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1. RESUMO 

Micro-organismo ambientais como os fungos e bactérias, são utilizados e 

encontrados em nosso cotidiano, como por exemplo, em nossa alimentação e 

medicamentos, porem não podemos utilizar esses tipos de microrganismo de maneira 

que seja mais eficaz porque existe uma grande dificuldade para seu estudo genéticos.  

Fungos e bactérias possuem sistema de proteção, como rígidas paredes celulares que 

protegem seus núcleos elevadas temperaturas e de pH de meio ácidos, que dificultam 

a extração de seu DNA e impedindo que possamos fazer melhores estudos e analises. 

Considerando que fungos e bactérias possuem mecanismo de defesa este trabalho 

mostrar e comparar o protocolo in house para extração de DNA de bactérias e fungos 

ambientais. Foi deixado a fruta (mamão) expostos em temperaturas ambientes, por 

144h (6 dias), até que ocorra o crescimento dos microrganismo, e no fluxo laminar foi 

transferido o meio Sabouraud, após seu crescimento, por fatores ambientais, deu 

origem a Actinobacteria (bactéria) e Penicillium (fungo) onde foi colocado no caldo  

Sabouraud  e no Batata, o pellet foi preparado de duas maneiras a química que foi 

utilizado os micelio e o meio,  e o mecânico que foi pego só o micelio e foi colocado no 

papel alumínio. A extração de DNA foi feita pelo método de salting out, e utilizando a 

técnica de eletroforese para indicar o nível de integridade do DNA de ambas as 

amostras, e o espectrofotômetro para verificar sua pureza e rendimento. Mostrando 

que a Actinobacteria teve melhores resultados em relação de pureza e rendimento, 

porem degradado.      

2. INTRODUÇÃO  

Micro-organismo ambientais são divididos em 4 grupos, fungos,  vírus, bactérias, 

e protozoários que são utilizados em diversas áreas como na agricultura, farmacêutica, 

alimentação, biotecnologia e entre outros. Fungos e bactérias, mesmo tendo muita 

utilidade para indústria, na área dá pesquisa existe uma grande dificuldade para seus 

estudos genéticos, pelo fato de ser muito difícil de obter um DNA integro e sem 

contaminantes, visto que fungos em sua maioria possui uma grande quantidade de 

polifenóis e polissacarídeos, que podem ser co-extraídos, gerando contaminação e 

interferências em sua amplificação e podem gerar estruturas rígidas de resistência e 



esporos difíceis de serem lisados durante a extração e bactérias possuem uma parede 

celular que resiste a grandes temperaturas e pH fazendo com que ela seja bem 

resistente. 

3. OBJETIVO 

O intuito deste trabalho tem como mostrar e comparar o protocolo in house para 

extração de DNA de bactérias e fungos ambientais  

4. METODOLOGIA 

Para a extração de DNA de fungos e bactérias foi deixado um mamão cortado 

em temperatura ambiente durante 144h (6dias) para que ocorra o crescimento dos 

micro-organismos, e utilizando o fluxo laminar transferir para o ágar Sabouraud, após 

seus desenvolvimento transferir para o caldo Sabouraud e Batata, respectivamente,  e 

cultivar por 72h (3dias) para obtenção da amostra, foi colocado  600 ul de Buffer A e 

homogeneizar muito bem (vortex por 10 min), adicionar 50 ul de SDS e homogeneizar 

devagar, adicionar 10 ul Proteinase K e deixar no banho maria a 55°C over night, 

adicionar  100 ul de NaCl e homogeneizar por  10 min (vortex), centrifugar por 10.000 

rpm por 10 min, transferir 200 ul do sobrenadante para um eppendorf limpo, adicionar 

400 ul de etanol absoluto gelado, armazenar no congelador por 24h, centrifugar a 

amostra por 10.00 rpm por 10 min, descartar sobrenadante e deixar o pellet secar 

muito bem, adicionar 100 ul de Água Milli-Q e armazenar na geladeira. A visualização 

de DNA foi realizado através de eletroforese em gel de agarose a 1% com a adição de 

brometo de etidio   

5. DESENVOLVIMENTO  

Os micro-organismos foram obtidos deixando uma fruta partida ao meio exposta 

por 6 dias á temperatura ambiente, para o seu crescimento . No fluxo laminar, 

transferiu para o ágar Sabouraud, e após seu desenvolvimento, foi colocado em meio 

liquido Sabouraud e Batata, onde o pellet foi preparado de duas maneiras a química 

que utilizando o micélio e o meio, e o mecânico que foi pego só o micélio e  colocado 

no papel alumínio, ambas as técnicas foram armazenado no freezer. A extração de 



DNA foi feita pelo método de Salting out químico e mecânico, e utilizando o 

espectrofotômetro para indicar a pureza e o rendimento das amostras e a eletroforese 

para analisar sua integridade.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os resultados demonstram que foi possível extrair DNA de fungo e 

Actinobacteria com sucesso o método in hause de Salting out. O resultado da extração 

quando comparado entre os dois micro-organismos, foi observado um maior 

rendimento para Actinobacteria frente ao fungo, visto que a parede celular de fungos é 

mais grossas comparado com Actinobacterias. Realizando quatro replicatas de ambas 

as amostras, foi observada uma maior pureza nos Actinosbacterias no feixo de 1.06 - 

1.82, quando comparado aos fungos (na faixa de 0.86 – 1,36).    

7. FONTES CONSULTADAS  

1. VENTURA, M.; CANCHAYA, C.; CHANDRA, G.; FITZGERALD, G. F.; CHATER, K. 

F.; SINDEREN, D. Genomics of Actinobacteria: Tracing the volutionary History of 

an Ancient Phylum. Microbiology And Molecular Biology Reviews. 2007; 71(3):495–

548 

 

2. AZUMA, M. V. P.. Actinobactérias com Potencial Biotecnológico Isoladas da 

Região Entre-Marés da Ilha do Mel, PR, Brasil. [dissertação] Paraná Universidade 

Federal do Paraná; 2011.  

 

3. SANTOS, J.D.. Análise da microbiota dominante de três pontos amostrais do 

solo da savana amazônica com potencial na produção de bioativos. 98 f. 

[dissertação] Macapá . Universidade Federal do Amapá; 2012 

 

 

 

 


