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RESUMO 
 
 
 

A cárie dentária é a doença que afeta cerca de 50-99% das 
pessoas na maioria das comunidades do mundo, oportunizando 
estudos de produtos que possam interferir em seus fatores etiológicos 
com a finalidade de reduzir sua prevalência. Os frutos da 
biodiversidade amazônica são alguns elementos que estão sendo 
estudados para verificar as suas prováveis influências inibitórias no 
crescimento do biofilme dentário na cavidade oral. Nesse sentido, este 
estudo objetivou avaliar o efeito antimicrobiano e antiaderente in situ 
da gordura da semente do Platonia insignis Martius (Clusiaceae) e do 
óleo da Bertholletia excelsa (Lecythidaceae) em microrganismos da 
microbiota bucal. Foi realizada a determinação da concentração 
inibitória mínima pelo método de incorporação (pour plate) e 
contagem das UFC; análise de aderência quantitativa por meio da 
contagem de UFC, e análise de aderência qualitativa pela 
determinação da microdureza pré e pós-intervenção e fotografias de 
MEV. Este estudo não identificou a CIM das amostras e atividade 
antiaderente. 

 

 

Palavras-chave: P. insignis, B. excelsa, bacuri, castanha-do-Pará, 
antimicrobiano, aderência, Odontologia. 
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ABSTRAT 

 
 

In vitro antimicrobial effects and nonstick Amazon oil-nut Bertholletia 
excelsa (Lecythidaceae) and fat bacuri Platonia insignis Martius 

(Clusiaceae) on microorganisms of the oral flora 

 

 Dental caries is a disease that affects about 50-99% of people in 
most communities in the world, providing opportunities for studies of 
products that may interfere with their etiological factors in order to 
reduce its prevalence. The fruit of Amazonian biodiversity are some 
elements that are being studied to determine their probable inhibitory 
influences on the growth of biofilm in the oral cavity. Thus, this study 
aimed to evaluate the antimicrobial effect and in situ nonstick fat seed 
Platonia insignis Martius (Clusiaceae) and oil Bertholletia excelsa 
(Lecythidaceae) by microorganisms in the oral microbiota. Was 
performed to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) for 
pour plate and counting the CFU; adhesive quantitative analysis by 
CFU counts and adhesive qualitative, measurement microhardness 
and photographs by SEM. This study did not identify the MIC samples 
and nonstick activity. 

 

Key Words: Platonia insignis, Bertholletia excelsa, bacuri, castanha-

do-Pará, antimicrobial, adherence, dentistry. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Estudos em busca por produtos antimicrobianos com boa 

substantividade e que sejam adjuvantes na terapia anticárie são cada 

vez mais frequentes no meio científico. 

Nesse sentido, o presente estudo analisou o efeito 

antimicrobiano in vitro da gordura da semente do Platonia insignis 

Martius (Clusiaceae) e o óleo da Bertholletia excelsa (Lecythidaceae) 

em microrganismos da cavidade oral. 

Suas comprovadas ações na odontologia são incipientes, 

favorecendo estudos que analisam e avaliam seus efeitos, ao ponto 

de proporcionar a elaboração de produtos capazes de reduzir a cárie 

dentária, uma doença prevalente nos habitantes da região amazônica. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lecythidaceae
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2 – ARTIGO CIENTÍFICO 

 
 

Estudo in vitro dos efeitos antimicrobiano e antiaderente de Platonia 

insignis Martius (Clusiaceae) e de Bertholletia excelsa (Lecythidaceae) sobre 

microrganismos da microbiota bucal 

 

In vitro effects of antimicrobial and non-stick Platonia insignis Martius 

(Clusiaceae) and Bertholletia excelsa (Lecythidaceae) on microorganisms of 

oral microbiota 
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Abstract 

 

 The fruit of Amazonian biodiversity are some elements that are being 
studied to determine their probable inhibitory influences on the growth of biofilm in 
the oral cavity. Thus, this study aimed to evaluate the antimicrobial effect and in 
situ nonstick fat seed Platonia insignis Martius (Clusiaceae) and oil Bertholletia 
excelsa (Lecythidaceae) by microorganisms in the oral microbiota. Was performed 
to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) for pour plate and 
counting the CFU; adhesive quantitative analysis by CFU counts and adhesive 
qualitative, measurement microhardness and photographs by SEM. This study did 
not identify the MIC samples and nonstick activity. 

 

Key Words: Platonia insignis, Bertholletia excelsa, bacuri, castanha-do-Pará, 

antimicrobial, adherence, dentistry. 

 

 

Resumo 

Os frutos da biodiversidade amazônica são alguns elementos que estão 
sendo estudados para verificar as suas prováveis influências inibitórias no 
crescimento do biofilme dentário na cavidade oral. Nesse sentido, este estudo 
objetivou avaliar o efeito antimicrobiano e antiaderente in situ da gordura da 
semente do Platonia insignis Martius (Clusiaceae) e do óleo da Bertholletia 
excelsa (Lecythidaceae) em microrganismos da microbiota bucal. Foi realizada a 
determinação da concentração inibitória mínima pelo método de incorporação 
(pour plate) e contagem das UFC; análise de aderência quantitativa por meio da 
contagem de UFC, e análise de aderência qualitativa pela determinação da 
microdureza pré e pós-intervenções e fotografias de MEV. Este estudo não 
identificou a CIM das amostras e atividade antiaderente. 

 

Palavras-chave: P. insignis, B. excelsa, bacuri, castanha-do-Pará, antimicrobiano, 
aderência, Odontologia. 
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INTRODUÇÃO 

Anualmente, produtos com ingredientes de origem vegetal geram US$14 

bilhões no mercado global de medicamentos (1,2,3). 

Fato que têm despertado atenção sobre a biodiversidade da região 

Amazônica e de seu número satisfatório de produtos naturais, entre eles, os óleos 

essenciais e extratos utilizados na medicina popular (4). 

Isolar essas substâncias que apresentam eficácia significativa (5) é uma 

resposta à ocorrência de resistência aos medicamentos convencionais, uma vez 

que, a utilização de plantas e frutos comestíveis pode possibilitar o 

desenvolvimento de produtos mais bicompatíveis em relação aos sintéticos, e 

tornam oportuno à população seus efeitos, que já são parte de sua rotina 

alimentar. 

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Brasil 

reconhece e incentiva o desenvolvimento de modernas drogas terapêuticas a 

partir dos produtos naturais, incluindo os derivados de plantas. 

Numerosos produtos com ingredientes de origem vegetal estão sendo cada 

vez mais, testados por exercer influência inibitória no crescimento do biofilme 

microbiano na cavidade oral, cujas primeiras consequências é a cárie dentária, 

doença que afeta cerca de 50-99% das pessoas na maioria das comunidades do 

mundo (6). 

Terapias dirigidas como estratégias para lidar com esse ambiente de 

flutuações do biofilme dentário envolvido no processo de cárie, estão relacionadas 

aos componentes alimentares, alguns já considerados inibidores da atividade de 

cárie, como: lecitinas, chá preto, alimentos oleosos como queijos, nozes e 
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castanhas, compostos por fibras, vitaminas, minerais, substâncias fenólicas e 

flavonoides (7,8). 

Segundo Kjaerheim et al (9) os óleos apresentam inibição significativa da 

placa bacteriana, como observado com o óleo de Castanha-do-Pará Bertholletia 

excelsa (OCP), da família Lecythidaceae, que diminuiu in situ o número de 

Streptococcus mutans quando incorporado na composição de dentifrícios (10). 

Esse interesse em produtos de origem vegetal despertou interesse na 

descoberta de outros produtos, como a gordura da semente de bacuri Platonia 

insignis Martius (GSB), da família Clusiaceae (11), com capacidade 

anticonvulsivante e redutora do processo inflamatório agudo de feridas cutaneas 

de ratos (12,13).  

Além do GSB, outros produtos de plantas da família Clusiaceae, foram 

encontrados com propriedades antibacteriana, analgésica, antiplasmódica, 

anticonvulsivante e citotóxica (14,15,16,17,18,19). 

A utilização do OCP e da GSB frente microrganismos da flora bucal 

envolvidos no processo cariogênico, propaga a utilização e valorização da 

biodiversidade amazônica, maiores conhecimentos das espécies comuns à 

população e a produção de possíveis produtos fitoterápicos com efeitos 

preventivos ou terapêuticos. 

Nesse sentido, baseando-se no interesse em terapias naturais e em 

produtos de origem vegetal a partir de produtos comuns na região Amazônica, o 

presente trabalho estudou o efeito in vitro da atividade antimicrobiana e 

antiaderente da GSB e do OCP. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lecythidaceae


 

6 
 

METODOLOGIA 

1. Obtenção da amostra 

Para obtenção da gordura da semente de bacuri (GSB) e do óleo da 

castanha (OCP), as sementes foram secas em estufa de secagem, com 

circulação de ar, à 60ºC, por 72 h e na sequência fatiadas, prensadas e filtradas. 

As amostras foram armazenadas em frasco âmbar e mantidas sobre 

refrigeração (-8ºC) até o momento da análise. 

2. Análise da atividade antimicrobiana in vitro 

Foram utilizados nos ensaios microbiológicos as cepas Lactobacillus casei 

(ATCC 7469) e Streptococcus mutans (ATCC 25175), e os microrganismos do 

banco padrão do Laboratório de Controle de qualidade microbiológico de 

medicamentos do Centro Universitário do Pará-CESUPA: Escherichia coli (ATCC 

25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Salmonella typhi (ATCC 

19430), Staphylococcus aureus (ATCC 6538P) e Candida albicans (ATCC 

10231).  

Controle positivo e negativo 

Foi usado como controle positivo para as bactérias Gram-negativas a 

estreptomicina na concentração de 1 mg/mL; para bactérias Gram-positivas a 

vancomicina na concentração de 1 mg/mL e para a levedura o miconazol na 

concentração de  2 mg/mL. Os solventes utilizados no preparo dos 

antimicrobianos e para as amostras de GSB e OCP foram utilizados como 

controle negativo. 
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Determinação da concentração inibitória mínima (CIM), pelo método de 

diluição em ágar.  

Os ensaios de sensibilidade foram realizados em duplicatas em placas de 

Petri (diâmetro) para concentrações de GSB e OCP aplicadas em %V/V (% V (GSB 

ou OCP)/5 mL de meio), com volumes de 1,00; 0,80; 0,50; 0,45; 0,40; 0,35; 0,30; 

0,25,0,15; 0,10 e 0,05 mL/5 mL de cultura; de acordo com a  técnica da diluição 

em ágar para determinação da concentração inibitória mínima (20).  

