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 APLICAÇÃO DE NANOESTRUTURAS PROTEICAS COM AGENTE 
ESTABILIZANTE EM EMULSÕES ALIMENTÍCIAS DO TIPO MAIONESE E MOLHO 
PARA SALADAS  
GERALDO RAMOS DA COSTA NETO1, DANIELA OLIVEIRA DOS SANTOS2.  
Resumo  
A formação de nanoestruturas proteicas por meio da geleificação térmica exibe o 
diferencial da biodegrabilidade e da não toxicidade, posto que a reação envolve 
somente os fatores como teor de proteína, valor de pH e temperatura. As 
nanoestruturas de proteínas são partículas de hidrogéis em tamanho nano (1 e 100 
nm). E têm potencial de aplicação na indústria alimentícia como estruturas capazes de 
alterar e/ou intensificar propriedades funcionais e reológicas de formulações 
alimentícias. O objetivo desse trabalho consiste em verificar a estabilidade e atividade 
de emulsões alimentícias, como maioneses e molho para saladas, acrescentadas de 
nanoestruturas de isolado proteico do soro de leite e isolado proteico do soro de leite 
como agentes estabilizantes da emulsão. A estabilidade de cada emulsão foi 
determinada pelo método de aquecimento/resfriamento seguido de centrifugação e a 
atividade emulsificante foi determinada pelo mesmo método na ausência de 
aquecimento. O experimento foi montado em um Delineamento Inteiramente 
Casualizado (DIC) com seis repetições. A análise de variância (ANOVA) foi não 
significativa para os dois tratamentos a 5 % de probabilidade pelo teste F de Fisher. 
Estatisticamente, não existe diferença significativa na estabilidade e na atividade das 
emulsões alimentícias (maioneses e molho para saladas) com nanoestruturas de 
isolado proteico do soro de leite e isolado proteico do soro de leite.  
Palavras-chave: Atividade, emulsão, estabilidade, nanotecnologia, proteínas, soro de 
leite.  
NANOSTRUCTURES PROTEIN OF APPLICATION WITH STABILIZING AGENT IN 
EDIBLE EMULSIONS MAYONNAISE AND SAUCE FOR SALADS  
Abstract  
The formation of nanostructures protein by thermal gelation displays the difference in 
biodegradability and non-toxicity, since it only involves the reaction factors such as 
protein concentration, pH and temperature. The nanostructures proteins, which are 
particles of nano size hydrogels generally, have size between 1 and 100 nm. And they 
have potential application in the food industry as structures to alter and / or enhance 
functional and rheological properties of food formulations. The aim of this study is to 
verify the stability and activity of food emulsions such as mayonnaise and salad 
dressing, added nanostructures protein isolate whey protein isolate and whey as the 
emulsion stabilizing agents. The stability of each emulsion was determined by the 
method of heating / cooling followed by centrifugation and emulsifying activity was 
determined by the same method in the absence of heating. The experiment was 
conducted in a completely randomized design (CRD) with six replications. Analysis of 
variance (ANOVA) was not significant for the two treatments a 5% probability by 
Fisher's F test.  
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Statistically, there is no significant difference in the stability and activity of edible 
emulsions (mayonnaises and salad dressings) with nanostructures protein isolate and 
whey isolate.  
Keywords: Activity, emulsion, stability, nanotechnology, protein, whey.  
1. INTRODUÇÃO  
 
A ciência e tecnologia em nanoescala têm atraído considerável atenção nos últimos 
anos (ROCO, 2001). As proteínas do soro do leite apresentam uma estrutura globular 
contendo algumas pontes de dissulfeto, que conferem um certo grau de estabilidade 
estrutural (KINSELLA & WHITEHEAD,1989; AIMUTIS, 2004). A maionese é 
provavelmente o molho mais utilizado no mundo, composta de ovos, vinagre e 
condimentos, apresentando de 70 a 80% de óleo (DEPREE; SAVAGE, 2001). Molhos 
de salada são emulsões tipo óleo em água, com conteúdo em óleo que pode variar 
entre 20–65% e viscosidade também variável (DICKINSON; STAINSBY,1982). A 
intensificação das propriedades funcionais de proteínas na forma de nanogéis é uma 
alternativa para a redução do custo de formulações alimentícias, devido necessitarem 
de menores quantidades de nanogéis do que de proteínas puras para obter os 
mesmos desempenhos nas propriedades funcionais. O objetivo do presente trabalho é 
analisar a estabilidade e atividade de emulsões alimentícias, como maioneses e molho 
para saladas adicionadas de nanoestruturas de isolado proteico do soro de leite com 
agente estabilizante da emulsão.  
2. MATERIAL E MÉTODOS  
 
Preparação de polímeros solúveis de proteínas de soro de leite  
O isolado protéico de soro de leite (WPI), adquirido da Davisco Foods International 
Inc., Eden Prairie, MN, Bipro, contém 92,6% (p/p) de pureza. A preparação dos 
polímeros solúveis de proteínas de soro de leite foi realizado de acordo com a 
metodologia proposta por GIROUX et al (2009).  
Preparo da Maionese  
Preparou-se as amostra de maionese, segundo a formulação descrita por UTPOTT 
(2012), com algumas modificações. As amostras de maionese foram preparados 
utilizando um liquidificador Mondial Ultra, modelo L-25 com 300W de potência. As 
análises de estabilidade das emulsões foram executadas minutos após o seu preparo.  
Preparo do Molho para Salada  
O molho para salada foi preparado segundo a metodologia descrita por AKHTAR et al. 
(2014), com algumas modificações. As amostras de molho para salada foram 
preparados utilizando um liquidificador Mondial Ultra, modelo L-25 com 300W de 
potência. As análises de estabilidade das emulsões foram executadas minutos após o 
seu preparo.  
Cálculo da Estabilidade e Atividade da Emulsão  
A A.E (Atividade Emulsificante) e E.E (Estabilidade da Emulsão) foram determinadas 
pelo método de WANG e KINSELLA (1976).  
Análise Estatística  
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Foram executados 2 tratamentos (nanoestruturas do isolado proteico do soro de leite e 
isolado proteico do soro de leite) com 6 repetições para emulsão do tipo maionese e 
tipo molho para saladas.O delineamento experimental utilizado foi o Delineamento 
Inteiramente Casualizado (DIC), e empregou-se o teste F, para a análise de variância 
dos dados, ao nível de 5% de probabilidade. A análise de variância foi executada no 
pacote estatístico Statystical Analysis System, (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).  
3. RESULTADO E DISCUSSÃO  
 
Tanto para a estabilidade quanto para atividade das emulsões de maionese e molho 
para saladas, através da análise de variância (ANOVA) foi possível identificar que, as 
amostras dos dois diferentes tipos de emulsão analisadas, não diferem entre si, a 5% 
de probabilidade pelo Teste F, ou seja, a adição de nanoestruturas proteicas na 
formulação de emulsão tipo maionese e tipo molho para saladas não interfere 
significativamente na sua estabilidade e na sua atividade emulsificante. Não havendo, 
dessa forma, alterações na estabilidade e na atividade da emulsão adicionando-se a 
nanoestrutura proteica (nanogel) ou apenas o isolado proteico do soro de leite. 
Conforme LIU et al. (2007), a estabilidade da maionese é dependente de vários 
fatores, como a quantidade de óleo, quantidade de gema de ovo (concentração 
proteica), viscosidade, volume relativo da fase oleosa á fase aquosa, método de 
mistura ou qualidade da água; sendo assim são muitos os possíveis fatores que 
podem ter ocasionado á não alteração dessa estabilidade após a adição da 
nanoestrutura do isolado proteico do soro de leite.  
A emulsão do tipo maionese, quando submetida a análise de estabilidade apresentou 
uma menor média na presença de nanoestruturas de isolado proteico do soro de leite 
tanto para sua atividade emulsificante (88,28% sem nanogel e 85,19% com nanogel) 
quanto para sua estabilidade (84,47% sem nanogel e 82,89% com nanogel). A 
emulsão tipo molho para saladas diferentemente da emulsão tipo maionese, 
apresentou suas maiores médias de estabilidade e atividade emulsificante quando 
submetidas a presença de nanoestruturas proteicas do soro de leite. A atividade 
emulsificante obteve média de 46,33 % na ausência do nanogel e 54,10% na sua 
presença. Do mesmo modo, a estabilidade da emulsão do molho para saladas 
apontou 46,46% na ausência e 50,83% na presença da nanoestrutura proteica do soro 
de leite.  
Segundo DEPREE et al. (2001), na preparação de substitutos da maionese com 
menor teor de óleo e de ovos, ocorre, em paralelo, a redução da estabilidade da 
emulsão, que pode ser aumentada pela ação de proteínas, maltodextrina e gomas. 
Porém, nesse experimento a ação do isolado proteico do soro de leite numa 
quantidade de 2% não foi significativo para o aumento da estabilidade na emulsão.  
4. CONCLUSÃO  
 
Conclui-se através do estudo das propriedades técnico funcionais de nanoestruturas 
proteicas que a adição de nanoestruturas do isolado proteico do soro de leite não 
intensificou de maneira significativa a estabilidade e atividades das emulsões quando 
aplicadas em emulsões alimentícias do tipo maionese e molho para saladas.  
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AVALIAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DA ATIVIDADE ADULTICIDA DO ÓLEO 
ESSENCIAL DA FOLHA DO CROTON SP (EUPHORBIACEAE), SOBRE 

O AEDES AEGYPTI (L.) (DIPTERA:CULICIDAE) 
 

Quirlian Queite Araújo Anjos1, Karine da Silva Carvalho2, Sandra Lúcia da Cunha e Silva3, 

Simone Andrade Gualberto
 3 

RESUMO 
 

O emprego de metabólitos secundários para produção de inseticidas 
botânicos tem se tornado cada vez mais frequente para atuação no controle de 
insetos, em especial o Aedes aegypti. Este trabalho teve o objetivo avaliar a 
persistência da atividade adulticida do óleo essencial obtido das folhas do Croton sp., 
sobre o Ae. aegypti. Este foi obtido por hidrodestilação, utilizando-se o extrator de 
Clevenger modificado. O papel umedecido com 1 hora antes do início do experimento 
se mostrou toxico às fêmeas, ocasionando morte de 95,00% em 1 hora de exposição. 
O óleo essencial não se mostrou persiste durante a realização do ensaio biológico, 
ocorrido em um período de 72 horas. 

