, o qual recentemente foi bloqueado para esta atividade, sendo agora realizada 

na área do ponto de coleta 2. Entretanto, o destino dessas águas depende do 

interesse de quem contrata o serviço, não havendo regulamentação para esta 

distribuição, o que põe em risco a população que a utiliza. Desta forma, é 

imprescindível que estes ambientes sejam caracterizados e qualificados para o seu 

uso correto. Da mesma forma, o monitoramento da presença de contaminantes e 

incidência de microrganismos resistentes e/ou multirresistentes nos ambientes 

aquáticos também se torna de grande importância, ampliando os conhecimentos 

sobre a microbiota aquática e auxiliando o sistema de saúde (Manjusha et al. 2005; 

Silva et al., 2014b).  
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6 CONCLUSÃO 

 Os resultados das análises evidenciaram diferenças na composição dos 

isolados de E. coli entre os pontos de coleta, de forma que as áreas do Rio sob 

influência de efluentes apresentaram bactérias dos grupos filogenéticos detentores 

de genes de virulência, enquanto que as áreas sem a presença de esgotos 

apresentaram apenas bactérias de grupos comensais. O perfil de sensibilidade 

também variou conforme à presença dos esgotos, cujas bactérias provenientes das 

águas contaminadas apresentaram resistência a mais classes dos antibióticos 

testados, sendo encontradas estirpes multirresistentes nestes locais, porém, isto não 

ocorreu para a resistência aos metais pesados, que não variou entre os pontos de 

coleta, mas se manteve relativamente alta. Os plasmídeos foram frequentes nos 

isolados de todos os pontos de coleta. Nas análises de sedimento, todas as 

amostras apresentaram-se de acordo com a legislação para a quantidade de metais 

pesados. 

Assim, os resultados encontrados neste trabalho apontam para os riscos 

associados ao despejo de efluentes nos corpos hídricos, que promove o aumento da 

carga microbiana e a seleção das estirpes resistentes. Desta forma, é necessário 

que estes ambientes sejam qualificados para seu uso e, que sejam realizadas 

melhorias no sistema de tratamento dos efluentes lançados no Rio. Da mesma 

forma, programas de monitoramento devem ser implementados para avaliar o risco 

de entrada de bactérias patogênicas resistentes aos antimicrobianos na população 

do município de Petrolina. 
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APÊNDICE A – Resultados das análises de sensibilidade aos 

antibacterianos pelo método de difusão em disco 

Pon Iso 
Antibacteriano 

Amp Amc Ctx Ami Est Gen Neo Tet Sut Azi Nal Cip Clo  Imp 

1 

1 21 26 31 19 13 20 19 29 32 14 27 32 29 30 

2 25 25 33 23 14 22 19 30 31 13 27 30 30 27 

3 0 26 30 20 0 20 18 10 0 12 18 25 30 28 

4 24 24 30 19 15 20 18 7 29 13 27 32 28 29 

5 28 26 33 23 16 23 21 31 30 0 28 30 29 29 

6 24 26 33 20 15 19 19 29 28 13 28 34 29 30 

7 24 25 33 22 15 21 18 29 30 11 27 30 29 30 

8 23 25 31 19 13 19 18 29 30 13 25 30 28 24 

2 

1 26 27 35 22 15 21 18 30 32 11 31 36 31 32 

2 26 27 36 22 14 20 20 31 31 12 32 35 28 31 

3 26 22 29 22 15 21 18 31 30 14 30 36 29 30 

4 19 26 33 19 12 21 19 29 27 15 27 35 28 27 

5 24 28 32 18 14 20 18 28 30 14 28 30 29 28 

6 22 28 30 21 14 21 19 29 29 11 24 33 28 31 

7 25 25 32 20 15 20 18 14 26 14 27 32 31 32 

8 20 28 30 22 11 19 18 29 0 11 26 38 28 30 

3 

1 21 22 28 18 13 17 21 16 23 12 23 28 24 23 

2 21 23 30 18 13 18 18 7 0 13 24 30 24 30 

3 22 24 31 19 14 19 18 20 27 14 25 31 28 30 

4 21 23 28 18 13 18 17 16 27 11 22 30 24 29 

5 19 22 27 19 14 19 18 16 26 14 21 30 25 29 

6 19 21 30 18 13 19 18 17 25 14 20 30 25 28 

7 18 21 30 18 11 18 19 7 0 13 22 28 11 28 

8 21 23 31 18 14 18 17 17 25 12 23 30 21 23 

4 

1 21 24 27 19 16 28 17 0 27 14 25 29 25 28 

2 26 24 34 20 15 20 17 29 27 12 29 31 31 31 

3 22 25 30 18 15 18 18 17 26 13 24 40 25 30 

4 0 21 30 20 14 20 17 10 11 13 15 22 26 29 

5 22 27 31 21 15 21 19 30 30 14 30 33 29 30 

6 26 26 34 20 16 22 19 30 32 10 31 37 28 28 

7 26 26 33 21 15 20 19 31 32 15 29 35 30 30 

8 26 25 36 20 14 19 19 27 31 12 30 37 28 30 

5 

1 19 27 35 22 19 23 25 32 33 17 25 35 31 35 

2 19 25 34 18 11 22 20 29 31 14 24 30 29 32 

3 19 24 31 18 15 21 19 28 31 16 21 29 29 31 

4 18 26 31 22 18 23 22 25 29 11 20 30 30 34 

5 17 22 31 18 15 20 19 25 29 14 24 28 27 29 

6 17 22 32 17 15 21 19 27 30 14 22 29 31 29 

7 17 24 31 16 15 21 20 27 31 13 24 31 28 28 

8 17 21 31 15 15 20 19 28 31 13 29 29 30 28 
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6 