As referidas alíquotas da diluição de GSB e OCP foram adicionadas em 

placas estéreis, em seguida, as culturas e por fim homogeneizados com 

movimentos circulares da placa em uma superfície plana. 

Após a solidificação da cultura, as placas semeadas com bactérias foram 

incubadas a 35 ± 2°C/24 h, sendo o S. mutans cultivado ainda em microaerofilia, 

em jarra de cultura. As amostras em cultivo de C. albicans foram incubadas a     

25 ± 2°C/24 h.  

Após o período de incubação, as culturas foram reveladas com 3 mL de 

ágar bacteriológico a 1% (m/V) com solução de cloreto de trifeniltetrazólico a         

7 mg/mL. A manutenção da cor vermelha no meio é interpretada como presença 

de crescimento microbiano (microrganismo resistente à fração avaliada). 

3. Análise da aderência bacteriana in vitro 

Obtenção dos espécimes  

Foram confeccionados 96 corpos de prova de dentes bovinos obtidos de 

um matadouro, previamente lavados, condicionadas em água destilada estéril e 

seccionados na face vestibular, da qual foram retirados blocos de esmalte dental 
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de 3 x 3 x 3 mm com disco diamantado dupla face Microdont®, adaptado a peças 

de mão movidas a um motor elétrico de baixa rotação Dabi Atlant® sob 

refrigeração e em ambiente úmido para evitar trincas no esmalte.  

Cada espécime foi preso por fio dental fixado com resina composta e 

identificado, polido com lixas d’água nas granulações 200, 400, 600, 800 e 1200 

em uma lixadeira politriz Arotec® motorizada Aropol 2V, e analisado quanto 

dureza do esmalte e o conteúdo mineral presente em um microdurômetro Future 

Tech FM-700® . 

Posteriormente, os espécimes foram armazenados em microtubos com 

água deionizada e autoclavados a 121°C por 15 minutos. 

Dois sistemas de aderência paralelos foram montados, um para análise 

quantitativa (SA1) e outro qualitativo da aderência (SA2).  

 

Ensaio qualitativo da aderência bacteriana in vitro 

O sistema de aderência (SA2) foi confeccionado com tubos de ensaio (15 x 

3 mm) com volume padronizado de 1mL de meio de cultura acrescidos do inóculo 

e uma espécime previamente preparada presa por fio dental, foi incubada a 37ºC 

por 10 e 21 dias. Durante todo o período de incubação, a cada 24 h foi a realizada 

transferência do espécime para um meio de cultura novo e coloração de Gram, 

com observação em microscopia óptica para a confirmação da pureza da cultura. 

Cada sistema de aderência foi submetido a uma intervenção diferente (Tabela 1). 

Durante a renovação do meio foi observada a presença ou ausência de 

biofilme no espécime, bem como a formação de grumos em suspensão no meio 

de cultura, e precipitado no fundo dos tubos. O ensaio foi realizado em duplicatas. 



 

9 
 

 
 
Tabela 1 – Especificações das intervenções realizadas no ensaio qualitativo da 

aderência bacteriana in vitro. 

Intervenção Especificações 

I1 Dente + Microrganismo (Incubação por 10 e 21 dias). 

I2 
Dente + Microrganismo + Clorexidina 0,012% (Incubação por 10 
dias)*. 

I3 Dente + Microrganismo + GSB (Incubação por 10 e 21 dias)*. 
I4 Dente + Microrganismo + OCP (Incubação por 10 e 21 dias)*. 

* Espécimes embebidos na substância teste.  

 
Após os 10 e 21 dias de incubação, metade dos espécimes foram 

removidos do sistema de aderência in vitro e submetidos à microdureza (KHN) e a 

outra metade preparados para a realização da Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) pela fixação das peças em solução de gluraraldeído a 2% e 

desidratação em solução hidroalcoólica nas concentrações de 30, 50, 70, 80, 90 e 

100% (V/V). Em seguida as peças foram secas por 24 h e metalizadas no 

metalizador Emitech® K550. 

Os espécimes devidamente preparados foram submetidos à observação e 

análise através de MEV no Microscópio Leo 1450VP Scanning Electron 

Microscope® do Laboratório de Microscopia Eletrônica no Instituto Evandro 

Chagas e dureza do esmalte e o conteúdo mineral presente em um 

microdurômetro Future Tech FM-700®. 

As amostras fotografadas por MEV com aumentos de 800 a 1000x foram 

analisadas quanto à organização das colonizações bacterianas sobre a superfície 

do tecido adamantino (Tabela 2) segundo estabelecido por Trein et al (21). 
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Tabela 2 – Critérios adotados para análise das intervenções realizadas nos 

espécimes do ensaio qualitativo da aderência bacteriana in vitro. 

Índice Critério 

0 Ausência de colonização. 

1 Pontos esparsos de colonização. 

2 Área de colonização avançada. 

3 Recobrimento quase total do corpo de prova. 

4 Recobrimento total do corpo de prova. 

Fonte: Trein et al. (2006). 

Ensaio quantitativo da aderência bacteriana in vitro 

O ensaio foi realizado em duplicata para cada inóculo e analisado com 

repetições para a contagem estimada das UFC/cm2 aderidas após 1, 2, 3, 12, 24, 

48 e 72 horas de incubação a 37±2ºC, sem troca de meio de cultura. 

A cada tempo de incubação avaliado, as células fracamente aderidas em 

cada espécime foi desprezada no interior de um microtubo contendo 1 mL de  

tampão fosfato salino (PBS), agitado manualmente. 

Em seguida o espécime foi transferido a outro microtubo e agitado em um 

agitador vortex por 30 seg. A partir dessa suspensão a amostra foi diluída e 

alíquotas de 0,1 mL foram semeadas em ágar. As placas foram incubadas a 37ºC 

por 24 h. 

A contagem das UFC referente cada espécime foi realizada em contador 

de colônias, multiplicando-se o número de colônias presentes pela diluição 

correspondente. O valor corresponde as células viáveis aderidas em uma área de 

3 cm2 do espécime. 
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Análise Estatística 

Os valores médios de aderência foram avaliados pela análise de variância 

ANOVA e Tukey dos intervenções e tempos de cultivo, considerando um intervalo 

de confiança de 95% (p > 0,05).  

 

RESULTADOS 

Análise da atividade antimicrobiana in vitro  

Os resultados encontrados demonstram que não houve interferência na 

atividade antimicrobiana in vitro de GSB e OCP sobre as linhagens das bactérias 

e da levedura frente à carga microbiana de 106 UFC/mL (Tabela 3). 

Para o tratamento estatístico dos dados da curva de crescimento utilizou-se 

a Análise de Variância (ANOVA) para nível de significância de p<0,05. 

Tabela 3 – Concentração Inibitória mínima - CIM das amostras GSB e OCP frente 
à carga microbiana de 106 UFC/mL de S. aureus, E. coli, P. 
aeruginosa, S.aureus, C.albicans, S. mutans e L. casei. 

Microrganismos GSB (mg/mL) OCP (mg/mL) 

S. aureus (ATCC 25923) < 217 < 250 
E. coli (ATCC 25922) < 217 < 250 
P. aeruginosa (ATCC 27853) < 217 < 250 
S. typhi (ATCC 14028) < 217 < 250 
C.albicans (ATCC 10231) < 217* < 250* 
S. mutans (ATCC 25175) < 217 < 250 
L. casei (ATCC 7469) < 217 < 250 

* Crescimento lento e parcial na placa. 
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Ensaio quantitativo de aderência bacteriana in vitro 

Os resultados do ensaio quantitativo de aderência in vitro de GSB e OCP 

sobre as linhagens das bactérias S. mutans e L. casei estão representados nas 

Figuras 1 e 2. 

 
Figura 1 – Curvas de crescimento de S. mutans no espécime dente (D), na 

presença de castanha-do-Pará (OCP), bacuri (GSB) e clorexidina 
(CLX). 

 

 
Figura 2 – Curvas de crescimento de L. casei no espécime dente (D), na  

presença de castanha-do-Pará (OCP), bacuri (GSB) e clorexidina 
(CLX). 
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Ensaio qualitativo de aderência bacteriana in vitro 

Os valores das diferenças de dureza entre as intervenções (I1 x I2 x I3 x I4) 

quando comparados em tempos diferentes de cultivo, após 10 e 21 dias do ensaio 

qualitativo de aderência in vitro com S. mutans encontram-se Tabela 4 e na 

Figura 3. 

Tabela 4: Comparação da média e desvio padrão da microdureza Knoop (KHN) 
pré e pós-intervenção e percentual de perda de dureza superficial 
(%PDS) em relação à intervenção empregada e tempos 
experimentais com a cepa de S. mutans.  

Intervenção 
Tempo 
(dias) 

KHN  
Pré-Intervenção 

KHN  
Pós-Intervenção 

PDS* 
p 

Valor Média e 
Desvio Padrão 

Média e 
Desvio Padrão 

I1 
10 345,26 ± 14,32 229,27 ± 38,48 0,34 (a) 

>0,05 
21 388,26 ± 12,13 336,20 ± 46,41 0,13 (a) 

I2 10 374,50 ± 27,71 362,00 ± 16,77 0,04 (a) >0,05 

I3 
10 426,06 ± 5,82 261,07 ± 12,86 0,39 (a) 

>0,05 
21 358,10 ± 18,47 365,1 ± 20,90 -0,03 (a) 

I4 
10 354,10 ± 20,77 336,97 ± 39,80 0,18 (a) >0,05 

21 369,73 ± 21,73 261,97 ± 15,95 0,18 (a) 
* Letras diferentes indicam diferença estatística a 5% (p<0,05). 
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Figura 3 – Valores de microdureza (KHN) dos espécimes submetidos às 

intervenções (I) com S. mutans no tempo de 10 e 21 dias. 
 

No ensaio com L. casei (ATCC 7469), representado na Tabela 5 e na 

Figura 4, é possível observar a média e desvio padrão da microdureza Knoop 

(KHN) pré e pós-intervenção e percentual de perda de dureza superficial (%PDS) 

em relação à intervenção empregada nos devidos tempos experimentais (10 e 21 

dias). 

Nas intervenções com duração de 10 dias, destaca-se a diferença 

estatística significante de dureza entre os mesmos (p<0,0204) e a inexistência de 

diferença estatística significante (p<0,0895) de dureza na mesma intervenção      

(10 dias x 21 dias).  

