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RESUMO 

  O cobre e suas ligas derivadas, como latão e bronze, foram consideradas 

em 2014 uma das dez maiores tecnologias novas e emergentes pelo fato de ser um 

composto de elevada ductilidade e resistência sendo um material muito utilizado 

para fabricação de parafusos, ferramentas, equipamentos para usinas, aparelhos 

elétricos, conexões hidráulicas, revestimento de motores, e em engrenagem, além 

de possuir propriedade antimicrobiana. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

estudar o poder antimicrobiano do bronze frente à levedura Saccharomyces 

cerevisiae utilizando para isto o método de difusão em agar. O meio de cultura 

utilizado na metodologia foi o Agar Sabouraud Dextrosado e as placas de Petri 

foram incubadas em estufa bacteriológica a 28°C por 24 horas. Após o tempo de 

incubação, as placas de Petri foram observadas a fim de se identificar o halo de 

inibição, bem como a realização, com auxílio de paquímetro, a medida deste halo. 

Como conclusão foi possível verificar que o bronze exerce um poder antimicrobiano 

na levedura sendo o halo de inibição formado na placa de Petri de cerca de 54 mm. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das ligas mais antigas da humanidade é o bronze, formado pela mistura 

geralmente de cobre e estanho (METAIS, 2016). O bronze é um material muito 

utilizado para fabricação de parafusos, ferramentas, equipamentos para usinas, 

aparelhos elétricos, conexões hidráulicas, revestimento de motores, e em 

engrenagem, devida sua resistência ao atrito e por manter o engraxe (DU BRONZE, 

2016). De acordo com a sua aplicação pode haver ou não a necessidade da adição 

de algum outro elemento, porém o cobre sempre será o elemento base da liga 

(ALVES, 2012). 

Apresenta-se na forma de um metal quase dourado, é maleável e dúctil 

(METAIS, 2016). Quando exposto ao ar atmosférico por longos períodos poderá 

ocorrer a formação de uma camada escura de óxidos dos metais envolvidos em sua 

composição.   

Outra propriedade importante do bronze é sua capacidade antimicrobiana, 

sendo destacado segundo essa propriedade como uma das 10 Maiores Tecnologias 



Novas e Emergentes de 2014 (IBRAM, 2014). Embora pareça recente, antes de 

cristo já se utilizava o bronze, para o tratamento de certas doenças; os astecas 

gargarejavam uma mistura “bronze”, contendo cobre e outros elementos, para tratar 

a dor de garganta (COPPER, 2016).  

 

OBJETIVO 

  Verificar o poder antimicrobiano do bronze no crescimento da levedura 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Preparo da amostra: A amostra foi preparada no laboratório de Ciência dos 

Materiais da Faculdade de Tecnologia Termomecanica. A chapa de bronze foi 

cedida pela empresa Termomecanica - São Paulo S.A., e foi laminada até atingir a 

espessura de 0,96mm. Para o teste do poder inibitório foi cortado um quadrado de 

cerca de 10 mm. 

Preparo do microrganismo: O microrganismo de estudo foi a levedura 

Saccharomyces cerevisiae da empresa Flashman, utilizada na fabricação de vinho. 

Esta levedura, liofilizada, foi reidratada e mantida em Placa de Petri contendo Agar 

Sabouraud Dextrosado (fabricado pela empresa Merck©). Após crescimento a placa 

de Petri foi armazenada sob refrigeração (10 ºC) na micoteca do Laboratório de 

Microbiologia da Faculdade de Tecnologia Termomecannica (FTT). 

Análise do poder inibitório: A levedura foi cultivada em agar Sabouraud 

Dextrosado, em duplicata, para assegurar pureza e viabilidade da cultura jovem de 

24 e 48 horas à 28 °C. Para o preparo do inóculos foram selecionadas 5 colônias da 

levedura, com aproximadamente 1 mm de diâmetro, as quais foram suspensas em 5 

mL de NaCl 0,85% estéril e homogeneizadas em agitador de tubos por 15 segundos. 