 
Palavras-chave: Aedes aegypti, Inseticidas botânicos, Persistência 
 
 

PERSISTENCE ASSESSMENT OF THE ADULTICIDAL ACTIVITY OF THE 
ESSENTIAL OILS FROM THE CROTON SP LEAF (EUPHORBIACEAE), AGAINST 

AEDES AEGYPTI (L.) (DIPTERA: CULICIDAE) 
  

The use of secondary metabolites for the production of botanical insecticides 
has become increasingly common to operate in the control of insects, especially the 
Aedes aegypti. This study aimed to evaluate the persistence of adulticide activity of the 
essential oil obtained from the leaves of Croton sp., on the Ae. aegypti. This was 
obtained by hydrodistillation, using the Clevenger extractor modified. The paper 
moistened with 1 hour before starting the experiment proved toxic to females, resulting 
in death of 95,00% in 1 hour of exposure. The essential oil was not persist during the 
course of the bioassay, which occurred in a period of 72 hours. 

 
Keywords: Aedes aegypti, Botanical insecticides, Persistence 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

As plantas são conhecidas por serem detentoras de importante de produtos 
biologicamente ativos, muitos dos quais constituem modelos para a síntese de 
fármacos para fins medicinais, auxiliando no combate contra a herbivoria, 
possibilitando a manutenção desta no meio (VARANDA, 2009; BORDA et al, 2006). 
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O emprego de metabólitos secundários para produção de inseticidas de 
origem botânica tem se tornado muito popular desde as décadas de 30 e 40, tendo 
inúmeras vantagens quando comparado ao emprego de sintéticos, pois são obtidos de 
recursos renováveis e são biodegradáveis (MENEZES, 2005; ROEL, 2001). 

Espécies do gênero Croton vem sendo estudadas com atuação no controle 
de insetos, especialmente os que causam danos à saúde humana, como o Aedes 
aegypti. Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a persistência da 
atividade adulticida do óleo essencial obtido das folhas do Croton sp., sobre o Ae. 
aegypti. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Após a coleta, as folhas foram secas em estufa de circulação a 40ºC, num 

período de 12 horas. O óleo essencial foi obtido através da hidrodestilação, utilizando-
se o extrator de Clevenger modificado. Para a realização do ensaio biológico, foram 
utilizadas 20 fêmeas por repetição com cinco repetições por tratamento.  

O experimento foi constituído por um grupo controle e sete tratamentos, 
contendo papéis filtro umedecidos com óleo essencial com 10 mg/mL-1, em diferentes 
horários (1, 12, 24, 48, e 72 horas). As observações de mortalidade das foram 
realizadas por um período de 72 horas. Os dados obtidos relativos ao percentual de 
mortalidade dos adultos foram submetidos ao teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A observação de mortalidade da persistência adulticida sobre fêmeas de Ae. 

aegypti, obtida com 1 hora após o início da avaliação biológica, demonstrou que, o 
papel umedecido com 1 hora antes do experimento se mostrou mais efetivo, 
ocasionando uma mortalidade de 95,00% quando comparado aos demais papéis e o 
grupo controle, onde estes não apresentaram mortalidade (FIGURA 1). 

A mortalidade obtida após 12 horas de exposição, mostrou que, o papel 
umedecido com 1 hora alcançou 100,00%, se mantendo com um maior efeito residual 
que os demais papéis e o grupo controle, no qual não apresentaram percentual de 
morte (FIGURA 1). 

Em 24 horas de observações, o percentual de mortalidade dos papéis 
umedecidos com 12, 24, 48 e 72 horas e do grupo controle foi nulo, se mostrando 
menos eficiente que o tratado com 1 hora, ocasionando a morte de todas as fêmeas 
de Ae. aegypti. Estes mesmos resultados foram encontrados até o término do 
experimento (FIGURA 1). 

A análise de regressão linear obtida para a avaliação da persistência 
adulticida, constatou uma correlação negativa e boa (y = - 4,4+L4:M564x + 80; R² = 
0,6372) entre o percentual de toxicidade com o tempo de exposição das fêmeas de 
Ae. aegypti expostas ao papel umedecido 1 hora antes do início do experimento, 
quando comparado aos demais papéis, já que estes não persistiram ao longo do 
experimento (FIGURA 2). 

A não eficiência adulticida dos papéis umedecidos em períodos de 12, 24, 48 
e 72 antes do início do experimento pode ser justificado pela volatilidade dos óleos 
essenciais, provocando um decréscimo do percentual de mortalidade (ISMAN, 2006).  
Coutinho et al (2006), verificaram que o percentual de mortalidade foi diminuindo a 
medida que aumentava o tempo de exposição. 
 

CONCLUSÃO 
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O óleo essencial obtido a partir da folha de Croton sp. não apresentou 
persistência após 12 horas de exposição, se mantendo assim ao longo das 
observações, por um período de 72 horas. 
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RESUMO 

O interesse por parte dos pesquisadores pela flora brasileira vem aumentando, em 

busca de formas alternativas para o controle de insetos vetores, a exemplo do Aedes 

aegypti, com vistas à formulação de inseticidas botânicos. Nesse sentido, o objetivo 

dessa pesquisa foi avaliar a persistência da atividade adulticida do óleo essencial, 

obtido das folhas de Croton argyrophyllus, sobre o Aedes aegypti. Para avaliação da 

persistência adulticida, papéis filtro foram umedecidos com o óleo essencial, o qual foi 

solubilizado com uma solução de Tween 80 e água deionizada a 0,006%, numa 

concentração de 13,4 mg mL-1. Os papéis foram umedecidos com 72, 48, 24, 12 e 1 

hora, antes do início experimento. Cada tratamento foi composto por 5 repetições, com 

20 fêmeas por repetição, totalizando 100 fêmeas por tratamento. A observação da 

mortalidade dos adultos foi realizada 1, 12, 24, 36, 48, 60 e 72 horas, após o início do 

experimento. O óleo essencial se manteve ativo somente no tratamento composto 

pelos papéis que foram umedecidos 1 hora antes do início do experimento, 

ocasionando um percentual de mortalidade de 85,0%, sendo significativamente mais 

eficaz quando comparado aos demais tratamentos.  Dessa forma, pode-se concluir 

que o óleo essencial obtido das folhas do Croton argyrophyllus é tóxico para as 

fêmeas do Aedes aegypti. 

Palavras-chave: Caatinga, controle, inseticidas naturais, vetor. 

 

ACTIVITY PERSISTENCE ASSESSMENT ADULTICIDE LEAF ESSENTIAL 

OIL OF CROTON ARGYROPHYLLUS ON AEDES AEGYPTI 

ABSTRACT: The interest from researchers for flora is increasing, searching for 

alternative ways to control vectors insect, such as the Aedes aegypti, aimed at the 

formulation of botanical insecticides. In this sense, the objective of this research was to 

evaluate the persistence of adulticide activity of the essential oil obtained from the 

leaves of Croton argyrophyllus on the Aedes aegypti. To assess the adulticide 

persistence were moistened filter papers with the essential oil, which was solubilized 
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with Tween 80 solution and deionized water to 0.006%, a concentration of 13.4 mg ml-

1. The papers were moistened with 72, 48, 24, 12 and 1 hour before beginning the 

experiment. Each treatment consisted of 5 repetitions with 20 females per repetition, 

totaling 100 females per treatment. The observation of the mortality of adults was 

performed 1, 12, 24, 36, 48, 60 and 72 hours after the start of the experiment. The 

essential oil has remained active only in the treatment comprises the papers that were 

moistened 1 hour before the start of the experiment, resulting in a mortality percentage 

of 85.0% and was significantly more effective compared to the other treatments. Thus, 

it can be concluded that the essential oil obtained from leaves of Croton argyrophyllus 

is toxic to Aedes aegypti females. 

Keywords: Caatinga, control, natural insecticides, vector. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A dengue é hoje uma importante arbovirose que afeta o homem e compõe um agravo 
a saúde pública no mundo. Com o aparecimento de formas resistentes do mosquito 
aos inseticidas convencionais empregados, tem crescido a procura por extratos 
vegetais e substâncias naturais que sejam efetivas no combate ao mosquito adulto 
e/ou à larva de Aedes aegypti e que estejam isentas de toxicidade para o meio 
ambiente (SIMAS et al, 2004), ou que causem menos danos quando comparados aos 
inseticidas atualmente utilizados. De acordo com Dantas (1993) e Vendramin (2000) 
os compostos vegetais costumam proporcionar características mais exclusivas e 
seletivas, curto efeito residual e baixa toxicidade a mamíferos. Neste sentido, o 
objetivo desse estudo foi avaliar a persistência da atividade adulticida do óleo 
essencial obtido das folhas do Croton argyrophyllus, sobre o Aedes aegypti. 
 