KHN Pré (10 dias) KHN Pَ s (10 dias) KHN Pré (21 dias) KHN Pَ s (21 dias)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 (
K

H
N

)

Tempo (t)

 D+M

 D+M+CLX

 D+M+GB

 D+M+OC



 

15 
 

As intervenções realizadas durante 21 dias não apresentaram diferenças 

de dureza significativa entre si (p<0,2015) e quando comparados com as outras 

(p<0,9942).  

Tabela 5: Comparação da Média e Desvio Padrão da microdureza Knoop 
(KHN) pré e pós-intervenção e percentual de perda de dureza 
superficial (%PDS) em relação à intervenção empregada e tempos 
experimentais com a cepa de L. casei. 

Intervenção 
Tempo 
(dias) 

KHN  
Pré-Intervenção 

KHN  
Pós-Intervenção 

PDS* 
p 

Valor Média e 
Desvio Padrão 

Média e 
Desvio Padrão 

T1 
10 376,06 ± 22,18 340,47 ± 25,17 

0,09  
(a, e) 

>0,05 
21 396,47 ± 52,03 336,20 ± 13,21 

0,05  
(a, e) 

T2 10 340,50 ± 17,78 305,40 ± 37,63 
0,11  
(b, e) 

>0,05 

T3 
10 339,03 ± 9,05 319,43 ± 33,56 

0,06  
(a, e) 

>0,05 
21 320,43 ± 16,93 361,30 ± 22,53 

-0,12  
(a, e) 

T4 
10 352,20 ± 20,54 314,30 ± 4,85 

0,11  
(c, e) >0,05 

21 328,86 ± 4,41 299,33 ± 12,44 
0,09  
(a, e) 

*Letras diferentes indicam diferença estatística a 5% (p<0,05). 
a, b, c, d = p<0,0204. 
e = p<0,0895. 
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Figura 4 – Valores de microdureza (KHN) dos espécimes 

submetidos aos intervenções (T) com L. casei no 
tempo de 10 e 21 dias. 

 

 

Os espécimes submetidos à MEV apresentaram organização diferenciada 

das colonizações bacterianas sobre a superfície do tecido adamantino na 

presença de L. casei (ATCC 7469) e S. mutans (ATCC 25175) conforme 

demonstrado na Figura 5 e 6. 
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Figura 5 – Características morfológicas obtidas por microscopia 

de varredura, da interface adesiva dos espécimes 
submetidos aos intervenções (T) com S. mutans. A: 
I1 (10 dias); B: I1 (21 dias); C: I2 (10 dias); D: I2 (21 
dias); E: I3 (10 dias); F: I3 (21 dias); G: I4 (10 dias); 
H: I4 (21 dias). Índices: A: 2 (área de colonização 
avançada);  B, D, F, G, H: 4 (recobrimento total do 
corpo de prova); C: 1 (pontos esparsos de 
colonização); E: 3 (recobrimento quase total do corpo 
de prova). 
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Figura 6 – Características morfológicas obtidas por microscopia 

de varredura, da interface adesiva dos espécimes 
submetidos aos intervenções (T) com L. casei. A: I1 
(10 dias); B: I1 (21 dias); C: I2 (10 dias); D: I2 (21 
dias); E: I3 (10 dias); F: I3 (21 dias); G: I4 (10 dias); 
H: I4 (21 dias). Índices: A, C, D, E, G: 1 (pontos 
esparsos de colonização);  B: 3 (recobrimento quase 
total do corpo de prova); F: 0 (ausência de 
colonização). 
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DISCUSSÃO 

A cárie dentária ainda afeta grande parte da população, sendo essencial o 

papel dos microrganismos e sua capacidade de influenciar com diversos traços de 

virulência essa patogenia (21). 

O desenvolvimento de novas estratégias a fim de eliminar tal expressão de 

virulência, tem propiciado inúmeros estudos nos quais agentes diferentes, 

incluindo extratos de plantas e outros produtos naturais são testados quanto aos 

seus recursos inibitórios e seus compostos bioativos. 

Como é o caso de alguns componentes alimentares, considerados 

inibidores da atividade de cárie. Lecitinas, chá preto, alimentos oleosos como 

queijos, nozes e castanhas, são considerados protetores por serem compostos 

por fibras, vitaminas, minerais, substâncias fenólicas e flavonoides (7,8). 

Baseado nessa atividade protetora de alguns alimentos ocorreu a seleção 

da GSB e do OCP. Produtos naturais da região Amazônica comumente 

empregados na medicina popular e rotina alimentar da população. 

A GSB já é conhecida por sua capacidade anticonvulsivante e cicatricial 

(12, 13) e o OCP na influência de aderência bacteriana de S. mutans sobre o 

esmalte dentário (10). 

As dificuldades geradas no que concerne à comparação dos resultados de 

estudos com produtos naturais em relação à atividade antimicrobiana e 

antiaderente, é decorrente das diferentes apresentações dos produtos avaliados, 

bem como os mais variados critérios metodológicos empregados para a 

realização das pesquisas (23). 
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Isso foi observado durante a realização desta pesquisa, que em 

decorrência da apresentação hidrofóbica do GSB e do OCP, necessitou de 

empregos metodológicos diversificados. 

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi realizada por 

pour plate, cujos dados estão apresentados na Tabela 3, demonstrando que a 

atividade antimicrobiana dos produtos sobre as linhagens bacterianas e de 

levedura estudadas faz-se necessário concentrações muito altas, indicando baixo 

potencial antimicrobiano do produto natural (24). 

No entanto, destacou-se a levedura C. albicans (ATCC 10231), cujo 

crescimento foi lento e parcial na placa quando comparado aos outros 

microrganismos, o que segundo Cardoso (25), é comum em leveduras, cujas 

taxas de formação dos biofilmes são inferiores à taxa de crescimento de outros 

microrganismos em suspensão, sendo este parâmetro determinador para a 

susceptibilidade a antibióticos. 

Para a confirmação dos resultados obtidos pela CIM, foi proposto um 

sistema in vitro para a realização de análises de aderência bacteriana frente às 

cepas S. mutans e L. casei. Tal estratégia foi adotada para permitir a 

padronização de uma superfície que pudesse ser avaliada em relação à 

aderência do biofilme bacteriano (26). Dois sistemas de aderência paralelos foram 

montados, um para análise quantitativa (SA1) e outro qualitativo da aderência 

(SA2).  

O sistema foi composto por espécimes de esmalte dental bovino devido 

sua fácil obtenção em relação ao esmalte humano e sua face vestibular mais 

plana, propiciando uma maior padronização (26). 
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Todos foram submetidos a diferentes intervenções. O SA1 possibilitou a 

determinação da curva de crescimento das cepas após 1, 2, 3, 12, 24, 48 e 72 

horas (Figuras 1 e 2). 

Os resultados expressos na Figura 1 demonstram que o crescimento da 

cepa de S. mutans submetida ao I3 e I4 nas primeiras 3h é maior em relação aos 

controles I1 e I2, o que sugere maior aderência do microrganismo ao espécime na 

presença de GSB e OCP.  

Comparando-se com os resultados expressos na Figura 2 em relação ao 

crescimento da cepa de L. casei, o mesmo apresentou menor aderência na 

presença de GSB e OCP em relação ao I1, com destaque para I4 cuja aderência 

só atingiu os mesmos valores de I1 no tempo 48h. 

Apesar dos resultados L. casei frente GSB e OCP sugerirem uma menor 

aderência, é preciso levar em consideração o metabolismo e as características do 

mesmo, que em relação à cárie de superfície lisa de esmalte ou superfície 

radicular, esse microrganismo desempenha papel preponderante como agente 

etiológico do início da lesão de cárie, uma vez que não é capaz de formar 

polissacarídeos extracelulares, e, portanto, não adere a superfícies lisas, 

necessitando de sítios retentivos para a sua colonização (27). 

Leites (27) afirma que os lactobacillus são como invasores secundários em 

algumas lesões de cárie, contribuindo para a progressão destas por suas 

caraterísticas acidogênicas associadas ao desenvolvimento da cárie dentária sob 

circunstâncias específicas (excesso de sacarose). 

A aderência observada na avaliação quantitativa de GSB e OCP foi 

semelhante (p<0,05) e quando comparada com o controle realizado com a 

clorexidina, ambas as amostras apresentaram carga microbiana aderente 
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significantemente maior. Este comportamento foi observado durante as três 

primeiras horas de avaliação, após 12 h os crescimentos foram semelhantes entre 

amostras e controle positivo. 

Estes mesmos resultados foram observados por MEV. Os espécimes 

submetidos ao SA2 foram analisados em com 10 e 21 dias e renovação diária de 

meio de cultura para o fornecimento de substrato adequado ao crescimento 

microbiano antes de atingir a fase de declínio (26).  

Essa estratégia foi adotada para possibilitar a produção de ácidos 

orgânicos pelo S. mutans (26). 

Após os tempos de incubação os espécimes foram submetidos a duas 

análises: microdureza (KNH) e fotografias por MEV, conforme demonstrado na 

Tabela 4-5 e nas Figuras 3-4. 

Ao analisar-se a cepa de S. mutans quanto à microdureza, é evidente a 

ausência de diferença estatisticamente significante de dureza entre os 

intervenções realizados e ao se comparar o mesmo intervenção em tempos 

diferentes (10 dias x 21 dias).  

Ao se analisar por MEV os espécimes com o mesmo inóculo, conforme 

descritos na Tabela 4, foi observado que as características morfológicas da 

interface adesiva variaram quando comparadas ao grupo controle. Houve a 

formação de um biofilme espesso nos espécimes, com células agrupadas 

firmemente em uniformidade de morfologia, com exceção do grupo controle com 

clorexidina 0,012% (I2) que apresentou pontos esparsos de colonização por S. 

mutans. 
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Comparando-se I1 x I2 x I3 x I4, observou-se que I3 (intervenção com 

OCP) apresentou recobrimento total do corpo de prova e I4 (intervenção com 

GSB) recobrimento quase total em 10 dias de intervenção.  

Ao se confrontar os resultados nos dois períodos de intervenção (10 e 21 

dias), os espécimes apresentaram colonização progressiva intensa, com 

destaque para I4 que manteve desde o período de 10 dias intensa colonização, 

quando comparado ao controle positivo I2. 

