
O que é o solo? Tem vida? 
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Microrganismos do solo 
 

 

Anos a que se destina, preferencialmente: 

 

Ciências Físicas e Naturais – 3º ciclo: 

Tema : terra no espaço biodiversidade e unidade;  

Tema : sustentabilidade na terra funcionamento e ao equilíbrio dos 

ecossistemas.  

 

Biologia e Geologia – 10º e 11º anos: 

Geologia: 

Tema I – a geologia, os geólogos e os seus métodos . 

Biologia: 

1.1 Subsistemas terrestres (geosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera).   

1.2. Organização. 

 

Microbiologia:  módulo 6. 

 

Resumo:  

 

Recolha de solos em diferentes locais; 

Cultura em meio líquido com o objectivo de isolar uma estirpe de 

Bacillus do solo; 

Observação ao microscópio. 

 

Competências cognitivas desenvolvidas: 

  

Aprendem os termos e  procedimentos usados em microbiologia (meio 

de cultura, plaqueamento, inoculação, repicagem, incubação); 

Compreendem a acção dos microrganismos do solo; 

Conhecem a composição complexa do solo. 

 

Competências procedimentais desenvolvidas: 

 

Recolhem correctamente as amostras; 

Trabalham em condições de assépsia; 

Fazem  plaqueamentos, repicagens  e observações microscópicas 

correctamente; 

 

Competências atitudionais desenvolvidas: 
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Compreendem a importância das regras de assepsia quando se 

trabalha com microrganismos. 

 

Desenvolvimento: 

 

I - Em grupo grande: 

 

Introdução, ficha informativa:  

 
O solo pode ser definido como a região da crusta terrestre onde a geologia e a 

biologia se encontram  

O solo tem constituintes minerais que variam em tamanho, desde 0.002 mm ou menos, 

até gravilha e pedras. A estrutura física, aeração, capacidade de retençao de água e 

a disponibilidade de nutrientes está dependente da proporção destas partículas, que 

são formadas pela meteorização da rocha e pelas actividades metabólicas dos 

microrganismos. 

As condições que influenciam o crecimento de microrganismos, no solo, são as 

mesmas que existem no laboratório: (1)quantidade e tipos de nutrientes; (2)humidade; 

(3)grau de aeração; (4) temperatura; (5) pH e (6) fertilizantes naturais adiccionados ou 

extensão dos sistemas radiculares. (Pelczar et al.,  1977). 

 

Muitas espécies de Bacillus, não patogénicas, habitam o solo, sendo este geralmente 

aceite como o habitat principal de Bacillus aeróbicas formadoras de endósporos. 

Winogradsky, microbiologista Russo, considerava os Bacillus como a flora normal do 

solo.   

São também uma das contaminações mais frequentes em laboratório.  

A maioria dos Bacillus são quimioheterotróficos versáteis e podem usar vários 

compostos orgânicos simples como substrato respiratório. A espécie Bacillus 

megaterium não necessita de nenhum factor orgânico específico para o crescimento 

(Todar, 2005). É um género, na sua maioria, mesófilo, com temperaturas óptimas entre 

os 30 e os 45ºC. 

 

Uma das características das bactérias do género Bacillus é a sua capacidade de 

formar esporos resistentes ao calor, radiação ultravioleta e à dissecação. 

O esporo pode sobreviver muitos anos até que o ambiente seja favorável, quando 

germina e forma uma célula vegetativa. 

Esta estratégia de sobrevivência é comum a vários microrganismos do solo como 

fungos filamentosos e actinomycetes1. Assim, estes microrganismos são comuns na 

zona aeróbica do solo. 

Coincidência ou exemplo de evolução convergente, estes três grupos de 

microrganismos vivem no solo, formam esporos e durante a esporulação produzem 

antibióticos (Todar, 2005). 

 

A formação de endósporos dura cerca de 10h e inicia-se quando há falta de 

nutrientes no meio. 

A passagem de um endosporo a uma célula vegetativa ocorre em três fases: 

1) Activação – Processo que normalmente resulta do aquecimento. 

2) Germinação – A germinação inicia-se com a adição de nutrientes. O endosporo 

fica túrgido, rompe-se o invólucro, aumenta a actividade metabólica e libertam-se 

compostos como antibióticos.  

                                            
1 Bactérias com aspecto filamentoso, produtoras de esporos. Muitas são produtoras de 

antibióticos. 
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3) Crescimento – o protoplasto fabrica novos componentes, emerge do invólucro e 

origina-se uma nova forma vegetativa. 

Adaptado de T. Thiel, 1999 

 

 

 

A resistência ao calor e a abundância de espécies não patogénicas, combinadas, 

são duas características que permitem uma actividade laboratorial relativamente 

simples. 