1 22 21 32 21 15 20 19 29 31 18 26 36 28 31 

2 24 22 31 20 15 27 18 7 32 14 27 38 29 30 

3 24 25 35 22 16 22 21 31 32 14 28 33 29 33 

4 23 22 33 22 15 21 20 31 30 13 27 35 30 31 

5 23 26 33 23 15 24 19 29 31 27 21 40 29 33 

6 21 24 30 21 17 20 19 27 31 15 26 31 27 30 

7 25 21 33 20 15 20 19 7 30 12 25 29 27 30 

8 23 27 30 23 12 22 21 30 33 15 23 41 24 31 

7 

1 23 24 30 21 17 22 23 28 31 11 27 32 29 30 

2 23 25 32 21 16 20 19 22 30 19 30 33 28 28 

3 21 22 28 20 19 23 28 25 31 14 26 30 26 26 

4 22 25 27 20 16 19 17 24 30 12 25 30 26 26 

5 19 23 30 17 15 19 18 27 31 10 26 29 30 30 

6 18 24 31 20 15 19 17 29 31 11 23 31 30 28 

7 18 22 30 20 16 20 19 29 32 15 22 33 28 30 

8 19 24 33 17 14 19 18 29 31 11 25 33 29 30 

8 

1 20 25 31 17 14 20 18 30 32 13 23 31 28 32 

2 18 25 32 16 15 21 19 30 32 13 24 32 29 30 

3 19 26 31 20 15 21 19 29 31 14 23 31 28 31 

4 16 23 30 20 17 21 18 27 30 12 21 29 29 30 

5 20 24 29 18 15 20 18 29 31 11 22 31 29 30 

6 16 24 31 17 16 22 20 25 30 13 22 32 30 32 

7 17 24 31 18 15 22 19 30 32 13 24 31 28 31 

8 16 25 31 20 15 21 19 23 29 14 21 29 27 30 

Ref 

S 17 18 26 17 15 15 17 15 16 18 19 21 18 23 

I 
14 - 
16 

14 - 
16 

23 - 
25 

15 - 
16 

12 - 
14 

13 - 
14 

13 - 
16 

12 - 
14 

11 - 
15 

14 - 
17 

14 - 
18 

16 - 
20 

13 - 
17 

20 - 
22 

R 13 13 22 14 11 12 12 11 10 13 13 15 12 19 

Pon: Ponto; Iso: Isolado; Amp: Ampicilina; Amc: Amoxacilina + Ác. Clavulânico; Ctx: Cefotaxima; Ami: 

Amicacina; Est: Estreptomicina; Gen: Gentamicina; Neo: Neomicina; Tet: Tetraciclina: Sut: 

Sulfazotrim; Azi: Azitromicina; Nal: Ác. Nalidíxico; Cip: Ciprofloxacina; Clo: Cloranfenicol; Ipm: 

Imipenem; Ref: Referência; S: Sensível; I: Intermediário; R: Resistente. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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APÊNDICE B – Concentração Inibitória Mínima e Concentração 

Bactericida Mínima das soluções metálicas sobre as estirpes de E. 

coli isoladas do rio São Francisco, no município de Petrolina-PE  

Local Isolado 
CuSO4 ZnSO4 MnSO4 

CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

Ponto 1 

1 3 3 5 5 5 >10 

2 3 3 7 9 6 >10 

3 3 3 7 9 6 >10 

4 3 3 7 8 5 >10 

5 3 3 4 4 4 4 

6 3 3 4 >10 5 >10 

7 3 3 4 4 4 8 

8 3 3 4 5 5 >10 

Ponto 2 

1 3 3 4 6 5 >10 

2 3 3 5 6 6 9 

3 3 3 7 8 6 >10 

4 3 3 7 10 6 >10 

5 3 5 4 5 7 7 

6 3 6 4 5 5 5 

7 3 3 5 5 5 7 

8 3 6 4 5 5 6 

Ponto 3 

1 3 6 5 6 5 6 

2 3 6 5 6 5 6 

3 3 3 4 5 5 7 

4 3 6 5 5 5 5 

5 3 6 5 6 5 5 

6 3 >10 5 6 5 6 

7 3 6 4 6 5 5 

8 3 6 4 5 5 5 

Ponto 4 

1 4 5 4 5 5 >10 

2 4 5 4 7 9 >10 

3 4 9 3 7 7 >10 

4 4 4 4 4 4 >10 

5 4 >10 3 5 3 >10 

6 4 8 4 4 5 >10 

7 4 4 4 4 6 >10 

8 4 9 3 4 4 >10 

Ponto 5 

1 4 7 4 5 4 >10 

2 4 6 4 5 7 >10 

3 4 6 4 5 10 >10 
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4 4 6 4 8 5 >10 

