


 

 

 
As Cientistas do Sado 

 
Mariana Anjos  

Sofia Marchão  

Professora Celeste Calado 

Sofia Vilar 

Joana Simões 



 

Plano de Trabalho 

Divisão de tarefas 

Mariana Anjos: 

 Adaptação do protocolo; 

 Pesquisa em relação à Escherichia coli; 

 Pesquisa em relação à resistência adquirida pelas bactérias a antibióticos; 

 Participação na actividade experimental; 

 Participação na elaboração do documentário científico. 

Sofia Vilar: 

 Planificação do documentário científico; 

 Participação na actividade experimental; 

 Participação na elaboração do documentário científico. 

Sofia Marchão: 

 Pesquisa sobre a evolução e o seu enquadramento no caso desta actividade; 

 Participação na actividade experimental; 

 Participação na elaboração do documentário científico. 

Joana Simões: 

 Pesquisa em relação à Escherichia Coli;  

 Pesquisa sobre a microevolução; 

 Participação na actividade experimental; 

 Participação na elaboração do documentário científico. 

 

 

 

 

 

 

 



Material necessário 

 

 

 

 

 

Estratégias  

Pesquisa na internet e em livros sobre o tema tratado nesta actividade, a evolução, mais concretamente no caso em 

que o ser vivo é a bactéria Escherichia Coli e a pressão selectiva a ampicilina. Elaboração de um documentário 

científico na forma de um vídeo em que se apresentam o contexto desta actividade, a forma como ela decorreu, as 

conclusões tiradas e a discussão que elas geraram. 

Conteúdos a abordar 

Evolucionismo – darwinismo, o modo como esta actividade experimental prova estas teorias. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Escherichia Coli 
500 mg Ampicilina 
PBS 
Meio de cultura LB 
Agar 
24 Tubos de ensaio 
17 Placas de Petri 
Máquina fotográfica 
Álcool etílico 
Placa térmica 

2 Ansas 
6 Conta-gotas 
6 Pipetas 
4 Bicos de Bunsen 
1 Estufa 
1 Agitador 
3 Balões de Erlenmeyer 
1 Caneta de Acetato 
Máquina de filmar 



 

Horário Cientistas do Sado 

Dia 0 – 22/01 (sala 87) – 6ª feira 

 Fazer o riscado – crescer a 25º C/30ºC. 
 

1º Dia – 25/01 – 2ª-feira 

 Preparar as diluições da ampicilina; 
 Fazer a cultura-mãe – estufa a 37ºC com agitação, durante a noite (meio esterilizado). 

 
2º Dia (26/01) – 3ª-feira 

 Diluições da cultura-mãe; 
 Preparação das placas com ampicilina (2) ou (4); 
 Meios LB esterilizados; 
 Preparação das placas. 

 
3º Dia (27/01) – 4ª-feira 

 Diluições de α e β; 
 Preparação das 12 placas de agar com e sem ampicilina. 

 
4º Dia (28/01) – 5ª feira 

 Contagem das colónias. 
 

5º Dia (29/01) – 6ª-feira 

 Conclusões e discussões. 

Tempos Sexta 22/01 Segunda 

25/01 

Terça 26/01 Quarta 

27/01 

Quinta 

28/01 

Sexta 29/01 

08:25- 09:10 Inglês    B.G. F.Q. Inglês 

09:10-09:55 Inglês    B.G. F.Q. Inglês 

10:10-10:55 Dia 0 FIL 2º dia TIM B.G. F.Q.  

10:55-11:40 Dia 0 FIL 2º dia  TIM B.G. F.Q.  

11:55-12:40 Dia 0 1º dia 2º dia 3º dia B.G. F.Q. 5º dia 

12:40-13:25 Dia 0 1º dia  3º dia B.G. F.Q. 5º dia 

13:30-14:15 PORT B.G. MAT PORT  PORT(teste) 

14:15-15:00 PORT B.G. MAT PORT  PORT(teste) 

15:15-16:00 EF MAT B.G. 3º dia MAT EF 

16:00 -16:45 EF MAT B.G. 3º dia MAT EF 

17:00 -17:45 F.Q F.Q. 2º dia FIL 4º dia F.Q. 