Tal resultado sugere a necessidade de investigação da OCP e da GSB 

como fatores de crescimento bacteriano. Esse achado contrapõe os resultados de 

Filogônio et al (10), cujo estudo incorporou a um dentifrício comercial OCP e 

comparou-o ao mesmo em sua versão original, encontrando ausência de 

diferenças entre os grupos no início do estudo o que segundo o autor, demonstra 

que os grupos eram homogêneos em seu potencial para o controle do biofilme 

dental. Segundo ele, seus resultados sugerem que a inserção de óleos em 

dentifrícios pode levar a efeitos benéficos importantes. 

Segundo Hasan (22), o S. mutans tem desenvolvido vários mecanismos 

distintos para a sua sobrevivência sem obstáculos no interior da cavidade oral, 

sendo os fatores de virulência importantes por incluírem acidogenicidade 

juntamente com a sua capacidade de produzir grandes quantidades de 

polissacarídeos extracelulares ou glucanos que são sintetizados a partir de 

carboidratos da dieta por glucosiltransferases. 

Nos espécimes tratados com o inóculo L. casei a colonização ocorreu por 

pontos durante o período de 10 dias de intervenção, com exceção de I3 teve 

ausência de colonização no mesmo período. 
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Após 21 dias de intervenção I3 e I4 apresentaram pontos esparsos de 

colonização em relação ao controle negativo I1, cuja aderência recobriu quase 

totalmente o espécime.  

Os resultados da análise de aderência in vitro confirmam que os 

microrganismos aderem às superfícies de teste em uma distribuição semelhante à 

observada qualitativamente por MEV e indicada na análise quantitativa de 

aderência, conforme Anami (28). 

A adesão das bactérias às superfícies dentais constitui um processo 

complexo multifatorial, influenciado pelo ambiente bucal, morfologia dental, 

superfície bacteriana e hábitos do hospedeiro e superfície do substrato (29). 

A resistência bacteriana frente aos antimicrobianos é o que motiva a busca 

por novas terapias eficazes. A GSB e o OCP não podem ser considerados 

alternativas viáveis para novos produtos com princípios bioativos no controle da 

cárie. 

 

CONCLUSÕES 

 Não foi observada nenhuma atividade antimicrobiana de GSB e OCP frente às 

cepas microbianas investigadas. 

 A GSB e o OCP não exerceram efeito protetor significativo no processo de 

desmineralização do esmalte nos tempos estudados. 

 Não foram observados efeitos antiaderentes significativo de GSB e OCP frente 

às amostras testadas.  
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 Os resultados da aderência confirmam o que é descrito na literatura quanto à 

intensidade da colonização por S. mutans mais extensiva quando comparado ao 

L. casei. 
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APÊNDICE – A 

 

Metodologia Completa 

1 - MATERIAIS 

1.1 - OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

1.1.1 - Amostra de bacuri 

A amostra de gordura de bacuri foi obtida de sementes 

adquiridas na feira comercial Vinte e Cinco de Setembro de Belém-

Pará, oriundas da região de Bacuriteua, município de Brabgança-Pará 

no mês de março/2011. 

Cerca de 300 sementes foram separadas manualmente no 

Laboratório de Operações de Separação da Faculdade de Engenharia 

de Alimentos (LAOS) da Universidade Federal do Pará (UFPA), 

despolpadas e lavadas em água corrente, obtendo-se no total 7,503 

kg de semente fresca. 

Foram isoladas 100 unidades de semente, aleatoriamente, para 

caracterização biométrica conforme protocolo do LAOS (APÊNDICE 

B).  
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As mesmas foram pesadas em uma balança semi analítica 

Loren Scientific® e medidas em três diâmetros diferentes com um 

paquímetro universal digital Zaas Precision Amatools® (Figura 7). 

 

Figura 7 – Aferição de três medidas de diâmetro na mesma semente. 
 

 Após a biometria foi analisada a média de comprimento das 

sementes, peso fresco e diâmetro (Apêndice B). Em seguida as 

sementes separadas para caracterização foram adicionadas ao restante, 

sendo todas as sementes misturadas e colocadas em uma estufa Fabbe 

Ltda®, modelo 170, a 60ºC por 72 h para secagem. 

Após a secagem, as sementes foram cortadas em cinco partes 

para serem prensadas em uma prensa hidráulica Siwa CLB® (Figura 

8). 

Antes da prensagem, as sementes foram separadas em porções 

de 50g e cada porção foi pré-aquecida a 105ºC em uma estufa de 

circulação de ar forçado micro processada Quimis®, modelo 

Q314M122, nº de série 017. 
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As sementes necessitaram passar por um pré-aquecimento 

antes da prensagem para que o rendimento fosse satisfatório. O óleo 

extraído da semente aquecida torna-se sólido rapidamente em 

temperatura ambiente. 

Foram extraídos cerca de seis litros de óleo no total. Em 

temperatura ambiente a gordura obtida pesou 3,5 kg, e possui cor 

amarelo-esverdeado, de odor cítrico similar ao da polpa do fruto. 

 

Figura 8 – Prensa hidráulica usada na prensagem das sementes de 
bacuri, sementes cortadas e colocadas em porções na 
‘camisa’ da prensa. 
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 Após a prensagem, o óleo foi filtrado a 60ºC dentro da estufa 

Fabbe Ltda®, modelo 170, com o auxílio de um funil de Gushi 

Chianott®, nº 0370, e papel de filtragem. 

O óleo filtrado foi armazenado em recipientes limpos, secos e 

previamente esterilizados, posteriormente condicionados em um 

freezer horizontal de 530 litros Consul®, modelo CHB53 a -15ºC 

(Figura 9). 

 

Figura 9 – Aspecto da GSB. 

 

1.1.2 - Amostra Castanha-do-Pará 

A amostra de castanha testada foi procedente da empresa de 

faturamento Benedito Mutran Cia Ltda., em Belém-Pará, no mês de 

março/2011.  
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Cerca de 4 kg de sementes de castanha despeliculadas, lavadas 

em água corrente, e embaladas a vácuo foram prensadas no LAOS. 

Cem unidades do fruto foram selecionadas aleatoriamente para 

caracterização biométrica (APÊNDICE C).  

As mesmas foram pesadas em uma balança semi analítica 

Loren Scientific® e medidas em três diâmetros diferentes com um 

paquímetro universal digital Zaas Precision Amatools®. 

Após a biometria foi analisada a média de comprimento das 

castanhas, peso fresco e diâmetro. Após essa etapa, foram 

misturadas ao restante. 

As castanhas foram cortadas e colocadas em uma estufa 

FabbeLtda®, modelo 170, a 60ºC por 24 h para secagem (Figura 10), 

para depois passar por prensagem hidráulica (Siwa CLB®). 

 
 

Figura 10 – Etapa de preparação das castanhas para a prensagem 
na prensa hidráulica. 

Fonte: Tâmea Monteiro Lacerda. 
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O óleo obtido foi filtrado em um filtro Fabbe Ltda®, modelo 170, 

em temperatura ambiente. Em seguida, colocado em um funil de 

Gushi Chianott®, nº 0370, com papel de filtragem em recipientes 

limpos, secos e previamente esterilizados. Foram extraídos cerca de 

quatro litros de óleo no total. 

O condicionamento ocorreu em um freezer horizontal de 530L 

Consul®, modelo CHB53 a -15ºC. 

 

1.2 - IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS 

CONSTITUINTES QUÍMICOS DAS AMOSTRAS 

 A identificação dos constituintes físico-químicos das amostras foi 

realizada (teor de água da semente, índice de saponificação, índice 

de lipídeos, cromatografia e espectrofotometria) conforme o protocolo 

estabelecido no LAOS (ANEXO 2), e por cromatografia em fase 

gasosa no Laboratório de Pesquisa e Análise de Combustíveis da 

UFPA (Apêndice D). 

 

1.3 - MICRORGANISMOS  

Foram utilizados nos ensaios microbiológicos cinco cepas de 

microrganismos padrão da coleção da American Type Culture 
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Collection (ATCC), fornecidos pelo Instituto Adolfo Lutz/SP. Entre 

elas: Escherichia coli (ATCC 25922),       Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC 27853), Salmonella typhi (ATCC 19430),                 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538P) e Candida albicans (ATCC 

10231). 

A cepa de Lactobacillus casei (ATCC 7469) foi adquirida de 

Labor & Labor Bioclin Comercial Ltda., sendo a de Streptococcus 

mutans (ATCC 25175) gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Francisco 

Martins Teixeira da Universidade Federal do Pará 

 

1.4 - PADRÕES QUÍMICOS 

Os padrões de substâncias químicas utilizados foram: 

 Nitrato de Miconazol (Miconazole Nitrate, MP Biomedical LLC®); 

 Vancomicina (Vancomycin Hidroclhoride Hydrate, SIGMA- Aldrich®);  

 Sulfato de Estreptomicina (Streptomycin Sulfate, USB®); 

 

1.5 - PADRÕES DE MEIOS DE CULTURA 

 Os padrões de meios de cultura utilizados, foram: 

 Ágar caseína soja (Acumedia Manufactures, IMC®); 

 Caldo Caseina soja (Acumedia Manufactures, IMC®); 

 Sabouraud Dextrose Agar (Acumedia Manufactures, IMC®); 

 AGARBacteriológical (Acumedia Manufactures, IMC®); 

 Triptona (Tryptone, Acumedia®). 
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1.6 - REAGENTES 

 Acido sulfúrico (Cromato Produto Químico®). 

 Cloreto de 2,3,5 Trifeniltetrazólico P.A-TTC (Vetec, química fina®). 

 Cloreto de bário P.A. (Labsynth®). 

 Cloreto de sódio P.A. (QuimibrásIndustrias Químicas AS- Reagen®). 

 Dimetilsufóxido (DMSO). 

 

1.7 - EQUIPAMENTOS 

 Capela de fluxo laminar, Pachane®( Modelo 050). 

 Espectrofotômetro, Micronal® (B 318). 

 Balança, Bioprecisa® (FA2104N). 

 Ultrasom, Maxiclean 800 (Unique®). 

 Banho Maria, Quimis® (Q-334-24). 

 Autoclave, Phoenix® (Modelo AV-18). 

 Contador de colônias, Phoenix® CP608. 

 Destilador, Quimis® (Q-341-25). 

 Estufa bacteriológica, DeLeoB20 (ROBIATTI Ind. e Com. Ltda®, 

Mod.216). 