MATERIAL E METODOS  
 
As folhas de Croton argyrophyllus foram coletadas e, posteriormente, armazenadas 
em estufa de circulação de ar, sob a temperatura de 40°C, por 12 horas. O material 
vegetal seco foi triturado e em seguida, realizada a extração do óleo essencial através 
da hidrodestilação, utilizando o extrator de Clevenger modificado. Foram utilizadas 640 
fêmeas adultas, sendo 20 fêmeas por repetição, com cinco repetições por tratamento. 
Essas fêmeas tinham até quatro dias de emergência e no dia anterior a realização do 
ensaio biológico, as mesmas foram alimentadas com sangue caprino. O experimento 
foi constituído de 5 tratamentos e o grupo controle, no qual foi utilizado Tween 80 e 
água deionizada a 0,006%, numa concentração de 13,4 mg/mL,  em cinco diferentes 
períodos, antes do experimento (72, 48, 24h, 12h e 1h) e o grupo controle, cujo papel 
filtro foi impregnado 1h antes do experimento. Após impregnados os papeis filtros 
foram acondicionados em câmera climatizada com temperatura 24,8 ± 1 e umidade 
52,6, até o início do experimento. As fêmeas foram colocadas em contato com os 
papéis filtros impregnados em diferentes períodos, por um período de período de 1h 
sem ser fornecido alimento. Posteriormente, retirou-se o papel e foi fornecido alimento, 
que consistiu de uma solução de sacarose a 10%. As observações de mortalidade das 
fêmeas adultas foram realizadas no intervalo de 1, 12, 24, 36, 48, 60 e 72 horas, após 
o início do experimento. Para a análise da mortalidade adulticida entre os diferentes 
tratamentos foi utilizado o teste Tukey a 5% de probabilidade. Para a avaliação da 
relação entre a mortalidade e o período de observação foi utilizado a regressão linear 
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e o coeficiente de correlação de Pearson, sendo a sua significância verificada pelo 
teste t de Student, a 5% de probabilidade.  
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O óleo essencial se manteve ativo somente no tratamento composto pelos papéis que 
foram umedecidos 1 hora antes do início do experimento, ocasionando um percentual 
de mortalidade de 85,0%, 98,00%, 99,00%, 100,00%, 100,00%, 100,00% e 100,00% 
sendo significativamente mais eficaz quando comparado aos demais tratamentos 
(TABELA 1). Diversos estudos apontam que o gênero Croton, apresentaram  
atividade inseticida contra mosquitos entre elas a Croton argyrophylloides, C. 
nepetaefolius, C. sonderianus e C. zehntneri (LIMA et al, 2006). A análise de 
regressão linear revelou uma relação diretamente proporcional entre o período de 
observação e a mortalidade dos adultos na concentração de 13,4 mg mL-1 nos  
diferentes horários avaliados: 72 h (y = -0,4693x + 3,2157; R² = 0,3419), 48 h (y = -
0,6296x + 4,6371; R² = 0,1958), 24 h (y = -0,4575x + 3,2157; R² = 0,5271), 12 h (y = -
0,0339x + 0,5714; R² = 0,0085) e 1h (y = -15,893x + 93,571; R² = 0,7902), (FIGURA 
1). A análise de correlação de Pearson revelou uma relação entre o período de 
observação e a mortalidade para os horários de observação de 72 e 24 horas a 
correlação foi negativa (r= - 0,59124) e (r= - 0,72959) e embora tenha sido forte, não 
foi significativa (p<0,05). Em 48 horas negativa (r= -0,44875) e mediana, contudo não 
foi significativa (p<0,05).  Já em 12 horas foi negativa (r= - 0,09681) e fraca, não 
significativa (p<0,05). Com 1 h de observação a correlação também foi negativa e forte 

(r= - 0,88764), mas foi significativa (P>0,05), (COHEN, 1988). Vale ressaltar a não 
manutenção do efeito inseticida nos horários de 12 a 72 horas, conforme 
demonstrado na Tabela 1. 
 

CONCLUSÃO 
 
O óleo essencial obtido das folhas do Croton argyrophyllus é tóxico para as fêmeas do 
Aedes aegypti. Contudo, tal efeito somente se mantém por um período de até uma 
hora, dentre os períodos observados. 
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Tabela 1. Percentual de mortalidade de adultos fêmeas de Aedes aegypti expostas a 
papeis de filtro impregnados em diferentes períodos com o óleo essencial de Croton 
argyrophyllus, na concentração de 13,4 mg/mL, em relação ao tempo de exposição 
aos mesmos. 
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1Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem significativamente pelo 
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
 
 
 

Figura 1. Correlação entre a mortalidade de fêmeas do Aedes aegypti e o tempo de 
exposição aos papeis filtro impregnados em diferentes períodos com o óleo essencial 
de Croton argyrophyllus, na concentração de 13,4 mg/mL. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

IMPREGNAÇÃO 
DOS PAPÉIS 

FILTRO (HORA)  

MORTALIDADE (%)1 

1h 12h 24h 36h 48h 60h 72h 

1 
85,00a 98,00a 99,00a 100,00a 100,00a 100,00a 100,00a 

12 
0,00b 0,00b 2,00bc 2,00c 3,00bc 3,00bc 3,00bc 

24 
2,00b 5,00b 7,00bc 10,00bc 10,00bc 10,00bc 10,00bc 

              48 
1,00b 4,00b 12,00b 14,00b 14,00b 14,00b 14,00b 

72 1,00b 0,00b 7,00bc 8,00bc 9,00bc 9,00bc 9,00bc 

CONTROLE 0,00b 0,00b 0,00c 0,00c 0,00c 0,00c 0,00c 
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 AVALIAÇÃO DO CRESCIENTO DOS FUNGOS E DAS CONDIÇÕES DE 
FERMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTES  
 
Dhiéssica dos S. Ribeiro1 (IC), Marcelo Franco2 (PQ), Gildomar Valasques3 (PQ), Alexsandra N. 
Ferreira1 (PQ), Baraquizio Braga do N. Junior3 (PQ)  
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Bahia, CEP 45700 000 - Itapetinga-BA – CNPq - E-mail: dhiessicaquimica@gmail.com;  

2Departamento de Química e Exatas da Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de 
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RESUMO  
A utilização industrial dos biossurfactantes tem sido dificultada devido aos altos custos 
de produção associados ao uso de substratos dispendiosos. Neste sentido, este 
projeto de pesquisa visa avaliar a potencialidade de uma linhagem isolada dos fungos 
filamentosos Aspergillus niger e Rhizopus sp, em crescer em diferentes fontes de 
nitrogênio para posterior produção de biossurfactantes. Inicialmente foi avaliada a 
viabilidade de crescimento dos fungos sob diferentes fontes de nitrogênio (ureia, 
sulfato de amônio, nitrato de sódio e extrato de levedura) disponíveis em meios de 
cultura variando as concentrações dessas fontes e da fonte de carbono. Para avaliar o 
crescimento dos fungos foi utilizada a técnica de medição do diâmetro. Já como fonte 
de carbono foi utilizada o óleo lubrificante residual. Os fungos tiveram maior 
crescimento no meio contendo extrato de levedura o qual foi considerado como 
substrato adequado para o cultivo desses microrganismos.  
Palavras-chave: extrato de levedura, nitrogênio, óleo residual.  
ABSTRACT  
The industrial use of biosurfactants has been hampered due to high production costs 
associated with the use of expensive substrates. Thus, this research project aims to 
evaluate the potential of an isolated strain of filamentous fungi Aspergillus niger and 
Rhizopus sp, to grow on different sources of nitrogen for later production of 
biosurfactants. First we assessed the feasibility of fungal growth under different 
sources of nitrogen (urea, ammonium sulfate, sodium nitrate and yeast extract) culture 
media available in varying concentrations of these sources and carbon source. To 
evaluate the growth of the fungi was used measuring technique diameter. Since as a 
carbon source was used the residual lubricating oil. Fungi were further growth in 
medium containing yeast extract which was regarded as suitable substrate for the 
cultivation of these microorganisms.  
Keywords: yeast extract, nitrogen, residual oil.  
INTRUDUÇÃO  
Para obtenção de biossurfactantes com características adequadas é fundamental o 
estudo das condições nutricionais do processo fermentativo. A composição e as 
características dos biossurfactantes produzidos por microorganismos são 
influenciadas pela natureza das fontes de carbono e nitrogênio utilizadas. Essas fontes 
são essenciais, pois contribui para o crescimento do microrganismo e posterior síntese 
do biossurfactante. Neste sentido, este projeto de pesquisa visa avaliar o crescimento 
dos fungos filamentosos Aspergillus niger e Rhizopus sp em diferentes fontes de  
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nitrogênio para posterior otimização das condições de fermentação para produção de 
biossurfactantes.  
MATERIAL E MÉTODOS  
O substrato foi umedecido a 80% e distribuído em placas de Petri onde os fungos 
Rhizopus sp e Aspergillus Niger foram inoculados separadamente. O crescimento dos 
fungos foi avaliado por 96 horas mantido em estufa bacteriológica (SOLAB) a 30°C. O 
delineamento experimental foi constituído de quatro tratamentos (quatro fontes 
distintas de nitrogênio disponíveis no meio de crescimento dos fungos) e sete ensaios, 
sendo que, em cada ensaio as concentrações da fonte de nitrogênio e carbono eram 
diferentes utilizando o planejamento Doehlert. A variável considerada para avaliação 
da resposta aos tratamentos foi o crescimento do fungo (mensurado pelo diâmetro da 
colônia). Os fungos foram inoculados em forma de discos em seis meios de cultura 
compostos por: Meio PDA - Potato Dextrose Agar - (HIMEDIA), Ureia (Sigma-Aldrich) 
(FNU) e Lubrificante Residual (LR); PDA (Sigma-Aldrich), Sulfato de amônio (Sigma-
Aldrich) (FNSA) e LR; Nitrato de sódio (Sigma-Aldrich) (FNNS) e LR; PDA, Extrato de 
Levedura (FNEL) e LR. Para cada ensaio foi feito o teste de crescimento dos fungos 
com os quatro meios de cultura citados anteriormente. Os meios de cultura foram 
distribuídos em Placas de Petri (8,3 cm) para cada concentração de fontes de carbono 
e nitrogênio e o ponto central em triplicata, sendo avaliado por 48 horas, mantido em 
estufa bacteriológica SOLAB a 30 °C.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Houve crescimento dos fungos Rhizopus sp e Aspergillus Niger no resíduo úmido, 
indicando a viabilidade do estudo nesta fase inicial. Os dados obtidos dos 
experimentos que compõem a Matriz Doehlert para avaliar as melhores concentrações 
para crescimento dos fungos Rhizopus sp e Aspergillus Niger em diferentes fontes de 
nitrogênio. Os dados indicam assim, o extrato de levedura como melhor fonte para o 
crescimento dos mesmos e a melhor concentração de carbono conforme as Figuras 1 
e 2, que são apresentadas abaixo em suas respectivas superfícies de resposta e os 
gráficos de curvas de níveis.  
 