17:45 -18:30 F.Q F.Q. 2º dia FIL 4º dia F.Q. 



 

 

 

Seguidamente apresentaremos a adaptação que 

fizemos do protocolo fornecido pela Ciência 

Viva.  

Esta adaptação atravessou várias fases 

começando por vários esquemas 

representativos e acabando no documento que 

se segue.  

Este processo foi crucial pois permitiu-nos 

perceber exactamente o que iríamos fazer, de 

que material iríamos ter necessidade e, também 

o que precisávamos de pesquisar para entender 

melhor a nossa actividade experimental e o seu 

objectivo. 

 

 

 

 



Hipótese: Há resistência de Escherichia coli à ampicilina em concentrações de 25 mg/ml e 15 mg/ml.  

Todo este protocolo deve ser realizado em meio estéril. 

Dia 1 

1. Preparam-se duas placas de agar com meio de cultura: 0,75 g de agar + 50ml de LB, ferve-se a 

solução (só ebulição) com agitação, distribui-se pelas duas placas de petri (perto da chama para 

manter o meio estéril), deixa-se solidificar com a tampa a expor apenas metade da placa de petri, 

assim que solidificar viram-se as placas; 

2. Leva-se ao rubro uma ansa e espera-se que arrefeça de modo a não matar as bactérias na 

suspensão; 

3.  Insere-se a ansa na suspensão de Escherichia Coli; 

4. Efectuam-se os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

          4.1.                                         4.2.                                           4.3.                                                     4.4. 

5. Efectuam-se os passos 2,3 e 4 para a segunda placa de petri; 

6. Deixam-se as placas crescer durante o fim-de-semana e sendo a Escherichia Coli mesófila tem 

possibilidade de crescer entre os 20°C e os 37°C o mais aconselhável será uma temperatura de 

25°C. 

Isolar colónias. 

Dia 2 

1. Selecciona-se uma colónia isolada que cresceu no riscado do dia 1 com uma ansa previamente 

esterilizada; 

2. Coloca-se a colónia num balão Erlenmeyer com 100 ml de meio LB (cultura mãe); 

3. Coloca-se a cultura mãe na estufa a 37°C durante 12 horas (overnight) com agitação; 

Para termos uma cultura homogénea feita a partir de apenas uma colónia e testarmos a resistência da 

mesma. 

4. Preparam-se as diluições de ampicilina: 

4.1. Adiciona-se 1ml de água estéril às 100 mg de ampicilina que foram fornecidas obtendo-se 

assim ampicilina com uma concentração de 100mg/ml;  

4.2. Utilizando 0,25 ml da ampicilina 100 mg/ml prepara-se ampicilina 25 mg/ml através da 

adição de 0,75 ml de água estéril; 

4.3. Para a preparação da ampicilina 15 mg/ml adiciona-se 0,85 ml de água estéril a 0,15 ml da 

ampicilina 100 mg/ml. 



Utilizamos duas diluições para comparar o nº de colónias que sobrevive à pressão selectiva em cada 

um dos casos e descobrir se realmente existem diferenças ou não. 

Dia 3 

1. Para preparar as placas com agar: 

1.2. Adiciona-se 450 ml de meio LB e 6,75 g de agar num balão Erlenmeyer; 

1.3. Ferve-se e espera-se que atinja uma temperatura adequada ao manuseamento; 

1.4. Distribui-se 25 ml da solução por placa de petri sendo elas 4; 

As placas sem ampicilina preparam-se com o objectivo de serem um controlo positivo ou seja, de 

comparação com as que tinham ampicilina o que prova que ela é uma pressão selectiva. 

1.5. Isola-se 150 ml da solução em 1. e adiciona-se 1ml/l de ampicilina (25 mg/ml) ou seja 0,15 ml e 

distribui-se pelas placas de petri sendo elas seis; 

1.6. Repete-se 1.5. mas para a ampicilina com diluição 15 mg/ml. 

2. Preparam-se 4 tubos de ensaio esterilizando-os, colocando-lhes 9ml de solução tampão PBS e 

rotulando-os de 1 a 4 e de 10-3 a 10-6, respectivamente; 

3. Utilizando uma pipeta coloca-se 1 ml da cultura mãe no tubo 1, do tubo 1 para o 2, do tubo 2 para o 

3 e do tubo 3 para o 4; 

Fazem-se diluições para diminuir o nº de bactérias e provar que vão ganhar sempre resistência 

independentemente do seu nº. 