 

2 - METODOLOGIAS 

2.1 - PREPARO DAS AMOSTRAS DE GORDURA DA SEMENTE DE 

BACURI (GSB) E DO ÓLEO DE CASTANHA DO PARÁ (OCP) PARA 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

2.1.1 - Bacuri 
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Uma massa de 5g de GSB foi inicialmente aquecida à 

temperatura de 50 ± 2°C, em seguida, adicionou-se 14 mL uma 

solução aquosa, na mesma temperatura, contendo 50% (V/V) de 

caldo caseína de soja, 25% (V/V) de glicerina e 25% (V/V) e 

polissorbato 80.  A emulssão permaneceu em banho-maria a 40 ± 2°C 

até o momento da análise.  A solução final foi obtida na concentração 

de 217 mg/mL (Figura 11). 

2.1.2 - Castanha-do-Pará 

Uma massa de 10 g de OPC foi emulsionada com 10 mL de 

solução de polissorbato 80 a 3% (m/V) e agitada em VORTEX® por 10 

min. A solução final foi obtida na concentração de  250 mg/mL de 

OPC.  

 

Figura 11 – Preparo da amostra de GSB. 

 

2.2 - CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO 

Foi usado como controle positivo para as bactérias Gram-

negativas a estreptomicina na concentração de 1 mg/mL; para 
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bactérias Gram-positivas a vancomicina na concentração de 1 mg/mL 

e para a levedura o miconazol na concentração de  2 mg/mL. Os 

solventes utilizados para diluição dos antibióticos foram água estéril e 

dimetilsufóxido (DMSO) e as soluções utilizadas para preparar as 

amostras de GSB (solução com 50% (V/V) de caldo caseína de soja,  

25% (V/V) de glicerina  e  25% (V/V)  e polissorbato 80) e OCP 

(emulssão de polissorbato 80 a 3%). 

 

2.3 - PREPARO DO INÓCULO E MEIO DE CULTURA 

Culturas dos microrganismos desafiadores obtidas em 24 h em 

ágar caseína soja ou no ágar saboraund dextrose foram transferidas 

para tubos contendo 10 mL de solução salina 0,85% (m/V) 

esterilizada. As suspensões foram padronizadas comparando-as com 

o tubo 0,5 da escala de McFarland (0,05 mL de cloreto de Bário 1% + 

9,95 mL de ácido sulfúrico 1%), para as bactérias e o tubo 1 (0,1 mL 

de cloreto de bário a 1,0 % + 9,9 mL de ácido sulfúrico a 1,0%) para 

leveduras. 

Em seguida, foi realizado diluições de modo a fornecer um 

inóculo de 106 UFC/mL dos microrganismos desafiadores em ágar 

caseína de soja para bactérias e em ágar sabauroud, preparados 

segundo orientação do fornecedor (ANEXO 2). Os meios inoculados 

foram mantidos a 45 ± 2°C até o momento da incorporação das 

amostras diluídas (item 3.2.7).   
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2.4 - DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA 

(CIM) PELO MÉTODO DE DILUIÇÃO EM ÁGAR  

Os ensaios de sensibilidade foram realizados em duplicatas em 

placas de Petri com área média de 19,62 cm2, para concentrações de 

GSB e OCP aplicadas em %V/V (% V (GSB ou OCP)/5 mL de meio), com 

volumes de 1,00; 0,80; 0,50; 0,45; 0,40; 0,35; 0,30; 0,25,0,15; 0,10 e 

0,05 mL em 5 mL de cultura; de acordo com a  técnica da diluição em 

ágar (NCCLS, 2000) para determinação da concentração inibitória 

mínima (CIM).  

As referidas alíquotas de GSB e OCP foram adicionadas em 

placas estéreis, em seguida, as culturas e por fim homogeneizadas 

por movimentos circulares da placa realizados em uma superfície 

plana, como mostra a Figura 12. 

 
 

 
 

   

 

Figura 12 – Representação da sequencia do pour plate: A) Adição do 

inóculo no meio de cultura, B) Adição do meio + inóculo 

na placa de petri+ amostra, C) Incorporação, D) Placa 

semeada. 

 

 Após a solidificação da cultura, as placas semeadas com 

bactérias foram incubadas a 35 ± 2°C/24h, sendo que o S. mutans foi 

D C B A 
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cultivado ainda em microaerofilia, em jarra de cultura. As amostras em 

cultivo de C. albicans foram incubadas a 25 ± 2°C/24h.  

Após o período de incubação, as culturas foram reveladas com 

3 mL de  ágar bacteriológico a 1%(m/V) com solução de cloreto de 

trifeniltetrazólico a 7 mg/mL. A manutenção da cor vermelha no meio é 

interpretada como presença de crescimento microbiano 

(microrganismo resistente à fração avaliada). 

 

2.5 - CURVA DE CRESCIMENTO DE S. mutans NA PRESENÇA DE 

GSB A 2,5% E 5% 

A curva de sobrevivência foi obtida com uma carga inicial de 1,0 

x 106 UFC/mL em 2,5 mL de caldo de infusão de cérebro e coração 

(BHI) com 5% (m/V) de sacarose. Sobre a cultura adicionou-se 2,5 mL 

de amostra de GSB nas concentrações de 2,5% e 5%. Estas 

concentrações correspondem as maiores concentrações utilizadas na 

avaliação da CIM. Como controle positivo utilizou-se a Amoxicilina - 

AMO na concentração de 8 µg/mL e como controle negativo a cultura  

obtida. 

Após 3, 6, 9,12 e 24 h de incubação a 35 ± 2 °C, alíquotas de   

100 μL de cada cultura foram retiradas, diluídas (1:10, 1:100 e 1:1000) 

e semeadas em Agar BHI com 5% (m/V) de sacarose pelo método de 

semeadura em profundidade, já mencionado no item 1.2.7. A 

contagem de colônias foi realizada após 24 h de incubação e o 

percentual de sobrevivência calculado Log10 de unidade formadora de 

colônia (UFC). 
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2.6 - ANÁLISE DA ADERÊNCIA BACTERIANA IN VITRO 

2.6.1 - Obtenção dos espécimes  

Foram confeccionados 42 corpos de prova de dentes bovinos 

obtidos de um matadouro, previamente lavados, condicionadas em 

água destilada estéril e seccionados na face vestibular, da qual foram 

retirados blocos de esmalte dental de 3 x 3 x 3 mm com disco de 

diamante Microdont® adaptado a peças de mão movidas a um motor 

elétrico de baixa rotação Dabi Atlant® sob refrigeração e em ambiente 

úmido para evitar trincas no esmalte.  

Cada espécime foi preso por fio dental fixado com resina 

composta e identificado, polido com lixas d’água nas granulações 200, 

400, 600, 800 e 1200 em uma lixadeira politriz Arotec® motorizada 

Aropol 2V (Figura 13). 

Após o polimento os espécimes foram analisados quanto dureza 

do esmalte e o conteúdo mineral presente em um microdurômetro 

Future Tech FM-700® (ANEXO 3 e 4). 

Posteriormente, os espécimes foram armazenados em 

microtubos com água deionizada e autoclavados a 121°C por 15 

minutos. 

 

2.6.2 - Preparo do inóculo e meio de cultura 

Culturas de 24h dos microrganismos desafiadores (S. mutans 

ATCC 25175 e Lactobacillus casei ATCC 7469), desenvolvidas em 

ágar caseína soja ou no ágar saboraund dextrose foram transferidas 

para tubos (15 x 3 mm) contendo 12 mL de solução salina 0,85% 
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(m/V) esterilizada. As suspensões foram padronizadas de acordo com 

a escala de McFarland 2,0 (2,1x109 UFC/mL), em densímetro (DEN-

1®) no comprimento de 550 nm.  

 
Figura 13 – Sequencia de preparação dos corpos de 

prova de dentes bovinos: A) Demarcação 
da área a ser cortada e recorte com disco 
diamantado, B) Verificação das medidas 
com paquímetro digital, C) Blocos 
cortados, D) Polimento na lixadeira. 

 

 

2.6.3 - Montagem do sistema de aderência 

O sistema foi confeccionado com tubos de ensaio (15 x 3 mm) 

com volume padronizado de 1 mL de meio de cultura acrescidos do 

D C 

B A 
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inóculo e uma espécime previamente preparada presa por fio dental 

(Figura 14).  

   

Figura 14 – A) Dentes bovinos utilizados no preparo dos 
espécimes; B) Identificação; C) Sistema 
confeccionado.  

 

2.6.4 - Ensaio qualitativo da aderência bacteriana in vitro 

Os sistemas de aderência foram incubados a 37 ºC por 10 e 21 

dias. Durante todo o período de incubação, a cada 24 horas foi 

realizada transferência do espécime para um meio de cultura novo e 

coloração de Gram, com observação em microscopia óptica para a 

confirmação da pureza da cultura (Figura 15).  

Durante a renovação do meio foi observada a presença ou não 

de biofilme no espécime, bem como a formação de grumos em 

suspensão no meio de cultura, e precipitado no fundo dos tubos. Cada 

sistema de aderência foi submetido a uma intervenção diferente 

conforme descrito na Tabela 6. 

C B A 
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A  = I1 (Incubação por 10 dias).  
B  = I1  (Incubação por 21 dias). 
C* = I2 (C+). 
D* = I3 (Incubação por 10 dias). 
E* = I3 (Incubação por 21 dias). 
F* = I4 (Incubação por 10 dias). 
G* = I4 (Incubação por 21 dias). 

 
1 = Estreptococcus mutans. 
2 = Lactobacilus casei. 
* = Corpos de prova imersos 
no produto e em seguida 
inseridos no caldo nutritivo. 

Figura 15 – Sequencia esquematizada do teste qualitativo de 
aderência in vitro. A) Microrganismo (MO) e solução 
salina; B) Adição da suspensão bacteriana no caldo; 
C) Distribuição das alíquotas de caldo nutritivo com 
MO em tubos; D) Espécime obtido dos dentes bovinos 
identificado; E) Sistema de aderência montado; 
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Tabela 6 – Códigos e intervenções testados pelo sistema de aderência 

confeccionado com blocos de esmalte dental bovino. 

Intervenção Especificações 

I1 Dente + Microrganismo (Incubação por 10 e 21 dias). 

I2 
Dente + Microrganismo + Clorexidina 0,012% (Incubação por 10 
dias)*. 

I3 Dente + Microrganismo + GSB (Incubação por 10 e 21 dias)*. 
I4 Dente + Microrganismo + OCP (Incubação por 10 e 21 dias)*. 

* Espécimes embebidos na substância teste.  

 
Após os 10 e 21 dias de incubação, os espécimes foram 

removidos do sistema de aderência in vitro e preparados para a 

realização da MEV por meio de fixação em solução de glutaraldeído a 

2% (Figura 16) e desidratados em uma sequência de concentrações 

crescentes de álcool (30, 50, 70, 80, 90 e 100%), secos ao ar 

ambiente e metalizados no metalizador Emitech® K550. 

