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Amazonia Azul: 5,7 Milhões Km2 de espelho de água 

https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611

https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611




Dezenas de novas 

linhagens de virus



Viromas de rios e do mar



Viromas de rios e do mar



Ubíquo

Tempo de duplicação

Plasticidade genômica

>190 spp.

Linhagens simbiontes





Probiótico P62 coloniza os juvenis de camarão



Probiótico P62 inibe crescimento Vibrio harveyi

em juvenis e estimula o crescimento dos camarões 



Vibrios (190 spp)

Vibrio: 133

Photobacterium: 37

Aliivibrio: 6

Enterovibrio: 5

Salinivibrio: 4

Grimontia: 4

Echinimonas: 1



MALDI-TOF para diagnóstico

doi: 10.1007/s00203-020-01917-9



Perfis de MALDI-TOF

Diagnóstico tb para
Bactérias Lácticas
Streptococcus



Genoma para diagnóstico e biossegurança

DOI: 10.1128/IAI.05138-11



Genoma e a resistência múltipla aos antimicrobianos



Antimicrobianos e antivirais marinhos 

• Turfs

• Algas

• Esponjas

• Corais

• Peixes

Biodiversidade e soluções para uma 
aquicultura sustentável



O que é turf?



Metagenoma de turfs



https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161168

Diagnóstico taxonômico e funcional por meio de metagenoma



Modelo conceitual do sistema turf





Efeitos inibitórios de extratos de cianobactérias
de turf contra o virus influenza

doi: 10.7717/peerj.5716. eCollection 2018.



Genômica de cianobactérias



Clusters gênicos para produção de metabólitos secundários genes



Redução de vibrios no cultivo da alga Laurencia



Indução da expressão de genes

-Reconhecimento do patógeno

-Defesa

-Espécies reativas Oxigênio

-Sinalização celular

-Produção metabólitos 
secundário (terpenos)



fistularina-3, 11-hydroxyaerotionina, e ácido verongidioco

2017



Carotenóides de microrganismos de corais e de 
esponjas aumentam sobrevivência e crescimento 

de peixes





2013: 
MCTI/CNPq/FNDCT 
- Ação Transversal 
Nº 63/2013 
Estruturação de 1 
Rede de Pesquisa 
em biotecmar

2015: 1ª. Reunião das 4 Redes

Maio/2016: Redes regionais 
se unem para formar a 
BIOTECMAR

Nov/2017: Portaria 
Ministerial Criação 
da BIOTECMAR

2018: Primeiros projetos aprovados (Proantar, 
MS), CAPES Entre Mares, CNPq Rede Oleo, 
FAPERJ. OceanBergen, Nofima, PELD
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30 instituições
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