4. Desenha-se 5 cunhas em 4 placas de petri com ampicilina (2 em cada diluição), rotula-se 10-2,10-

3,10-4,10-5e 10-6 no canto de cada uma das cunhas, assinala-se a concentração da ampicilina 

presente na placa de petri e “Mãe + AMP 15 ou 25”; 

5. Colocam-se 3 gotas de cada solução preparada no passo 3. Considerando-se a cultura mãe 10-2, o 

tubo 1 10-3, o tubo 2 10-4, o tubo 3 10-5 e o tubo 4 10-6; 

6. Espera-se que as placas sequem e são invertidas e deixadas na estufa a 30°C durante 12 horas 

(overnight); 

7. Coloca-se 10ml de meio LB num tubo de ensaio previamente esterilizado e adiciona-se 10 

microlitros da cultura mãe. Esta solução é considerada  e é deixada a 30°C na estufa com agitação; 

8. Coloca-se 10 ml de meio LB e uma gota de ampicilina num tubo de ensaio esterilizado e adiciona-se 

100 microlitros da cultura mãe. Esta solução é considerada  e é deixada a 30°C na estufa com 

agitação durante 12 horas (overnight). 

α e β servem de comparação com a cultura mãe e entre si para provar se a ampicilina realmente 

influencia o crescimento de E. coli. 

Dia 4 

1. Contam-se colónias; 

2. Preparam-se 8 tubos de ensaio esterilizando-os, colocando-lhes 9ml de solução tampão PBS e 

rotulando-os de 1 a 8 e de 10-3 a 10-10, respectivamente; 



3. Utilizando uma pipeta coloca-se 1 ml de  no tubo 1, do tubo 1 para o 2, do tubo 2 para o 3, do 

tubo 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6, do seis para o 7 e do 7 para o 8; 

4. Realiza-se o passo 1. e 2. com a solução ; 

5. Coloca-se três gotas de cada diluição (  ao tubo 8 – 10-2 ao 10-10) nas cunhas correspondentes ou 

seja, do 10-2 ao 10-6 em 2 tipos de placa de nutrientes com ampicilina (uma a 25mg/ml e outra a 15 

mg/ml) rotula-se “α+ AMP 15 ou 25” e do 10-6 ao 10-10 em 2 placas de nutrientes sem ampicilina 

rotula-se “α– AMP”; 

6. Realiza-se o passo 5. com as soluções obtidas em 4 e rotula-se nas placas correspondentes “β + 

AMP 15 ou 25” e “β – AMP”. 

Se se colocasse do 10-2 ao 10-6 em placas sem ampicilina não se ia chegar a nenhuma conclusão pois as 

bactérias iriam crescer demasiado (por a diluição de bactérias ser pouca) e por isso não ia ser possível 

contar as colónias. 

Dia 5 

1. Contam-se colónias; 

2. Registam-se os resultados. 

Cultura Placa 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 

Mãe + AMP25      n.a n.a n.a n.a 

Mãe + AMP15      n.a n.a n.a n.a 

α + AMP25      n.a n.a n.a n.a 

α +AMP15      n.a n.a n.a n.a 

α - AMP n.a n.a n.a n.a      

β + AMP25      n.a n.a n.a n.a 

β + AMP15      n.a n.a n.a n.a 

β - AMP n.a n.a n.a n.a      

Dia 6 

1. Prepara-se uma placa de Petri com agar, meio LB e ampicilina 25 mg/ml; 

2. Escolhe-se uma das colónias obtidas em β +AMP25 e coloca-se na placa preparada em 1.; 

3. Coloca-se a placa na estufa a 37°C  

Dia 7 

1. Contam-se colónias; 

2. Tiram-se as conclusões; 

3. Realiza-se a discussão.



Resultados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture Plate 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 

