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Dados da Amostra:
Empresa: Guararapes
Contato:
Fone:
e-mail:
Data de recebimento: 25/08/2017
Outros detalhes:
Amostra: placas de madeira

Dados do Ensaio:
Norma/Metodologia: Adaptação da Norma “Padronização dos Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos
por Disco-Difusão: Norma Aprovada – Oitava Edição – M2-A8”.

Micro-organismo: Escherichia coli ATCC 8739

Data de início: 29/08/17
Data de término: 30/08/17

METODOLOGIA

Para realização desse estudo, da incorporação da propriedade antimicrobiana em madeira, utilizou-se as
amostras produzidas pela empresa Guararapes.

Teste de Eficiência antimicrobiana
Foram realizados os testes de eficiência antimicrobiana nas amostras geradas com aplicação da partícula
antimicrobiana em placas de madeira.
Para realização do ensaio, seguiram-se os procedimentos pelo método de Disco Difusão em Ágar para
cada uma das amostras geradas e cortadas em tamanhos padrões de 2,5 por 2,5 cm.
O ensaio foi realizado em triplicata para minimizar os erros nas leituras.
As amostras foram colocadas sob o meio de cultura já endurecido (Ágar Mueller Hinton) em placas de
Petri e contaminado com o inóculo do micro-organismo pelo método de esgotamento de swab e, em
seguida, foram pressionadas sobre a superfície do ágar.
As placas foram incubadas invertidas em estufa bacteriológica a 36ºC por 24 horas.
Os resultados foram lidos e liberados como presença ou ausência de formação de halo de inibição.

RESULTADOS

Viabilidade do Inóculo:
E. coli ATCC 8739: 3,3 x 108 UFC/mL (Unidades Formadoras de Colônias por Mililitro).

Fotos das placas de Petri dos ensaios de eficiência:
Após o período de incubação, as placas foram retiradas da estufa e foram feitas as leituras da formação de
halo ou não nas amostras.

A figura 1, abaixo, mostra o teste nas placas de madeira frente ao micro-organismo E. coli ATCC 8739.
Houve formação de halo de inibição de 0,2 cm na “Amostra 01”. Já a “Amostra 02”, não houve a formação
de halo.
Halo de Inibição

Controle positivo

Controle negativo
Halo de Inibição

Amostra 01

Amostra 02

Figura 1: Teste de eficiência antimicrobiana nas placas de madeira frente ao microorganismo E.coli ATCC 8739.

CONCLUSÃO

É possível concluir que o antimicrobiano incorporado nas placas de madeira foi eficaz para o controle
microbiano da bactéria E. coli ATCC 8739 apenas para a “Amostra 01”, pois o mesmo inibiu o crescimento
microbial ocorrendo a formação de halo de inibição de 0,2 cm. A outra amostra não apresentou resultado
de eficiência antimicrobiana.

NOTAS

1. Este relatório se refere à amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos.
2. Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
3. A amostra “controle positivo” refere-se a amostra com antimicrobiano (placa de PE) do
laboratório de microbiologia da Empresa Nanox Tecnologia S/A.
4. A amostra “controle negativo” refere-se a amostra sem antimicrobiano (placa de vidro) do
laboratório de microbiologia da Empresa Nanox Tecnologia S/A.