A densidade do inóculo foi ajustada com solução salina 0,85% estéril e determinada 

por espectrofotometria a 520 nm para a obtenção de transmitância equivalente à 

95%, obtendo-se uma concentração final entre 1-5x 106 células/mL (NCCLS, 1997, 

DURU et al., 2004). Para verificação do efeito inibitório do bronze, foi utilizado o 

meio de cultura: Agar Sabouraud Dextrosado. A partir dos inóculos em solução 



salina 0,85%, foi preparado um ágar-inóculo numa proporção de 1,0 mL da 

suspensão bacteriana ou da suspensão de levedura para cada 100 mL de meio de 

cultura ainda no estado líquido.  Para a análise do poder antimicrobiano, foi utilizada 

como referência a metodologia descrita por Olivares et al. (2006) utilizando o método 

de difusão em agar com algumas modificações. Para preparar as placas, foram 

vertidos 15 mL do ágar estéril e sem inoculação em placas de 100 mm e depois da 

solidificação, adicionou-se 5 mL do ágar-inóculo. Com as duas camadas de meio 

uniformemente sobrepostas e já solidificadas, o material foi disposto sobre a 

superfície e então as placas foram incubadas na estufa 35 °C a 28 ºC por 24 horas, 

com as tampas para cima e sem empilhá-las. Depois de transcorrido o tempo de 

incubação as placas foras analisadas verificando-se a formação do halo de inibição 

(JOHNSON e CASE, 1995). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise do poder inibitório do bronze pode ser observada na Figura 1, onde 

as placas mostram a formação do halo, indicando que o material consegue inibir o 

crescimento da levedura. Na placa de Petri observada na esquerda o tamanho do 

halo não pode ser medido, já que as duas amostras da peça de situavam próximas 

unindo desta forma o halo de inibição. Já na placa da direita, podemos observar o 

halo isoladamente e este, quando medido por um paquímetro digital, mede cerca de 

54 mm.  De acordo com Johnson e Case (1995) diâmetros de zonas de inibição 

menores ou iguais a 10 mm indicam que a amostra tem fraco efeito antimicrobiano 

sobre o microrganismo, já se estes valores se encontrarem entre 11 e 15 mm, 

indicam que a amostra estudada apresenta um poder antimicrobiano intermediário, e 

maior do que 16 mm indica que a amostra tem um forte efeito antimicrobiano. Desta 

forma pode-se dizer que o efeito do bronze sobre o microrganismo é bem 

acentuado, sendo este material próprio para ser utilizado em equipamentos onde 

não se deseja que aconteça a contaminação pela levedura S. cerevisiae. 

  



                            

Figura 1. Placas de Petri para análise de inibição de crescimento contendo crecimento de 

Sachharomyces cerevisiae em meio Agar Sabouraud dextrosado e peças de Bronze. 

 

CONCLUSÃO 

Através do experimento realizado em placa de Petri utilizando o meio de cultura 

Agar Sabouraud Dextrosado podemos dizer que o bronze inibe o crescimento da 

levedura Saccharomyces cerevisiae de forma bem efetiva. 

 

REFERÊNCIAS 

DURU, M.E., Öztürk, M., Ugur, A. & Özgür, C.. The constituents of essential oil and 

in vitro antimicrobial activity of Micromericia cilicica from Turkey. Journal of 

Ethnopharmacology, 94: 43-48, 2004. 

JOHNSON, T. & CASE, C. Laboratory Experiments in Microbiology. Brief Edition, 

Redwood City, CA: Benjamin/Cummings Publishing Co., 4th ed., 1995. 

NCCLS (1997). Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests: 

Approved Standard M2-A7. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 

Wayne, PA, USA.   

COPPER, Antibicrobial. A vantagem do cobre. Disponível em: 

<http://gbcbrasil.org.br/sistema/docsMembros/020412030403000000592.pdf>. 

Acesso em: 08 ago. 2016. 



MINERAÇÃO, Instituto Brasileiro de. Cobre antimicrobiano entra na lista das 10 

maiores tecnologias de 2014. Disponível em: 

<http://www.ibram.org.br/150/15001002.asp?ttCD_CHAVE=229661>. Acesso em: 10 

ago. 2016 

METAIS, Só. Bronze. Disponível em: <http://www.sometais.com.br/bronze>. Acesso 

em: 08 ago. 2016. 

 DUBRONZE,. Bronze. Disponível em: <http://dubronzemetais.com.br/categoria-

produto/bronze/>. Acesso em: 07 ago. 2016. 

ALVES, Fábio. O que é Bronze e qual sua principal utilização? 2012. Disponível 

em: <http://www.industriahoje.com.br/o-que-e-bronze-e-qual-sua-principal-

utilizacao>. Acesso em: 10 ago. 2016. 