  

Figura 16 – A) Sistema com Solução de glutaraldeído a 2%  
utilizado na fixação do biofilme bacteriano nos 
espécimes; B) Espécimes imersos na solução. 

A B 
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Os espécimes devidamente preparados foram submetidos à 

observação e análise através de Microscopia Eletrônica de Varredura 

no Microscópio Leo 1450VP Scanning Electron Microscope® do 

Laboratório de Microscopia Eletrônica no Instituto Evandro Chagas e 

dureza do esmalte e o conteúdo mineral presente em um 

microdurômetro Future Tech FM-700®. 

As amostras fotografadas por MEV com aumentos de 800 a 

1000x foram analisadas quanto à organização das colonizações 

bacterianas sobre a superfície do tecido adamantino (Tabela 7) 

segundo estabelecido por Trein et al (21). 

 

Tabela 7 – Critérios adotados para análise das intervenções realizadas nos 
espécimes do ensaio qualitativo da aderência bacteriana in vitro. 

Índice Critério 

0 Ausência de colonização. 

1 Pontos esparsos de colonização. 

2 Área de colonização avançada. 

3 Recobrimento quase total do corpo de prova. 

4 Recobrimento total do corpo de prova. 

Fonte: Trein et al. (2006). 

As amostras submetidas a análise de dureza do esmalte e o 

conteúdo mineral foram analisadas quanto a perda de dureza 

superficial, por meio da fórmula 
                           

              
. 
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2.6.5 - Ensaio quantitativo da aderência bacteriana in vitro 

O ensaio foi realizado em duplicata para cada inóculo e 

analisado com repetições para a contagem estimada das UFC/cm2 

aderidas após 1, 2, 3, 12, 24, 48 e 72 horas de incubação a 37ºC, sem 

troca de meio de cultura. 

A cada tempo de incubação avaliado, as células fracamente 

aderidas em cada espécime foi desprezada no interior de um 

microtubo contendo 1 mL de  tampão fosfato salino (PBS), agitado 

manualmente. 

Em seguida o espécime foi transferido a outro microtubo e 

agitado em um agitador vortex por 30 seg. A partir dessa suspensão 

foram preparadas diferentes diluições (1:100 e 1:1.000) e semeado 

um volume de 0,1mL destas em ágar. 

Para os tempos de incubação de 12, 24, 48 e 72 horas, foi 

utilizada diluição 1:10.000 e 1: 100.000. As placas foram incubadas a 

37ºC por 24 h (Figura 17). 

A contagem das UFC/cm2 foi realizada em microscópio 

estereoscópico, por amostragem, multiplicando-se o número de 

colônias presentes em uma área padronizada de 1cm2 da placa por p 

x (raio da placa)2 e pelo fator de diluição. Esse valor foi calculado para 
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verificação de células viáveis aderidas em uma área de 1 cm2 do 

espécime. 

 

 

 

Figura 17 – Sequencia esquematizada do teste quantitativo de aderência.  
A) Microrganismo (MO) e solução salina; B) Adição da 
suspensão bacteriana no caldo; C) Distribuição das alíquotas 
de caldo nutritivo com MO em tubos; D) Espécime obtido dos 
dentes bovinos identificado; E) Sistema de aderência montado; 
F) Transferência do espécime do caldo nutritivo para tubo com  
tampão fosfato salino (PBS); G) Lavagem do espécime em 
PBS para remoção das células fracamente aderidas; H) 
Agitação do espécime em um microtubo durante 30 segundos; 
I) Diluições; J) Distribuição das alíquotas em placas de petri e 
incorporação do ágar; K) Placas semeadas. 
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2.6.6 - Análise Estatística 

Os valores médios de aderência foram avaliados pela análise de 

variância ANOVA, e distribuição das intervenções e tempos de cultivo 

(1, 2, 3, 12, 24, 48 e 72 horas), considerando um intervalo de 

confiança de 95% (p > 0,05).  

 



 

51 
 

 
APÊNDICE – B 

 

Tabela 8 – Valores da análise biométrica de 100 unidades de semente de bacuri (Platonia insignis Martius - 
Clusiaceae) em Belém/PA, 2011. 

Semente 
Comprimento 

(cm) 
Diâmetro 1 

(cm) 
Diâmetro 2 

(cm) 
Diâmetro 3 

(cm) 
Massa 

(g) 

1.  50,06 29,44 34,94 32,49 36,55 

2.  52,47 30 33,81 29,93 36,33 

3.  45,35 28,68 30,18 28,43 22,19 

4.  56,52 25,06 29,37 27,01 31,62 

5.  56,28 23,89 26,27 23,41 25,33 

6.  55,27 23,79 27,81 25,42 28,99 

7.  47,70 23,28 29,73 25,98 26,01 

8.  50,01 30,50 34,15 30,50 25,46 

9.  42,55 26,13 32,72 29,07 21,48 

10.  45,17 30,58 39,37 37,92 26,02 
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11.  49,95       28,00 34,14 29,77 26,74 

12.  47,67 29,14 32,15 29,82 24,29 

13.  54,55 28,16 31,69 24,12 29,40 

14.  50,06 24,07 29,97 22,95 25,12 

15.  56,99 26,52 31,01 26,84 32,21 

16.  51,16 22,66 29,88 25,70 28,06 

17.  51,65 26,55 30,34 23,79 28,30 

18.  53,43 23,13 29,53 25,73 29,82 

19.  49,07 24,05 27,78 21,95 27,26 

20.  52,87 23,10 28,99 24,72 26,54 

21.  46,92 19,72 21,69 17,04 20,54 

22.  45,59 31,86 35,41 32,14 22,31 

23.  44,52 23,23 26,42 25,33 17,15 

24.  29,44 21,76 27,77 22,70 22,79 

25.  40,55 27,86 32,66 25,80 20,23 
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26.  43,59 27,58 31,00 24,59 19,73 

27.  44,99 26,08 39,06 29,72 25,16 

28.  47,83 23,87 28,81 24,34 18,63 

29.  51,28 23,61 28,34 24,34 18,63 

30.  41,59 29,84 35,26 27,24 23,41 

31.  51,97 25,92 30,93 29,13 27,72 

32.  50,41 28,88 31,24 22,79 31,35 

33.  54,24 24,29 32,38 23,97 31,35 

34.  52,80 28,08 28,95 24,72 22,67 

35.  43,98 25,30 30,59 25,75 20,02 

36.  49,96 21,87 28,57 22,94 23,20 

37.  47,43 23,94 28,29 22,53 22,40 

38.  51,54 24,98 30,80 26,12 22,52 

39.  56,22 27,74 35,81 27,84 27,73 

40.  46,80 23,66 26,86 20,35 20,64 
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41.  56,75 24,60 32,37 29,22 32,85 

42.  46,08 28,91 35,59 26,99 33,57 

43.  47,05 21,17 27,82 22,62 19,81 

44.  50,53 22,93 30,46 23,63 19,80 

45.  49,99 20,84 23,24 21,27 14,90 

46.  51,40 26,10 33,89 27,59 25,19 

47.  48,56 28,40 34,71 25,58 26,15 

48.  48,79 20,47 24,76 28,60 17,30 

49.  52,29 24,06 30,63 22,19 27,67 

50.  48,35 25,19 31,09 25,82 26,96 

51.  48,71 23,90 34,19 25,22 26,22 

52.  47,61 29,76 35,01 26,67 24,50 

53.  56,22 27,02 31,92 22,92 31,33 

54.  51,38 24,04 30,02 25,86 26,97 

55.  25,50 24,03 29,79 27,12 20,51 
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56.  54,47 27,15 32,80 24,80 31,17 

57.  48,47 25,18 27,66 22,90 19,41 

58.  47,90 27,26 34,18 25,86 23,68 

59.  51,13 31,23 39,48 31,06 36,10 

60.  53,28 29,82 34,92 28,72 27,49 

61.  50,29 22,04 32,63 24,68 29,21 

62.  46,11 20,10 30,36 24,25 24,52 

63.  48,53 22,02 26,16 21,86 21,41 

64.  53,00 27,80 34,62 24,86 27,50 

65.  40,35 27,12 33,13 26,56 19,62 

66.  45,89 29,82 32,20 27,40 20,84 

67.  55,41 23,18 29,43 22,04 29,33 

68.  41,52 18,84 24,83 20,44 12,05 

69.  44,07 24,42 29,68 21,27 16,08 

70.  53,36 25,54 30,20 24,75 23,43 
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71.  56,29 25,50 33,05 27,33 36,09 

72.  47,50 26,64 33,74 26,19 21,49 

73.  53,25 24,36 30,44 25,59 29,54 

74.  44,98 31,09 37,43 31,20 24,66 

75.  49,32 19,53 26,62 24,52 22,38 

76.  49,55 27,08 35,11 25,72 24,26 

77.  52,55 25,37 32,73 26,82 28,81 

78.  50,30 22,06 27,40 22,32 22,05 

79.  50,33 18,43 28,10 21,43 25,43 

80.  58,15 23,08 30,93 25,89 35,47 

81.  49,26 22,55 31,26 21,11 26,98 

82.  54,25 22,82 31,61 26,65 38,02 

83.  53,81 22,18 32,10 31,32 31,94 

84.  53,53 21,73 29,57 21,43 26,79 

85.  43,98 24,47 34,32 27,78 24,86 
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86.  54,99 30,51 35,99 27,22 34,32 

87.  53,66 26,26 31,39 26,00 25,99 

88.  56,53 26,59 34,49 25,44 30,76 

89.  46,27 26,59 34,79 25,44 30,76 

90.  39,94 23,41 28,67 22,78 19,28 

91.  47,75 18,91 25,80 22,86 22,47 

92.  54,94 24,73 34,00 25,37 36,37 

93.  45,23 27,17 37,44 28,38 25,72 

94.  51,66 26,13 33,63 27,11 21,63 

95.  50,20 20,62 28,78 20,81 25,59 

96.  48,21 21,03 29,22 24,91 22,54 

97.  52,64 23,60 28,72 21,44 25,42 

98.  55,63 23,46 37,10 31,20 36,32 

99.  49,17 19,21 26,98 22,71 20,92 

100.  49,98 18,54 26,20 18,10 23,44 
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Tabela 9 – Média e desvio padrão da análise biométrica de 100 
unidades de semente de bacuri Platonia insignis Martius 
(Clusiaceae) em Belém/PA, 2011. 