CONCLUSÃO  
De acordo com os estudos realizados os meios contendo óleo lubrificante residual e 
extrato de levedura são substratos adequados para cultivo do Rhizopus sp e do 
Aspergillus niger. Sendo que em concentrações menores é onde se obtêm um melhor 
crescimento do fungo. E esses estudos potencializam ações para possível produção 
de biossurfactantes a partir de substratos de baixo custo.  
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Kits para o ensino de Física e Ciências: Ensino Fundamental, Médio e 
Estudantes Especiais 
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RESUMO 
 
A integração da tecnologia e instrumentos virtuais/digitais tem auxiliado os alunos na 
aquisição do conhecimento, considerando o contexto do processo ensino 
aprendizagem. Aulas ministradas apenas de maneira tradicional desestimulam a 
criatividade e envolvimento aluno/professor.  O objetivo deste trabalho é desenvolver 
um simulador de colisões moléculas utilizando o conceito determinístico para o estudo 
de gases ideais. A linguagem de programação escolhida foi o JavaScript utilizando 
NodeJS como plataforma. A aplicação já realiza simulação das colisões e a 
manipulação dos estados das moléculas através do painel de controles , um “tour”, 
para que o usuário possa ser guiado por toda a aplicação e configurações de perfil e 
privacidade. Um estudo revelou que 95% dos alunos que utilizaram simuladores na 
aula responderam que com o auxílio da informática aprenderam mais, do que, apenas 
com as explicações do professor e do material didático. São necessários mais 
investimento em tecnologias para inserir no cotidiano dos alunos ferramentas capazes 
de dar outras percepções sobre fenômenos naturais, aumentar o poder de pesquisa e 

comunicação entre os aprendizes e fontes produtoras do conhecimento. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Simulação por Computador, Sistemas de Computação, Software . 
 
ABSTRACT  
 
The integration of technology and virtual/digital instruments has helped students in 
acquiring knowledge, considering the context of the teaching-learning process. Classes 
taught in the traditional way only discourage creativity and involvement pupil / teacher 
ratio. The objective of this work is to develop a simulator collisions molecules using the 
deterministic concept for the study of ideal gas. The chosen programming language 
JavaScript was using NodeJS as a platform. The application already performs 
simulation of collisions and manipulation of the states of the molecules through the 
control panel, a "tour" so that the user can be guided by any application and profile 
settings and privacy. One study found that 95% of students who used simulators in 
class responded that with the aid of computer learned more than just with the 
explanations of teachers and teaching materials. They need more investment in 
technologies to enter the daily lives of students tools able to provide other insights into 
natural phenomena, increase the power of search and communication between 

learners and producers of knowledge sources. 
 

KEYWORDS: Computer Simulation, Computer Systems, Software. 
 
INTRODUÇÃO 
 
O uso de computadores em salas de aula como instrumento para o ensino está 
crescendo nos últimos anos, assim como o uso de simuladores que vieram para dar 
maior interatividade entre o aluno e o conteúdo. O conhecimento transmitido apenas 
de maneira tradicional vem perdendo espaço para a complementação das aulas com 
meio digital. Uma das vantagens de se utilizar simuladores como complemento para o 
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ensino é a maior interação com os alunos e, acredita-se que essa estratégia 

oportuniza melhores momentos de aprendizagem (MACEDO, 2011 .) 
Com a evolução dos computadores, informática e telecomunicações, há uma grande 
oferta de informações, que auxiliam na conexão do assunto com o cotidiano escolar. 
As aulas em quadro negro e giz desestimulam a criatividade e o envolvimento do 

aluno/professor, podendo dificultar a aquisição do conhecimento (HECKLER, 2006 .) 
O objetivo deste trabalho é desenvolver um simulador de colisões moléculas utilizando 
o conceito determinístico para o estudo de gases ideais. As colisões são tidas como 
determinísticas e de caroço duro (Hard Core). Sendo assim, podemos acompanhar a 

dinâmica das moléculas resolvendo-se as equações do movimento do sistema . 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento do simulador foi 
JavaScript utilizando NodeJS como plataforma. Essa linguagem foi escolhida porque 
com ela é possível desenvolver tanto a parte frontend (camada que o usuário interage 
com a aplicação), quanto backend (camada que contém as regras de negócio), e 
banco de dados. Além de que, existem vários frameworks JavaScript que facilitam o 

desenvolvimento. 
Para desenvolver a parte das colisões foi escolhido o framework “iioEngine”, muito 
utilizado para o desenvolvimento de jogos. Ele fornece vários componentes que 
agilizam e padronizam o desenvolvimento de animações. No método de colisão, 
através do código pode-se alterar o comportamento dos objetos, deixando para o 
iioEngine a responsabilidade de detectar a colisão. São definidos o tamanho e bordas 
da caixa, velocidades, raio e quantidade das moléculas e de frames que serão 
renderizados por segundo, para a ação da colisão. Há ainda, outras variáveis que 
controlam o tempo e a pausa das moléculas e dos controladores de parâmetros. E 
usando o método de callback, que permite que as moléculas colidam e façam a troca 

de estado . 
Para estrutura da aplicação foi utilizado o ExpressJs, que fornece um esqueleto para a 
aplicação. O expressjs permite uma melhor organização dos códigos e, é o 
responsável por carregar as configurações para que a aplicação funcione 
corretamente. O expressjs permite criar uma estrutura em camadas, o MVC (modelo, 
visão e controle): o  modelo é responsável por definir as entidades, a camada de visão 
serve para exibir as views e a de controle é responsável pelas regras de negócio. Com 

expressjs também é possível utilizar rotas para administrar o fluxo da aplicação. 
Em relação ao banco de dados, a opção utilizada foi o MongoDB. Ele é desenvolvido 
em C++, porém utiliza o JSON (JavaScript Object Notation) que nada mais é do que 
uma forma de representar objetos em JavaScript, permitindo assim uma comunicação 

natural entre a aplicação e o banco resultando em ganho de performance. 
Para o servidor foi utilizado o NodeJs, que possibilita utilizar os outros frameworks de 
forma integrada. É uma plataforma que permite criar aplicações rápidas. Um ponto 
forte é a capacidade de lidar com as requisições ao servidor de forma assíncrona, ou 
seja, enquanto em outras linguagens o servidor enfileira as requisições e vai tratando 

uma por uma, o node trata as requisições paralelamente gerando ganho de tempo. 
Para a camada visual foi escolhido o Twitter Bootstrap, framework frontend que 
permite a criação de layouts responsivos, fornecendo um conjunto de componentes já 

prontos como: formulários, botões, galeria de imagens, ícones etc. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A aplicação já realiza simulação das colisões e a manipulação dos estados das 
moléculas através do painel de controles. Foram usadas poucas moléculas nas 
simulações apenas para fins de desenvolvimento, mas através da manipulação dos 

códigos é possível utilizar quantas forem necessárias para o processo de ensino . 
Uma pesquisa realizada por (HECKLER, 2006) usando simuladores, imagens e 
animações como ferramentas auxiliares no ensino/aprendizagem de óptica mostrou 
que 82% dos alunos que testaram o simulador interativo manifestaram que estes são 
importantes para o entendimento dos assuntos em estudo, e os 18% restantes 
consideram também importante, porém usado com restrições. Já 95% dos alunos 
responderam que com o auxílio da informática aprenderam mais, do que, apenas com 

as explicações do professor e do material didático. 
Um diferencial introduzido no simulador foi o “tour”, com ele o usuário poderá ser 
guiado por toda a aplicação caso seja iniciante ou apareça alguma dúvida. Como não 
existe um padrão para se desenvolver aplicações do tipo, é comum o usuário gastar 
bastante tempo até conseguir dominar todas as funcionalidades com propriedade. 