5 5 5 4 10 5 10 

6 5 5 4 10 5 >10 

7 5 5 4 7 4 10 

8 5 5 4 9 3 >10 

Ponto 6 

1 4 5 4 9 5 >10 

2 5 5 4 7 6 >10 

3 3 7 4 7 4 10 

4 4 7 4 >10 7 10 

5 3 4 4 7 4 7 

6 3 6 4 >10 4 7 

7 3 6 4 5 7 7 

8 5 7 4 10 7 >10 

Ponto 7 

1 4 6 4 >10 7 >10 

2 4 6 4 >10 7 >10 

3 4 5 4 >10 9 >10 

4 4 6 4 >10 10 >10 

5 4 5 4 >10 9 >10 

6 4 5 4 >10 >10 >10 

7 4 5 4 >10 9 >10 

8 4 5 4 >10 7 >10 

Ponto 8 

1 3 5 4 >10 >10 8 

2 3 6 3 >10 >10 >10 

3 3 6 4 >10 7 >10 

4 3 6 3 >10 >10 >10 

5 3 6 4 >10 7 >10 

6 3 6 4 >10 7 >10 

7 3 6 3 >10 6 >10 

8 3 6 4 7 7 >10 

Controle*  5 5 4 5 5 7 

CIM: Concentração Inibitória Mínima (mg/mL); CBM: Concentração Bactericida Mínima (mg/mL). 

CuSO4: Sulfato de Cobre; ZnSO4: S WHO, 2014ulfato de Zinco; MnSO4: Sulfato de Manganês 

*ATCC E. coli 11299. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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APÊNDICE C - Perfil filogenético, presença de plasmídeos e Índice 

de Resistência Múltipla aos Antibacterianos dos isolados de E. coli 

Local Iso G. F. Pla IRMA 

Ponto 

1 

1 B2 + 0,14 

2 B2 + 0,14 

3 B2 + 0,36 

4 B2 - 0,14 

5 B2 + 0,07 

6 B2 + 0,07 

7 B2 - 0,07 

8 B2 + 0,14 

Ponto 

2 

1 B2 + 0,07 

2 B2 + 0,14 

3 B2 + 0,07 

4 B2 + 0,14 

5 B2 + 0,14 

6 B2 + 0,14 

7 B2 + 0,14 

8 B2 + 0,21 

Ponto 

3 

1 B2 + 0,14 

2 A + 0,21 

3 B2 - 0,14 

4 B2 - 0,14 

5 A + 0,14 

6 A + 0,14 

7 B2 + 0,36 

8 B2 + 0,14 

Ponto 

4 

1 D + 0,14 

2 A + 0,07 

3 B2 + 0,07 

4 B2 + 0,21 

5 B2 + 0,07 

6 B2 + 0,07 

7 B2 - 0,07 

8 B2 + 0,14 

Local Iso G. F. Pla IRMA 

Ponto 

5 

1 B1 - 0,07 

2 B1 + 0,14 

3 A + 0,07 

4 B1 + 0,07 

5 B1 + 0,07 

6 B1 + 0,07 

7 B1 + 0,14 

8 B1 - 0,14 

Ponto 

6 

1 B1 + 0 

2 B1 + 0,14 

3 B1 + 0,07 

4 A + 0,07 

5 A + 0 

6 B1 + 0,07 

7 B1 - 0,14 

8 B1 + 0,14 

Ponto 

7 

1 B1 + 0,07 

2 B1 + 0 

3 B1 + 0,07 

4 A + 0,07 

5 B1 + 0,07 

6 B1 + 0,07 

7 B1 + 0,07 

8 B1 + 0,14 

Ponto 

8 

1 B1 + 0,14 

2 B1 + 0,14 

3 B1 + 0,07 

4 B1 + 0,14 

5 B1 + 0,07 

6 A + 0,14 

7 A + 0,07 

8 A - 0,14 

Iso: Isolado; G. F.: Grupo Filogenético; Pla: Plasmídeo; IRMA: Índice de Resistência Múltipla aos 

Antibacterianos; +: Positivo; -: Negativo. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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APÊNDICE D – Resultado da Reação em Cadeia da Polimerase para 

o gene ChuaA em gel de agarose 2% corado com brometo de etídio 
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APÊNDICE E – Resultado da Reação em Cadeia da Polimerase para 

o gene YjaA em gel de agarose 2% corado com brometo de etídio 
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APÊNDICE F – Resultado da Reação em Cadeia da Polimerase para 

o fragmento de DNA TspE4C2 em gel de agarose 2% corado com 

brometo de etídio 
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APÊNDICE G – Resultado da extração de plasmídeos em gel de 

agarose 1% corado com brometo de etídio 

 
 

 