 Média Desvio Padrão 

Comprimento (cm) 49,4727 5,2389 

Diâmetro (cm) 27,2540 2,9969 

Peso fresco (g) 25,7177 5,3159 
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APÊNDICE – C 

 
Parâmetros físico-químicos das amostras 

 
 
 
 
Tabela 10 – Valores da análise biométrica de 100 unidades de 

semente de bacuri Platonia insignis Martius 
(Clusiaceae) em Belém/PA, 2011. 

 Média Desvio Padrão 

Comprimento (cm) 49,4727 5,2389 

Diâmetro (cm) 27,2540 2,9969 

Peso fresco (g) 25,7177 5,3159 

 
 

 
 
Tabela 11 – Composição percentual dos ácidos graxos liberados em 

gordura de sementes de bacuri Platonia insignis Martius 
(Clusiaceae) Belém/PA, 2011. 

Ácidos Graxos Ensaio 1 Ensaio 2 Média 
Desvio 
Padrão 

Palmítico C16:0 61,8843 61,4406 61,6625 0,3137 

PalmitoleicoC16:
1 

7,0679 7,0216 7,0340 0,0480 

Esteárico C18:0 1,2167 1,2431 1,2299 0.0187 

OlêicoC18:1 26,7357 27,1438 26,9398 0,2886 

LinolêicoC18:2 2,0094 2,0491 2,0293 0,0281 

Láurico C12:0 0,2439 0,2364 0,2402 0,0053 

MirísticoC14:0 0,2205 0,2159 0,2182 0,0033 

Fonte: Laboratório de Pesquisa e Análise de Combustíveis. 

            p < 0,05. 
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Tabela 12 – Resultados dos parâmetros físico-químicos da gordura 
das sementes de bacuri Platonia insignis Martius 
(Clusiaceae) em Belém/PA, 2011. 

Analises Média 
Desvio 
Padrão 

Teor de Umidade 7,4% ± 1,47 

Índice de Saponificação 
385,19 

mgKOH/g 
± 2,12 

Índice de Acidez 12,85 mgKOH/g ± 0,309 

Lipídios 21,96% ± 2 

Teor de Cinzas 1,76% ± 0,1 79 

Espectrofotometria (análise de 
caroteno) 

145,09μg/g - 

Fonte: Protocolo LAOS. 

 
 
 
Tabela 13 – Resultados dos parâmetros físico-químicos do óleo das 

sementes de castanha-do-Pará Bertholletia excelsa 
(Lecythidaceae) em Belém/PA, 2011. 

Analises Média 
Desvio 
Padrão 

Teor de Umidade 3,6% ± 0,1 

Índice de Saponificação 
221,986 mgKOH/

g 
± 1,37 

Índice de Acidez 0,334 mgKOH/g ± 0,015 

Lipídios 35,86% ± 1,8 

Refração 1,4696 
± 

0,00047 

Viscosidade 41,91 mm²/s ± 0,002 

Fonte: Protocolo LAOS. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lecythidaceae
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Tabela 14 – Composição percentual dos ácidos graxos liberados das 
OCP, em Belém/PA, 2011. 

Ácidos Graxos Ensaio 1 Ensaio 2 Média 
Desvio 
Padrão 

Palmítico C16:0 14,4627 14,7586 14,6107 0,2092 

Palmitoleico 
C16:1 

0,2683 0,2730 0,2707 0,0033 

Esteárico C18:0 11,5013 11,4388 11,4701 0,0442 

Olêico C18:1 30,9769 30,8452 30,9111 0,0931 

Linolêico C18:2 41,4182 41,3607 41,3895 0,0407 

Láurico C12:0 0,3230 0,3523 0,3377 0,0207 

Mirístico C14:0 0,2684 0,2821 0,2753 0,0097 

Araquídico C20:0 0,3169 0,3070 0,3120 0,0070 

Behenico C22:0 0,1256 0,1198 0,1227 0,0041 

Fonte: Laboratório de Pesquisa e Análise de Combustíveis. 
            p < 0,05. 
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APÊNDICE – D 

 
Resultados da Cromatografia Gasosa das amostras 
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Apêndice – E 

 
Tabela 15 – Valores de microdureza (KHN) dos espécimes, média e desvio padrão pré e pós-

intervenção da análise de aderência qualitativa. 

Espécime 
Microdureza Pré-Intervenção (KHN)  Microdureza Pós-Intervenção (KHN)  Média 

Final KHN 1 KHN 2 KHN 3 Média Desvio Padrão 
 

KHN 1 KHN 2 KHN 3 Média Desvio Padrão 
 

1 375.5 365 373 371.17 
         

2 301.1 304.3 300.6 302 
         

3 326.9 341.4 356.9 341.73 
         

4 333.9 325.5 327.2 328.87 4.44 
 

311.2 286.4 300.4 299.33 12.44 
 

314.10 

5 308.6 354.9 342.4 335.3 
         

6 315.3 379.7 352.4 349.13 
         

7 301.3 333.5 326.5 320.43 16.94 
 

335.6 370.6 377.7 361.30 22.53 
 

297.09 

8 317.9 324.7 356.7 333.1 
         

9 318.1 335.7 351.1 334.96          
10 384.4 344.4 354.7 361.17 

         
11 367.1 375 394.7 378.93 

         
12 337 334.5 352 341.17 

         
13 360.3 356.2 310.5 342.33 

         
14 324.9 338.7 350.7 338.1 

         
15 333.7 309.4 336.2 326.43 

         
16 338.9 340.5 321.6 333.67 

         
17 397.4 326.3 391.3 371.67 

         
18 340.3 334.5 345.9 340.23 

         
19 327.2 347.6 374.5 349.77 

         
20 327.4 390.5 361 359.63 

         
21 334.1 385.4 347.2 355.57 
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22 319.3 329.6 359.6 336.17 
         

23 - - - - - 
 

- - - - - 
 

- 

24 - - - - - 
 

- - - - - 
 

- 

25 325.4 389 361 358.47 
         

26 344.4 318.9 370.9 344.73 
         

27 322.3 326.1 397.9 349 
         

28 380.2 342.7 407.7 377 33 
 

327.4 330 321.8 326.4 4.2 
 

286 

29 384.9 325.9 355.3 355.68 
         

30 349.4 358.3 381.6 363.1 
         

31 326.5 337 376 346.5 
         

32 335.5 323.3 383.9 347.57 
         

33 347 320.2 325.5 330.9 
         

34 356.2 372.6 362.4 363.73 
         

35 332.9 331.9 328.2 331 
         

36 347.2 342 359.6 349.6 
         

37 339.3 369.9 338 349.07 
         

38 362.6 341 372.3 358.63 
         

39 368.7 386.4 349.4 368.17 
         

40 388 331.1 348.3 355.8 
         

41 361.5 385.2 372.1 372.93 
         

42 387.7 400.6 391.3 393.2 
         

43 377.9 342.2 353.5 357.87 
         

44 398.7 368.5 396.3 387.83 
         

45 387.7 376.4 376 376 6.64 
 

371.4 373 365.2 369.87 4.12 
 

310.35 

46 377.9 324.3 363.8 355.33 27.78 
 

343.7 358 359.2 353.63 8.63 
 

299.60 

47 367.8 393.9 377.2 379.63 13.21 
 

341.8 445.4 402.2 396.47 52.03 
 

329.78 

48 371.1 347.8 328.6 349.17 
         

49 359.6 335.5 324.9 340 17.79 
 

270.4 300.6 345.2 305.40 37.63 
 

263.23 

50 362.6 401.7 337.5 367.27 
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51 350.9 333.7 325.1 336.56 
         

52 364.7 343.7 335.5 347.96 
         

53 391.6 363.8 321.2 358.86 
         

54 373.3 350.7 332.3 352.1 20.53 
 

313.2 310.1 319.6 314.30 4.84 
 

271.63 

55 317.2 316.2 337.8 323.73 
         

56 315.5 389.8 343.9 349.73 
         

57 319.3 315.7 327.4 320.8 
         

58 350.4 397.4 350.9 366.23 
         

59 332.3 323.7 328.2 328.06 
         

60 354.9 399.2 370.4 374.83 
         

61 341.4 350 338.2 343.2 6.10 
 

345.9 327.2 332.1 335.07 5.75 
 

281.59 

62 342.2 351.1 365.2 352.83 
         

63 379.7 346.1 374.3 366.7 
         

64 351.8 395.3 381.1 376.06 22.18 
 

329.4 318.5 373.5 340.47 25.17 
 

293.35 

65 341.2 355.8 325.9 340.96 
         

66 376.2 392.9 321.6 363.56 
         

67 342.9 380.2 322.3 348.46 
         

68 379.2 372.8 379.4 377.13 
         

69 328.2 360.1 336.8 341.7 
         

70 374.5 335.5 386.4 365.46 
         

71 376.7 453.4 424.7 418.26 
         

72 383.7 334.1 330.9 349.56 
         

73 328.6 344.8 343.7 339.03 9.05 
 

282.6 327.4 348.3 319.43 33.56 
 

270.96 

74 372.8 342.4 349.6 354.93 
         

75 324.9 321.4 382.6 342.96 
         

76 331.5 344.2 360.1 345.26 14.32 
 

273.7 207.5 206.6 229.27 38.48 
 

212.77 

77 375.5 349.8 372.1 365.8 
         

78 325.5 370.6 353.3 349.8 
         

79 330.2 364.3 367.8 354.1 20.77 
 

382.9 315.5 312.5 336.97 39.80 
 

287.12 
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80 389 369.1 402.5 386.86 
         

81 358.3 361.7 353.5 357.83 
         

82 393.4 360.6 353.3 369.1 
         

83 375.7 314.3 370.4 353.46 
         

84 383.9 320.6 391.6 365.36 
         

85 346.5 374.7 386.7 355.68 
         

86 377.4 385.2 354.9 372.5 
         

87 393.4 417.8 376.9 396.03 
         

88 346.1 321.8 383.9 350.6 
         

89 375.5 345.7 388 369.73 21.73 
 

243.6 272.2 270.1 261.97 15.94 
 

239.88 

90 392.9 374.5 397.4 388.26 12.13 
 

385.4 330 293.2 336.20 46.41 
 

290.86 

91 398.2 362.4 337 365.86 
         

92 342.2 354 395 374.5 27.71 
 

380.6 348 357.4 362.00 16.77 
 

308.36 

93 375.7 366.8 364.7 369.06 
         

94 359.2 339.1 376 358.1 18.47 
 

369.4 384.4 343.1 365.63 20.90 
 

306.51 

95 461.6 455.4 338 418.33 
         

96 358.7 396.8 376.7 377.4 
         

97 419.8 427.1 431.3 426.06 5.81 
 

245.2 235.6 302.4 261.07 12.86 
 

246.02 

98 336.8 331.1 327.4 331.76 
         

99 389.8 374.3 395 386.36 
         

100 379.9 358.7 395.8 378.13 18.61 
 

345.9 327.2 332.1 335.07 9.75 
 

356.60 

101 336 354.7 328.4 339.7 
         

102 334.1 439.8 329 367.63 
         

103 362.4 342.2 321 341.86 
         

 
Valor de microdureza inicial e análise final por MEV.  Valor de microdureza inicial e final. 