Todas as páginas terão este recurso. 
Mais uma mudança em relação a versões anteriores foi a implementação de uma 
página somente para exibir o simulador existente e os que podem vir possivelmente no 

futuro, visando o crescimento da aplicação. 
Para o módulo de usuário foram introduzidas as seções de mensagens, configurações 
de privacidade e perfil. A seção de mensagens ainda está na fase de 
desenvolvimento, assim como toda a aplicação, e é um recurso para troca de 
conhecimento entre os usuários de forma privada. A de configurações de privacidade 
proporciona ao usuário um maior controle sobre suas ações durante a utilização e a 
visibilidade do seu perfil, podendo manter o perfil privado, permitir que outros o 
adicionem, permitir que amigos vejam suas anotações e permitir notificações. Por fim 
a seção de perfil, onde o usuário poderá manter seus dados pessoais atualizados e 
onde poderá visualizar algumas informações referente as suas ações durante a 

utilização da aplicação. 
Porém, deve-se levar em consideração que existem simuladores e animações com 
graves erros conceituais que dificultam a escolha por parte do professor do melhor 

simulador para seus alunos (MACEDO, 2011.) 
 
CONCLUSÕES 
 
O crescente uso de simuladores e animações demostra o interesse das instituições de 
modernizar o ensino e tornar a transferência de saber mais atraente. Porém, é 
necessário mais investimento em tecnologias para inserir nas aulas ferramentas 
capazes de dar outras percepções sobre fenômenos naturais, aumentar o poder de 

pesquisa e comunicação entre os aprendizes e fontes produtoras do conhecimento. 
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Caracterização e quantificação de substâncias bioativas do extrato etanólico do 

caule de Croton argyrophyllus kunth (Euphorbiaceae) 

Matheus Andrade Rocha Costa5, Sandra Lúcia da Cunha e Silva6 e Simone Andrade 

Gualberto
3 

RESUMO 

O presente estudo teve por finalidade isolar e identificar os constituintes químicos do 

extrato etanólico dos caules de Croton argyrophyllus. O estudo envolveu a obtenção 

do extrato bruto dos caules da espécie em estudo e o seu fracionamento com três 

diferentes solventes (Hexano, Diclorometano e Acetato de Etila). A análise preliminar 

da sua composição química foi feita por testes in vitro, com reagentes específicos para 

as diferentes classes de metabólitos secundários. Posteriormente, realizou-se a 

determinação dos fenólicos totais e flavonoides totais. Em seguida, realizou-se o 

isolamento dos constituintes da fração acetato de etila, obtida do extrato bruto, por 

apresentar maiores teores de fenóis e flavonoides totais, utilizando um cartucho de 

extração em fase sólida SPE C18. Já a identificação dos principais constituintes 

isolados foi feita utilizando Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Os 

resultados da prospecção química demonstraram a presença de ácidos fixos fortes, 

flavonóides e triterpenóides no extrato bruto, sendo comprovado através da 

quantificação de compostos fenólicos e flavonóides totais. A espécie em estudo 

demostrou uma forte atividade antioxidante nos testes realizados. Foram isolados e 

identificados três tipos de flavonoides: um flavonol, uma flavona e uma isoflavona. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Caatinga, Isolamento, Metabólitos secundários  

 

TITLE: Characterization and quantification of bioactive substances the ethanol extract 

of stem Croton argyrophyllus Kunth (Euphorbiaceae) 

 

ABSTRACT: This study aimed to isolate and identify the chemical constituents of the 

ethanol extract of the stems of Croton argyrophyllus. The study involved obtaining the 

crude extract of the kind of stems under study and its fractionation with three different 

solvents (Hexane Dichloromethane and Ethyl Acetate). Preliminary analysis of 

chemical composition was performed by in vitro tests with reagents specific for different 
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classes of secondary metabolites. Later, there was the determination of total flavonoids 

and total phenolics. Then there was the isolation of the constituents of the ethyl acetate 

fraction obtained from the crude extract, due to the higher levels of total phenols and 

flavonoids, using an extraction cartridge solid phase C18 SPE. Since the identification 

of the main constituents isolated was made using High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC). The results of the chemical survey showed the presence of 

strong acids fixed, flavonoids, triterpenoids and in the crude extract being 

demonstrated by quantification of total flavonoids and phenolic compounds. The 

species studied demonstrated a strong antioxidant activity in the tests. They were 

isolated and identified three types of flavonoids: A flavonol, a flavone and isoflavone. 

 

KEYWORDS: Caatinga, Isolation, Secondary metabolites 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, o gênero Croton apresenta aproximadamente 350 espécies, 

distribuídas em diferentes biomas, destacando-se o cerrado, a caatinga e os campos 

rupestres (SILVA et al. 2010). Na região do semiárido nordestino, estas espécies são 

conhecidas popularmente por velames ou marmeleiros e são utilizadas para os mais 

variados fins, tendo importância no tratamento de enfermidades como micoses, 

processos inflamatórios, diabetes, dor e distúrbios gastrintestinais (ALBUQUERQUE et 

al. 2007; SILVA et al. 2010). 

O gênero Croton apresenta grande importância na medicina popular, possuindo 

muitas espécies com pouco ou nenhum estudo químico e/ou farmacológico realizados, 

constituindo fontes promissoras para a descoberta de novos compostos bioativos. 

Diante disso, muitos esforços têm sido feitos por centros de pesquisa ao redor do 

globo, visando o isolamento e a identificação de produtos naturais de organismos 

terrestres e marinhos (VAZ, 2005). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo realizar a 

caracterização e a quantificação dos principais constituintes químicos presentes no 

extrato etanólico e frações obtidas dos caules de Croton argyrophyllus, visando 

ampliar os conhecimentos sobre a composição química da espécie estudada. Sendo 

esta espécie nativa da região do semiárido baiano, para a qual não são encontradas 

muitas referências na literatura científica, essas informações subsidiarão a descoberta 

e obtenção de novos bioprodutos, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico da região. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os caules do Croton argyrophyllus foram coletados no período matutino, no 

mês de março de 2013, na Floresta Nacional de Contendas do Sincorá, situada no 
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município de Contendas do Sincorá – BA. Exsicatas do material vegetal foram 

encaminhadas para o Herbário da UESB, Campus de Jequié, onde foram analisadas, 

identificadas e registradas. 

O material vegetal foi pesado (1.580 g) e, em seguida, seco em estufa de 

circulação de ar por 48 horas a uma temperatura de 45ºC. Em seguida, foi realizada a 

moagem dos caules em moinho de facas. O material seco e moído (1.130 g) foi 

submetido à percolação com etanol a 95% até exaustão e, após o término da 

extração, o solvente foi eliminado em evaporador rotatório a 50ºC, para obtenção do 

extrato bruto (132,8 g).  

O extrato bruto foi fracionado por partição liquido-liquido em quatro frações 

diferentes. Para isso, utilizaram-se solventes de polaridades crescentes: hexano, 

diclorometano e acetato de etila.  

A avaliação preliminar dos extratos foi realizada por Cromatografia em Camada 

Delgada (CCD), revelando-se as cromatoplacas com reveladores específicos para 

cada classe de metabólito analisado. Em seguida, realizou-se a prospecção 

fitoquímica do extrato bruto dos caules de Croton sp., seguindo a metodologia 

preconizada por Matos (1988). 

Posteriormente foi feita a quantificação dos metabolitos secundários presentes 

no extrato bruto (EB) e frações hexânica (FH), diclorometânica (FD), acetato de etila 

(FAE) e hidroalcoólica (FHA). O teor de fenólicos totais foi  determinado pelo método 

de Folin-Ciocalteau, com modificações (SOUSA et al.,2007). As amostras foram lidas 

a 750 nm, na concentração de 250 μg/mL. Já os flavonoides totais foram quantificados 

por ensaio colorimétrico, usando cloreto de alumínio como agente cromofórico, de 

acordo com a metodologia descrita por Marinova et al. (2005), com modificações. Para 

a realização dos ensaios, as amostras foram utilizadas na concentração de 250 μg/mL 

e as leituras realizadas em espectrofotômetro a 510 nm. 

Por apresentar uma maior concentração de fenólicos e flavonoides totais, a 

fração acetato de etila foi submetida a um processo de isolamento dos constituintes 

químicos utilizando um cartucho de extração em fase sólida SPE C18 (Strata 

Phenomenex C18-E, 500 mg, 6 mL). Foram utilizados 30 mg da FAE. O modo de 

eluição do cartucho foi feito em gradiente, utilizando água com acido fórmico na 

proporção de 99:1 (Fase A) e metanol a 100% (Fase B). Em seguida, as amostras 

foram analisadas via CLAE (Cromatografia líquida de Alta Eficiência), para 

identificação dos flavonoides presentes nas amostras, utilizando as seguintes 

condições cromatográficas: volume de injeção de 20 μL, temperatura do termostato da 

coluna de 35°C, fluxo da fase móvel de 1 mL/min, tempo de corrida de 15 min e fase 

móvel em modo isocrático, utilizando-se os solventes água com ácido fórmico 

(99:1):metanol, em proporções variadas para verificar em qual condição ocorreu uma 

melhor separação dos compostos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O extrato etanólico extraído a partir dos caules de Croton argyrophyllus foi 

obtido com um rendimento de 11,75%. A partir do fracionamento liquido-liquido do 

extrato bruto (40 g), obteve-se quatro frações distintas, hexânica (FH), diclorometânica 

(FD), acetato de etila (FAE) e hidroalcoólica (FHA). 