Para alguns Bacillus, como o B. subtilis e B. megaterium foram estabelecidos meios 

mínimos: peptona 5g/l, extracto de carne 3g/l, agar15g/l, em 1000 ml de água a pH6.8 

(Pelczar et al., 1977) 

 

Conceitos: 

Como os esporos são resistentes ao calor e também activados pelo calor para 

germinarem, o aquecimento de uma amostra de solo num meio nutritivo vai destruir 

virtualmente todas as bactérias ao mesmo tempo que estimula os esporos de Bacillus a 

germinar. 

A incubação deste meio nutritivo, líquido, a 30ºC vai permitir a formação de células 

vegetativas a partir dos esporos. As bactérias termofilas não crescem a esta 

temperatura e as que formam esporos anaeróbicas (Clostridium) não crescem em 

aerobiose. Outras mesófilas, aeróbicas e formadoras de endósporso são fotossintéticas, 

raras e necessitam de muita luz para crescer. 

 

A transferência para um meio sólido, plaqueamento em agar, vai permitir a formação 

de colónias. 

 

II – No campo, em pequeno grupo 

 

Recolha das amostras; 

Acondicionamento apropriado e transporte. 

 

III – Na aula em pequeno grupo (2 aulas) 

 

Realização do protocolo. 

 

Materiais:  

 

 Amostras de solo. 

 

(por cada amostra de solo): 

 

 Tubo de ensaio grande; 

 15ml de caldo nutritivo 

o Peptona 5g/l,  

o Extracto de carne 3g/l,  

o 1000 ml de água. 

 

 Caixa de Petri com meio completo: 

o peptona 5g/l,  

o extracto de carne 3g/l,  
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o agar15g/l, 

o 1000 ml de água. 

 

 Pipeta de 10ml; 

 Ansa de repicagem; 

 Caneta marcador; 

 Banho maria; 

 Estufa; 

 Potenciómetro; 

 Autoclave ou panela de pressão. 

 

Procedimento: 

 

Previamente: 

Colocar as amostras em caixas de Petri numerá-las. 

 

1ª aula 

Montar um banho –maria fervente; 

Fazer o caldo nutritivo, juntando os ingredientes; 

Medir o pH com o potenciómetro, ajustar se necessário com soda 

caústica para pH 6,8. 

 

Juntar em cada tubo de ensaio, 1 a 2g de solo e 10ml de meio nutritivo, 

com a pipeta, lavando bem as paredes do tubo;; 

Rolhar o tubo e colocá-lo em banho-maria 10 a 12 min 

Retirar os tubos e colocá-los numa estufa a incubar a 30-37ºC por 1 ou 2 

dias. 

 

2ª aula 

Fazer novo meio nutritivo com agar; 

Medir o pH com o potenciómetro, ajustar se necessário com soda 

caústica para pH 6,8; 

Levar à autoclave durante 20min, a 120ºC, 1 atmosfera; 

Marcar caixas de Petri com nome, data e nº da amostra; 

Plaquear com meio nutritivo; 

Com a ansa de repicagem remover um bocado da cultura obtida em 

meio líquido e espalhar, em riscado, na placa de agar; 

Incubar a a 30-37ºC por 1 ou 2 dias até ao aparecimento de colónias. 

 

Resultados: 

 

As colónias de Bacillus são geralmente achatadas e com um aspecto 

de pó branco, ou com aspecto de rizoides, como um fungo. Pode 

cobrir toda a placa visto serem bactérias com elevada mobilidade.  

 

Bacillus megaterium é uma espécie que pode ser facilmente visualizada 

a 40X,  
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B. megaterium "mega" do grego grande e teratis do grego monstro. 

 

       
1   2    3 

    
4   5 

 

1 -Meio nutritivo com solo; 

2 – plaqueamento do meio sólido; 

3 – desinfecção da ansa; 

4 – repicagem para meio sólido; 

5 – caixa de Petri com colónias. 

 

 

 

Características gerais: 

 

Nível de BioHazard 1 

Temperatura de crescimento: 25ºC 

Meio de crescimento: Agar ou caldo nutritivo 

Gram Stain: Positivo 

Respiração: Aerobica 

Mobilidade: Sim 

Aplicações industriais: Produz penicillina, amidase 

para o fabrico de penicilinas, 

enzimas para modificar 

corticosteroides, e várias 

aminiácido-desidrogenases. 

Saúde humana: não-patogénico. 

 

(http://www.thelabrat.com/index.shtml) 

 

 

Avaliação: 



Joana d’Orey Capucho, 236 

 

 

Instrumentos 

 

Observação das aulas – planificação e organização da execução do 

trabalho; 

Relatório. 

 