 
Valor de microdureza inicial (espécime não utilizado).  Espécimes perdidos durante a esterilização. 
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Fonte: www.horadadica.com 
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Fonte: www.come-se.blogspot.com 
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ANEXO –1 
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ANEXO – 2 

 

Protocolo para o estabelecimento de parâmetros 

físico-químicos das amostras GSB e OCP 

1 -  Teor de Umidade: segundo o método nº 920.151 da AOAC 

(1997), por meio de secagem em estufa com circulação forçada de ar 

na temperatura de 105 ºC até peso constante. 

 

2 -  Índice de Saponificação: segundo o método Cd 3-25da AOAC 

(1990), por meio de frascos erlenmeyer de 250 mL, condensador de 

água e banho-maria ou chapa aquecedora com controle de 

temperatura, solução de ácido clorídrico 0,5 M, hidróxido de potássio, 

solução de fenolftaleína, álcool, solução alcoólica de hidróxido de 

potássio a 4% m/v. 

 

3 -  pH: segundo método nº 981.12 da AOAC (1997), utilizando um 

potenciômetro calibrado com soluções tampão pH 4 e 7. 

 

4 -  Lipídios Totais: de acordo com o método Cd 3-25da AOAC 

(1990), por meio de extração em equipamento tipo Soxhlet  usando 

como solvente éter de petróleo. 
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5 -  Índice de Acidez: segundo as Normas analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz (1985), utilizando balança analítica, frasco 

erlenmeyer de 125 mL, proveta de 50 mL, bureta de 10 mL, solução 

de éter-álcool (2:1) neutra, solução fenolftaleína, solução de hidróxido 

de sódio 0,1 M ou 0,01 M. 

 

6 -  Teor de cinzas: segundo a AOAC (1990), utilizando uma mufla 

para a cápsula de porcelana a550±50ºC durante uma hora e em 

seguida seu arrefecimento num exsicador; balança analítica com 

cápsula, 1g da amostra na mufla a 550±50ºC, durante duas horas, 

arrefecimento e pesagem das cinzas obtidas em balança analítica. 

 

7 -  Índice de Refração: segundo método Cc7-25 da AOAC (1990), 

utilizando um refratômetro de Abbé equipado com escala-

padrão e algodão e solvente. 

 

8 -  Viscosidade: determinação por viscosamento capilar (Ostwald) 

segundo a ANVISA (2008), por meio de escoamento comparado com 

a água, pela força hidrostática do líquido em um tubo capilar. 
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ANEXO – 3 

 

 

Protocolo de preparação dos meios de cultura 

segundo orientação do fornecedor 

1 -  Ágar caseína soja (Acumedia Manufactures, IMC®): pesagem 

de ágar para erlenmeyer de 250 mL, suspensão do pó em 100 mL de 

H2O destilada medida em uma proveta, banho fervente a 100ºC até 

completa dissolução do Agar, autoclavagem a 121ºC durante 15 

minutos. 

 

2 -  Caldo Caseína soja (Acumedia Manufactures, IMC®): pesagem de 

ágar para erlenmeyer de 250 mL, suspensão do pó em 100 mL de 

H2O destilada medida em uma proveta, banho fervente a 100ºC até 

completa dissolução do Agar, autoclavagem a 121ºC durante 15 

minutos. 

 

3 -  Sabouraud Dextrose Agar (Acumedia Manufactures, IMC®): 

pesagem de ágar para erlenmeyer de 250 mL, suspensão do pó em 

100 mL de H2O destilada medida em uma proveta, banho fervente a 

100ºC até completa dissolução do Agar, autoclavagem a 121ºC 
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durante 15 minutos. 

 

4 -  AGAR Bacteriológical (Acumedia Manufactures, IMC®): pesagem 

de ágar para erlenmeyer de 250 mL, suspensão do pó em 100 mL de 

H2O destilada medida em uma proveta, banho fervente a 100ºC até 

completa dissolução do Agar, autoclavagem a 121ºC durante 15 

minutos. 

 

5 -  Triptona (Tryptone Acumedia®): pesagem de 15g de ágar para 

erlenmeyer de 250 mL, adição de 100 mL de H2O destilada medida 

em uma proveta, banho fervente a 100ºC até completa dissolução do 

Agar, autoclavagem a 121ºC durante 15 minutos. 
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ANEXO – 4 

 

 

Protocolo de utilização da Politriz 

 

1. Ligar o equipamento: Colocar a lixa na posição e prendê-la. 

Ligar o equipamento na tomada de 220 V. Abrir a torneira da pia. 

Abrir a válvula de liberação da água. Destravar o equipamento no 

botão vermelho no painel (puxar o botão). Ligar o equipamento no 

botão liga/desliga no painel. 

 

2. Utilização: Selecionar o sentido da rotação através dos botões 

de seta no painel do equipamento. Selecionar quantas RPM 

através das setas no painel do equipamento. Ligar a água através 

do botão (torneira) no painel do equipamento. 

 

3. Desligar o equipamento: Desligar a água (botão da torneira) no 

painel. Acionar o botão liga/desliga no painel do equipamento. 

Travar o equipamento no botão vermelho no painel (empurrar o 

botão). Fechar a válvula de liberação da água. Remover a lixa. 

Limpar o equipamento. Fechar a torneira da pia. Desligar da 

tomada de 220 V. Proteger o equipamento. 
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ANEXO – 5 

 

 

Protocolo de utilização do 

Microdurômetro 

 

1. Ligar o equipamento: Ligar na tomada de 220 V, acionar o botão 

liga/desliga localizado atrás do equipamento (2º botão) e acionar o 

botão standy by (1º botão). 

 

2. Ajuste do foco: Aumentar ou diminuir a luminosidade no painel. 

Zerar a ocular: posicionar as duas linhas paralelas sem feixe de luz ou 

sobreposição das 2 linhas. 

 Somente mexer na ocular e nos cursores direita e esquerda 

para calibrar. 

 Reset para salvar o zero. 

 Confirmar calibração. 

 Reset novamente para salvar. 

  

3. Calibração digital: Count (nº de leituras): para ajustar acionar o 

botão NEXT 2 vezes → LIMIT E DATA MEMORY → CLEAR → valor 

→ ENTER (   |)→ SET → EXIT. Ajustar o test load no botão lateral. 

ATENÇÃO: quando for ajustar o test load fazer gradativamente de 

forma CRESCENTE ou DECRESCENTE. Não tentar forçar o botão 

para alterar de 2k para 25 kgf. Ajustar o dwell time (velocidade da 

edentação) no painel. Equiparação dureza (HV = Vickers ou HK = 

Knoop). 

 

4. Posicionamento da amostra: Girar a manivela lateral até 

conseguir visualizar a superfície da amostra com a lente de 500x. 

Antes de posicionar a amostra, se precisar trocar a lente, acionar as 
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setas que estão no canto inferior direito do painel. Olhando na ocular, 

voltar a manivela lateral até encontrar o foco. Para melhorar o foco, 

mexer na luminosidade e filtro verde se necessário. 

 

5. Edentação: Acionar o botão start. Não encostar-se à bancada 

durante o movimento da ponta, para evitar trepidação e possível dano 

à ponta. 

 

6. Leitura da edentação: Posicionar as paralelas nos vértices da 

pirâmide, primeiro a ESQUERDA e depois a DIREITA. Read para 

gravar. Se for dureza Vickers: virar a ocular no sentido anti-horário e 

posicionar as paralelas no outro vértice, sendo primeiro a de BAIXO e 

depois a de CIMA. Em seguida read para gravar a segunda diagonal. 

Anotar o valor (caso julgue necessário, pois o equipamento grava os 

valores). 

 

7. Desligar o equipamento: Acionar o botão stand by (1º botão). 

Acionar o botão liga/desliga localizado atrás do equipamento. (2º 

botão). Desligar da tomada de 220 V. Proteger o equipamento. 
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ANEXO – 6 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________________, natural 

de_________________________________/ ___________________, sexo ___________________, residente na 

_________________________________________________________________________, nº __________, telefone 

__________________________________, RG nº _________________________, ACEITO doar o(s) dente(s): 

_________________________________ à pesquisadora responsável Profª Drª Regina Fátima Feio Barroso, a fim de 

viabilizar a execução da pesquisa intitulada “Estudo in vitro dos efeitos antimicrobiano e antiaderente do óleo de 

castanha-do-Pará Bertholletia excelsa (Lecythidaceae) e da gordura de bacuri Platonia insignis Martius 

(Clusiaceae) sobre microrganismos da flora bucal”. DECLARO que estou ciente de que este (s) dente (s) foi (ram) 

extraído (s) por indicação terapêutica para a melhoria da minha saúde, previamente ao meu conhecimento da pesquisa 

supracitada, e independente da mesma, conforme documentado em meu prontuário. AUTORIZO a publicação de 

trabalhos científicos (painéis, artigos, resumos, etc) produzidos com o material biológico que forneci, estando ciente que 

em nenhum momento será divulgada minha identidade. 

Belém/ PA, __________ de ____________________________ de 20_______. 

 

_________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO DOADOR OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

Cirurgião-Dentista responsável pelo atendimento: _____________________________________________________      

CRO: __________________ 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos -  Instituto de Ciências da Saúde - Universidade Federal do Pará 
Av Augusto Corrêa, 01 – Guamá – Campus Profissional – Setor Saúde - Sala 13 – CEP 66075-110 – Belém/PA 

Tel/Fax 3201.7735 – E-mail: cepccs@ufpa.br 

Orientadora: Drª Regina Barroso 

Mestranda: CD Etiane Batirola 
 

Mestrado Stricto Sensu 

NOME COMPLETO 

CIDADE ESTADO 
ENDEREÇO COMPLETO 

NÚMERO 
NÚMERO NÚMERO 

F/M 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lecythidaceae
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