A análise preliminar realizada por CCD e pelos testes in vitro no extrato 

etanólico obtido dos caules de C. argyrophyllus sugeriu a presença de ácidos fixos 

fortes, flavonóides e triterpenóides, sendo comprovado através da quantificação de 

compostos fenólicos e flavonóides totais (Tabela 1). O extrato bruto (EB) e a fração 

acetato de etila (FAE) foram os que apresentaram as concentrações mais elevadas de 

fenólicos e flavonoides totais. Já o menor teor destes compostos foi encontrado na 

fração hexânica (FH). 

 

Tabela 1. Teores de fenólicos totais e flavonoides totais do extrato bruto (EB) e frações (FH, 
FD, FAE e FHA) obtidos dos caules de Croton sp. 

Amostras Fenólicos totaisa Flavonóides totaisb 

Extrato bruto (EB) 567,95 200,8 

Hexânica (EH) 45,68 40,4 

Diclorometânica (ED) 164,93 132,8 

Acetato de Etila (EAE) 807,04 767,0 

Hidroalcoólica (EHA) 479,39 244,8 

 a
mg de EAG (equivalentes de acido gálico) por grama (g) de extrato;

 

b
mg de EQ (equivalentes de quercetina) por grama (g) de extrato. 

 

Por apresentar uma maior concentração de fenólicos e flavonoides totais, a 

fração acetato de etila foi adicionada a um cartucho C18 para realizar o isolamento 

dos constituintes presentes na fração. No final do processo, foram obtidas 14 frações. 

Em seguida, estas frações isoladas foram analisadas por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência – CLAE, a fim de identificar os tipos de flavonoides presentes na fração 

acetato de etila, sendo realizadas 115 injeções de 15 minutos cada, em diferentes 

condições cromatográficas, visando a identificação de compostos da classe dos 

flavonoides.. 

Os cromatogramas obtidos foram analisados buscando identificar as amostras 

que tiveram uma melhor separação cromatográfica. Em algumas condições, houve 

cromatogramas que não apresentaram picos, apenas o do solvente, indicando que 

não foram isolados compostos nas amostras, ou estes estavam presentes em 

quantidades não identificadas pelo detector. Já os cromatogramas que apresentaram 

picos mais resolvidos foram considerados, e analisados os seus espectros de UV-Vis. 
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Foram possivelmente identificados três tipos de flavonoides presentes na 

fração acetato de etila, obtida do extrato etanólico dos caules da espécie em estudo: 

um flavonol, uma flavona e uma isoflavona.  A identificação foi feita com base nos 

comprimentos de onda máximos de absorção característicos de cada substância, e 

através da comparação com os espectros UV-Vis em metanol, dos principais tipos de 

flavonoides, obtidos na literatura (CUNHA, 2013). Entretanto, a pequena quantidade 

de material isolado foi insuficiente para realizar a confirmação estrutural dos 

compostos e o seu peso molecular. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados demonstraram que a espécie estudada é rica em compostos 

fenólicos e a partir da análise dos espectros UV-Vis dos compostos isolados por CLAE 

(Cromatografia Liquída de Alta Eficiência), foi possível propor a presença de três tipos 

de flavonoides, um flavonol, uma flavona e uma isoflavona na FAE, que já haviam sido 

identificados preliminarmente por testes in vitro. 
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PROJETO DE PESQUISA EM MORFOLOGIA FUZZY¹ 

Matheus Thiago Marques Barbosa², Roque Mendes Prado Trindade³, Alexandra Oliveira 

Andrade
4
 

RESUMO: Este projeto se propõe a construção de um protótipo de contagem de 

células sanguíneas utilizando morfologia matemática fuzzy nas células vermelhas e 
redes neurais para as brancas.  A ideia original está na utilização de imagens de 
lâminas coradas em vez de volume de sangue, o nos levaria a desenvolver padrões 
novos para análise. Seria um aparelho de baixo custo que poderia facilitar 
diagnósticos de patologias em postos médicos. 

PALAVRAS-CHAVE: contagem de células do sangue, morfologia matemática fuzzy, 
protótipo, redes neurais, sistemas embarcados. 

ABSTRACT: This project proposes the construction of a prototype blood cell count 
using fuzzy mathematical morphology in the red cells and neural networks for the white 
cells. The original idea lies in the use of images of stained slides instead of blood 
volume, which would lead us to develop new standards for analysis. It would be a low-
cost device that could facilitate pathology diagnostics in medical clinics. 

KEYWORDS: blood cell count, fuzzy mathematical morphology, prototype, neural 
networks, embedded systems. 

INTRODUÇÃO 

O processamento digital de imagem vem sendo utilizado em várias áreas do 
conhecimento. Em cada uma, foi desenvolvido um método capaz de melhorar a 
informação visual para análise e interpretação humanas. Existem vários métodos, 
dentre eles está morfologia matemática, realce, segmentação, dentre outras. A 
morfologia matemática é uma coleção de operações que produz resultados úteis na 
área de processamento de imagem. É baseado em teoria dos conjuntos. O princípio 
básico da morfologia consiste em extrair de uma imagem a sua geometria e topologia 
através da utilização de outra imagem completamente definida que é o elemento 
estruturante. Diferentemente das imagens binárias, imagens em tons de cinza, não 
pode-se aplicar a lógica Booleana. E com isso, utiliza-se a logica fuzzy. A cada nível 
de cinza é associado um valor entre zero e um. Com isso pode-se definir uma função 
fuzzy e compor com esta uma imagem para realizar a fuzzificação. Uma das maneiras 
de construir operadores morfológicos utiliza à lógica fuzzy, que foi apresentado em 
Andrade (2014) (ANDRADE et al, 2014). Neste mesmo trabalho apresentou-se uma 
aplicação destes operadores, a contagem de esporos de fungos micorrízicos 
(ANDRADE, 2014). Contudo existe um vasto campo a ser explorado no que se trata 
de aplicações dos operadores morfológicos fuzzy. 

O sangue é uma substância líquida que circula pelas artérias e veias do organismo. 
Cerca de 45% do volume de seu sangue são células (a maioria de glóbulos vermelhos, 
glóbulos brancos e plaquetas). As células sanguíneas geralmente são estudadas em 
esfregaços preparados pelo espalhamento de uma gota de sangue sobre uma lâmina, 
onde as células ficam estiradas e separadas, o que facilita a observação utilizando um 
microscópio óptico.  

O modelo de contagem neste trabalho foi proposto utilizando redes neurais artificiais, 
testadas com imagens de esporos de fungos micorrízicos. As redes neurais foram 
utilizadas nesse trabalho por se tratarem de bons classificadores de padrões. Onde as 
redes neurais artificiais são sistemas distribuídos compostos por unidades de 
processamento que emulam o cérebro humano. Essas unidades podem ser chamadas 
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de nodos que ficam dispostos em uma ou mais camadas. Estes nodos executam 
funções matemáticas para solucionar problemas, onde aprendem com exemplos 
durante o ajuste dos pesos que interligam as camadas e ainda podem generalizar as 
informações (HAYKIN). Atualmente alguns trabalhos foram desenvolvidos como o que 
foi proposto por Nazlibilek et al (2014), um sistema de ajuda no diagnóstico de 
importantes doenças do sangue. Os autores usaram o Scilab e Redes Neurais 
Artificiais na segmentação e no processo de classificação. Também foi apresentado 
por Celebi e Zorberg (2014) um método de aprendizado de máquina automatizado 
para a quantificação de cores clinicamente significativas em imagens de lesões de 
pele utilizando redes neurais. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Este trabalho foi teórico-prático, onde foi usada a linguagem matemática para a 
construção dos modelos propostos, dentro de uma abordagem hipotético-dedutiva e o 
Scilab como ferramenta para implementação do modelo matemático e processamento 
de imagens, sendo acessado via SSH de um servidor. 

 Microscópio digital feito com um smartphone 

O microscópio foi feito a partir de alguns objetos fáceis de serem encontrados e com 
preços bem acessíveis, como uma lente de CD-ROM retirada de uma sucata de 
computador, resto de madeira de uma serraria, parafusos, arruelas, porcas e acrílico. 

   

Figura 1: Ilustração do microscópio caseiro 

 Lâminas de sangue 

As lâminas foram feitas no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal da 
Bahia campus Anísio Teixeira com o auxílio do professor Cláudio Lima Sousa 
utilizando o sangue de um voluntário para testar a base de dados existente. As fotos 
das lâminas coradas com Wright foram feitas no laboratório de fitopatologia da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia sob a responsabilidade do professor 
Quelmo Silva de Novaes. 

 

 Imagens dos esporos dos fungos micorrízicos 

Para tratar as imagens e passá-las como entradas para a rede neural optou-se por 
dividi-las em quadrados, para utilizá-los como os padrões de rede neural. Foram 
testadas algumas maneiras para isso, chegando ao resultado final de 192 quadrados 
de (12x16) como pode ser visto na figura 2, onde cada quadrado media 128 pixels de 
lado. Pelo fato dos casos em que os esporos ficaram recortados pelo uso da divisão 
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da imagem foi necessário que a classificação das saídas fosse em uma razão n/4, 
onde n era a porção dos esporos na imagem. 

  

Figura 2: Fotos pertencente a base de dados. 

 Rede Neural 

Inicialmente foi necessário a escolha das fotos da base de dados, assim foi dividido o 
repositório de imagens em três conjuntos: Conjunto de treinamento, um conjunto de 
validação e conjunto de teste. Em seguida fazer o processamento das imagens para 
que ficassem apropriadas como padrões de entrada da rede. Após esses 
procedimentos foi necessário definir a topologia da rede, inicialmente foi escolhida 
uma Rede perceptron simples, após alguns testes e revisão da literatura escolhemos 
trabalhar com redes perceptron de múltiplas camadas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Base de dados dos esporos de fungos micorrízicos 

A base de dados dos esporos tem a dimensão de 2048x1536 e resolução de 300 dpi. 
Como as fotos dos esporos se tratam de imagens de alta resolução, percebeu-se a 
dificuldade em trabalhar com essas imagens, pela sua lentidão de processamento. As 
lentes do microscópio caseiro proporcionaram uma aproximação de 60x fazendo com 
que não fosse possível distinguir as células em estudo. 

 Rede Neural 

Foram feitos 3 conjuntos de treinamento da rede, para o primeiro conjunto de 
treinamento da rede foram utilizadas 33 padrões de entrada e 11 classes (3 exemplos 
de padrões de entrada para cada classe). A quantidade de épocas totais foram 606, os 
acertos no treinamento foram de 100%.  Na fase de validação foram utilizados 22 
padrões e 11 classes (2 exemplos de cada classe), onde dos 22 padrões de entrada a 
rede acertou 5 padrões. A soma total feita manualmente foi de 27,5 esporos e a rede 
contou 22,25, totalizando 80,9 % de acerto no somatório. No segundo conjunto de 
treinamento da rede foram utilizadas 5 imagens (960 padrões de entrada) a 
quantidade de épocas foi de 1.572, os acertos no treinamento foram de 100%. Na fase 
da validação foram utilizadas 3 imagens (576 padrões), onde os acertos por padrão foi 
de 507 (na sua maioria zero). A soma total feita manualmente foi de 42,75 esporos e a 
rede contou 20 esporos, totalizando 46,78 % de acerto no somatório. O terceiro 
conjunto de treinamento foi feito a partir de redes perceptron de múltiplas camadas. 
Foram feitos treinamentos em redes com uma, duas e seis camadas. A rede neural 
com duas camadas rodou 72242 épocas, a com uma rodou 271 épocas e a de 6 
camadas rodou 16593 épocas, mas nenhuma conseguiu concluir, sendo assim 
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abortadas no meio do processo, pois havia uma grande demora para que se 
processasse o conjunto de imagens por causa da sua grande quantidade de entradas.  

CONCLUSÃO 
Verificou-se que a aproximação da lente do microscópio caseiro é pequena fazendo-se 
necessário a obtenção de uma lente com um poder de aproximação maior. O 
resultado do segundo experimento da rede neural utilizada no trabalho não obteve o 
resultado esperado, pois o somatório ficou abaixo dos 50%, provavelmente pelas 
limitações da rede utilizada e pela falta de inserção de técnicas de pré-processamento 
de imagens que melhorem a fase da detecção dos esporos, pois nas imagens existiam 
muita sujeira e não apenas fundo e esporos. A construção das redes perceptron de 
múltiplas camadas (MLP) não foi como o esperado, por se tratar de um algoritmo 
complexo e de difícil entendimento talvez não foram empregados os melhores 
processos de aprendizagem, pois nenhuma rede conseguiu concluir a sua fase de 
treinamento, sendo abortadas para a tentativa de teste, que esses também não foram 
os quais esperávamos, sendo assim não foi possível melhorar os resultados 
preliminares.   

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 NAZLIBILEK, S.,KARACOR, D., ERCAN, T., SAZLI, M.H., KALENDER, O., 
EGE, Y. Automatic segmentation, counting, size determination and 
classification of white blood cells. Measurement 55 (2014) 58–65. 

 ANDRADE, A.O, TRINDADE, R.M.P,MAIA, D.S, SANTIAGO, R.H.N. 
GUERREIRO, A.M.G. Analysing some R-implications and its application in 
fuzzy mathematical morphology, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 

(2014).27(1), 201–209. 

 ANDRADE, A.O. Um sistema de contagem usando morfologia fuzzy, 

2014.131 f, Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 CELEBI, M.E. and ZORNBERG, A. Quantifying Colors In Images And 
Application To Lesion Classification. Ieee Systems Journal, Vol. 8, Issue 3, 

2014. 

 HAYKIN, S. Introdução. In: Redes Neurais: Princípios e Prática. Disponível 
em <http://www.ncdd.com.br/livros/redes_neurais_simon_haykin.pdf >. Acesso 
em 16 novembro 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncdd.com.br/livros/redes_neurais_simon_haykin.pdf


XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
33 

 

Mola para tração ortodôntica de pressão: Uma nova alternativa para o 
tracionamento de caninos impactados  
Camilla ANDRADE 1, Matheus Melo PITHON2  

1 Graduando em Odontologia - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Endereço 
profissional: Av. José Moreira Sobrinho, s/n, Jequié-BA, CEP: 45206-190.  
2 Professor de Ortodontia – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Endereço profissional: 
Av. Otávio Santos, 395, sala 705, Centro Odontomédico Dr Altamirando da Costa Lima, Vitória da 
Conquista-BA, CEP: 45020–750.  

RESUMO  

Os caninos superiores desempenham importante papel na arcada dentária, sendo 
a sua presença fundamental para obtenção de oclusão e estética satisfatória. A 
impactação dessa unidade dental é comum e está associada a vários agente 
etiológicos. O tratamento mais conservador na atualidade para tal problemática é o 
tracionamento ortodôntico. Para que o canino seja tracionado faz-se necessário a 
utilização de molas confeccionada com fios ortodônticos que são normalmente 
soldadas aos arcos ortodônticos, no entanto o ato de soldar muitas vezes leva a 
perda das propriedades mecânicas do fio ortodôntico sem falar na dificuldade 
técnica. Dessa forma a proposta dos autores com o presente estudo é desenvolver 
e testar molas ortodônticas para tracionamento de dentes impactados presas aos 
arcos ortodôntico por um mecanismo de presilhas. Após confecção as mesmas 
serão testadas quanto a rigidez e resiliência das molas com auxílio de máquina 
universal de ensaios mecânicos.  
Descritores: Caninos impactados; tratamento ortodôntico; mola de tracionamento.  
.  
Spring for orthodontic traction pressure : A new alternative to the pick impacted 
canines  
Abstract  
The upper canines play an important role in the dental arch, and its fundamental 
presence to obtain satisfactory occlusion and aesthetics. The impaction this dental unit 
is common and is associated with several etiologic agent. The most conservative 
treatment at present for such problems is the orthodontic traction. So that the canine is 
pulled it is necessary to use clamps made of orthodontic wires that are usually welded 
to orthodontic arches, though the act of welding often leads to loss of mechanical 
properties of orthodontic wire to mention the technical difficulties. Thus the proposal of 
the authors of the present study is to develop and test springs for orthodontic traction of 
impacted teeth attached to the orthodontic arches by a mechanism of tabs. After 
cooking they will be tested for stiffness and resilience of the springs with universal 
machine aid of mechanical tests.  
Keywords: canines impacted; orthodontic treatment; Spring tractionKeywords: 
Orthodontics, Disinfection, Elastomers, Bacteria, Microbiology.  
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INTRODUÇÃO  

Os caninos permanentes desempenham um importante papel no estabelecimento 
e manutenção da forma e função da dentição, sendo sua presença no arco 
dentário fundamental para o estabelecimento de uma oclusão dinâmica 
balanceada, além da estética e harmonia facial. Assim, dada a sua importância no 
arco dentário, diante de uma impactação do canino permanente, esforços deverão 
ser empregados para manter o dente evitando sua extração.  
A impactação de caninos é bastante freqüente, superada apenas pela do 3º 
molar(Lewis 1971, Tanaka, et al. 2000). Por apresentar o desenvolvimento e a 
trajetória de irrupção mais complexos de todos os demais dentes, e também por 
ser um dos últimos dentes a irromper na arcada dentária, admira-se que um dente 
com um padrão de irrupção tão complicado possa vir a irromper de maneira 
natural(Abron, et al. 2004, Baccetti, et al. 2007).  
O diagnóstico da impactação é realizado por meio dos exames clínico e 
radiográfico(Tanaka, Daniel, et al. 2000). Uma vez diagnosticada a impactação, 
deve-se optar por: nada fazer se o paciente assim o desejar, auto-transplantação, 
exodontia do canino e movimentação dos pré-molares para a posição deste, 
restabelecimento da oclusão por meio de prótese, exposição cirúrgica e tratamento 
ortodôntico para movimentar o dente para linha de oclusão(Baccetti, Crescini, et al. 
2007, Ertan Erdinc 2008, Wilson 2008). Esta última opção tem se mostrado 
eficiente, principalmente quando bem diagnosticada e realizada por meio da 
técnica adequada. Existe relatado na literatura uma infinidade de métodos para tal 
finalidade(Abron, Mendro, et al. 2004, Barlow, et al. 2009, Crescini, et al. 2009, 
Ertan Erdinc 2008, Puricelli 2007, Schubert and Baumert 2009).  
Em todas técnicas descritas faz-se necessário a colagem trans-cirúrgica de 
acessórios a esses dentes, que servirão de apoio para aplicação da força 
ortodôntica. A aplicação da força ortodôntica é realizada com a instalação de 
molas confeccionadas com fio de aço inoxidável que após terem sido dobradas 
são soldadas aos arcos ortodônticos com solda a prata à temperatura de 750 C°. 
Apesar desse método mostrar-se eficiente quando bem executado, demanda 
tempo e extrema perícia de quem à executa uma vez que um pequeno descuido 
ao soldar a mola ao arco ortodôntico poderá ocasionar um aquecimento excessivo 
desse inviabilizando a sua utilização. O desenvolvimento de algum artifício que 
elimine essa etapa de soldagem agilizaria muito o processo sem comprometer o 
arco ortodôntico previamente e arduamente confeccionado ao longo de meses de 
alinhamento e nivelamento dentário, além de potencializar o efeito da mola 
ortodôntica pelo fato desta não perder suas propriedades metálica.  
METODOLOGIA  

Foram confeccionadas 32 molas utilizadas no tracionamento de caninos 
impactados, sendo estas subdividas em 4 grupos os quais apresentaram 3 
variáveis: tipo de desenhos (8 tipos no total), técnica (mola soldada ao arco 
principal ou presilha adaptada ao arco) e ligas metálicas secção 0,017’ x 0,025” 
(aço inoxidável ou TMA (Titanium-Molybdenum alloy)):  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Ainda não foi possível obter resultados com este estudo em decorrência do estágio 
que o mesmo se encontra. A parte laboratorial da pesquisa ficou pendente em 
decorrência do período de greve pelo qual passou a instituição.  
CONCLUSÃO  
Não foi possível, devido ao estágio em que a pesquisa encontra-se, estabelecer 
conclusões relacionadas ao nosso objeto de pesquisa.  
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Desenvolvimento e avaliação de extensor de parafuso utilizado para 
disjunção palatina7

 

Nathália de Lima Santos
8
, Matheus Melo Pithon

9
 

RESUMO 

Objetivo: desenvolver um extensor metálico para aderir a aparelhos de 
disjunção maxilar afim de aumentar a capacidade de expansão palatina de 
parafusos expansores. Material e métodos: utilizou-se de um parafuso 
expansor aberto em 13 mm, nesse confeccionou-se a réplica (n=5) em cera do 
extensor idealizado que posteriormente foi fundido em aço inoxidável. Uma vez 
fundido, o mesmo foi polido com brocas e borrachas abrasivas com a proposta 
de evitar inconvenientes ao paciente quando do uso. A avaliação do expansor 
foi realizada clinicamente em 5 pacientes que tiveram a necessidade de se 
expandir 17 mm das suas arcadas. Resultados: o extensor idealizado 
mostrou-se eficaz quando da expansão adicional dos parafusos expansores. 
Conclusão: o extensor idealizado mostrou-se eficaz quando da expansão 
adicional dos parafusos expansores sendo portanto um importante aliado do 
Ortodontista quando se deseja expansão palatina superior aos 13  mm. 
.  
Palavras-chave: Parafuso expansor, Expansão Rápida da Maxila, Disjunção 
Palatina 

Development and screw extender assessment used for palatal expansion¹ 
ABSTRACT: 
Objective: to develop a metal extender to join the disjunction sets jaw in order 
to increase the palatal expanders scalability screws. Matherial and methods: 
we used to open the screw by 13 mm, this concocted to replica (n = 5) in wax 
idealized extender that was later cast in stainless steel. A cast time, it was 
polished with drills and abrasive rubber with the proposal to avoid 
inconvenience to the patient when using. The evaluation of clinically expander 
was performed in 5 patients who had a need to expand their arches 17 mm. 
Results: the idealized extender was effective when further expansion of the 
expander screws. Conclusion: the extender designed was effective when the 
further expansion of expander bolts is therefore an important ally of the 
orthodontist when you want palatal expansion superior to 13 mm. 
 

Keywords: Expander screw, Rapid maxillary expansion, Disjunction Palatine 
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INTRODUÇÃO 

A expansão rápida da maxila é amplamente utilizada no tratamento de 
deficiências transversais da maxila, a fim de redirecionar o crescimento do osso 
basal em um padrão normal (Farronato et al., 2011). Causas etiológicas de 
uma mordida cruzada posterior pode ser genética ou ambiental sendo que uma 
redução da dimensão transversal da maxila é geralmente devido a eventos 
anómalos (Harvold et al., 1972). 

A expansão visa corrigir a deficiência na largura do arco maxilar pela 
desarticulação da sutura palatina mediana e pela separação do osso maxilar e 
do sistema de sutura circumaxilar. Objetivando alcançar estes resultados, são 
utilizados aparelhos disjuntores palatinos(Wertz, 1970). 

Estes aparelhos apresentam parafusos expansores destinados a 
separação da sutura palatina mediana. Existe uma gama de tamanho e 
extensão da expansão promovida por esses parafusos, essas versam desde 7 
mm até 13 mm de expensão. No entanto, em algumas situações clínicas faz-se 
necessário expandir além da capacidade desses expansores (De Mendonca et 
al., 2008), havendo a necessidade de se trocar o parafuso para continuação da 
separação da sutura (Pithon, 2012). 

Em busca de um método efetivo, que elimine os inconvenientes 
apresentados e que aumente a capacidade de expansão dos parafusos anexos 
aos aparelhos disjuntores, propõe-se com esse estudo, a confecção e posterior 
avaliação de um extensor metálico que será acoplado bilateralmente em 
aparelhos de disjunção maxilar, tipo Haas e Hyrax. Por se tratar de um material 
metálico, sugere-se a hipótese de que esse extensor traria maior resistência, 
excluindo o risco de fratura da peça e melhoraria a condição do paciente. 

 

MATERIAL  E  MÉTODOS 

Desenvolvimento do Extensor 

Para desenvolvimento do extensor utilizou-se de um parafuso expansor 
aberto em 13 mm, nesse confeccionou-se a réplica em cera do extensor 
idealizado que posteriormente seria fundido em aço inoxidável dando origem 
assim o extensor idealizado. Uma vez fundido, o mesmo foi polido com brocas 
e borrachas abrasivas com a proposta de evitar inconvenientes ao paciente 
quando do uso. 

 

Avaliação Clínica do Extensor 

A avaliação do expansor foi realizada clinicamente em 5 pacientes que 
tiveram a necessidade de se expandir 17 mm das suas arcadas. Após se 
conseguir expansão máxima do parafuso expansor seguiu-se da instalação do 
extensor. Para tal, inseriu-se dentro desse resina composta fotopolimerizável 
(Z100, 3M Espe, São Paulo, Brasil), com a resina em seu interior o extensor foi 
acoplado à rosca do parafuso exposta pela expansão prévia. Sua instalação foi 
realizada no sentido ântero-posterior tendo os dedos polegares e indicador 
como guia para seu encaixe. Na sequência realizou-se fotopolimerização de 
todo conjunto, ficando então o sistema novamente pronto para continuar a 
expansão adicional de 4mm. 
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Nos cinco casos utilizados conseguiu-se a expansão adicional desejada 
sem intercorrências. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A expansão palatina diminui a quantidade de tratamentos ortodônticos 
em que se necessita de extração e também pode ser uma solução para a 
deficiência de espaço no arco dentário(Bassarelli et al., 2005; Vargo et al., 
2007).  

Pithon (2012)(Pithon, 2012) com o intuito de diminuir os incovientes da 
recorrência de contração maxilar em pacientes que necessitam trocar o 
dispositivo expansor, o mesmo utilizou de uma técnica baseada na 
acomodação de resina composta polimerizável nas roscas do parafuso. No 
entanto, o ponto negativo é o risco de fratura da resina, o que poderia resultar 
na desarticulação das extremidades direita e esquerda do parafuso, 
comprometendo toda a técnica.  

Com o objetivo de diminuir os riscos citados, o seguinte estudo utilizou 
de um parafuso expansor aberto em 13 mm, nesse confeccionou-se a réplica 
em cera do extensor idealizado que posteriormente foi fundido em aço 
inoxidável dando origem assim ao extensor idealizado. Uma vez fundido, o 
mesmo foi polido com brocas e borrachas abrasivas com a proposta de evitar 
inconvenientes ao paciente quando do uso.A escolha pelo aço inoxidável se 
deu pela qualidade das suas propriedades. Os aços inoxidáveis austeníticos 
devem sua resistência à corrosão a formação de um filme superficial protetor 
de óxido (Cr2O3), denominado filme passivo que, aderente à superfície do 
metal, inibe o processo de corrosão, mantendo a liberação de íons em níveis 
muito baixos(Giordani E. J., 2003).  

A avaliação do expansor foi realizada clinicamente em 5 pacientes que 
tiveram a necessidade de se expandir 17 mm das suas arcadas. Após se 
conseguir expansão máxima do parafuso expansor seguiu-se da instalação do 
extensor. Para tal, inseriu-se dentro desse resina composta fotopolimerizável 
(Z100, 3M Espe, São Paulo, Brasil), com a resina em seu interior o extensor foi 
acoplado à rosca do parafuso exposta pela expansão prévia. Sua instalação foi 
realizada no sentido ântero-posterior tendo os dedos polegares e indicador 
como guia para seu encaixe. Na sequência realizou-se fotopolimerização de 
todo conjunto, ficando então o sistema novamente pronto para continuar a 
expansão adicional de 4mm. Nos cinco casos utilizados conseguiu-se a 
expansão adicional desejada sem intercorrências. O extensor idealizado 
mostrou-se eficaz quando da expansão adicional dos parafusos expansores 
sendo portanto um importante aliado do Ortodontista quando se deseja 
expansão palatina superior aos 13  mm. 

Ainda são poucos os estudos que utilizaram-se de novas técnicas para 
aumentar a capacidade de expansão dos parafusos expansores, embora os 
mesmos já estejam disponíveis no mercado há alguns anos. Assim, torna-se 
complicado comparar os resultados do presente estudo com a literatura 
disponível. 
 

 

 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
39 

 

CONCLUSÃO 

O extensor idealizado mostrou-se eficaz quando da expansão adicional 
dos parafusos expansores sendo portanto um importante aliado do Ortodontista 
quando se deseja expansão palatina superior aos 13mm. 
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