Parent + AMP25 - - - - 1 n.a n.a n.a n.a 

Parent + AMP15 - 2 2 - 1 n.a n.a n.a n.a 

Group A + AMP25 - - 1 1 - n.a n.a n.a n.a 

Group A +AMP15 - - 1 - - n.a n.a n.a n.a 

Group A - AMP n.a n.a n.a n.a 216 185 160 115 130 

Group B + AMP25 - - 1 - 1 n.a n.a n.a n.a 

Group B + AMP15 - - - - 2 n.a n.a n.a n.a 

Group B - AMP n.a n.a n.a n.a 2 - 2 - 1 



Conclusões  
Problemas: 

-Presença de fungos – competição por nutrientes 

-Erros de contagem 

-Cultura mãe pouco turva 

α – AMP  

 Diminuição de bactérias, colónias, à medida que a diluição aumenta (130 – erro de contagem) 

 Controlo positivo – existência de muitos indivíduos o que não se verificará em +AMP 

Mãe +AMP25 e 15 

 Presença de colónias demonstra, em si, a evolução 

Β +AMP25 e 15 

 Presença de mais de uma colónia em +AMP15 do que em +AMP25 demonstrando a diferença entre diluições. Tendo β já sido 

exposta a AMP25 sobrevive com ainda mais facilidade a AMP15 visto ter adquirido resistência no tubo de ensaio. 

 

 

 



Conclusões  

Β –AMP 

 Demonstra a presença de resistentes em β visto este já ter sido exposto a AMP25 

α +AMP25 e 15  

 Presença de colónias indica que as bactérias adquiriram resistência na placa de Petri por nunca antes terem sido expostas a AMP 

Em suma podemos concluir que, 

 Existe variabilidade intraespecifica na Escherichia coli como resultado de mutações espontâneas ou da aquisição de material 

genético de outras bactérias – conjugação (troca de plasmideos – informação genética); 

 Aplicando a pressão selectiva (ampicilina) apenas os mais aptos sobrevivem e têm a oportunidade de se multiplicarem e 

formarem colónias; 

 A resistência é passada à descendência (como observado em β); 

 Surge uma nova estirpe de Escherichia coli resistente à ampicilina. 

 



Conclusões  
Esta tabela mostra os resultados da nossa actividade experimental. Dela podemos concluir que as bactérias 

Escherichia coli da cultura mãe adquiriram resistência em ambas diluições de ampicilina o que, em si, evidencia a 

evolução biológica.  

Visto que alfa nunca foi exposto à ampicilina em qualquer uma das diluições, obtivemos um elevado nº de colónias 

na placa de petri que não continha ampicilina o que não se verificou nas placas que a tinham. Esta placa constituiu o 

nosso controlo positivo, ou seja, prova que existiriam muitas bactérias no tubo de ensaio alfa. Tendo em conta este 

resultado podemos comprovar que ocorreu evolução nas placas com ampicilina em ambas as diluições, visto terem-

se desenvolvido algumas colónias. 

Em relação a beta, apesar de ter sido exposto à ampicilina 25 mg/ml, cresceram, ao todo, 5 colónias no seu controlo 

positivo, provando assim que as bactérias desenvolveram resistência no tubo de ensaio, tendo passado esta 

característica à descendência.     

Consequentemente, surgiram colónias nas placas com as duas diluições tendo-se desenvolvido em maior número 

em ampicilina 15mg/ml visto já se terem adaptado à concentração de 25mg/ml de ampicilina, pelo que 

sobreviveram com mais facilidade. 

Em suma podemos concluir que: 

 Existe variabilidade intraespecifica na Escherichia coli como resultado de mutações espontâneas e da 

transferência horizontal do gene que consiste na troca de plasmideos, informação genética, entre bactérias; 

 Aplicando uma pressão selectiva, a ampicilina, apenas os mais aptos sobreviveram e tiveram a oportunidade 

de se multiplicarem e formarem colónias; 

 A resistência à ampicilina é passada à descendência como podemos verificar em beta; 

 Surgiu uma nova estirpe de Escherichia coli resistente à ampicilina. 

Em muitas das nossas placas surgiram fungos, o que poderá explicar alguns dos nossos escassos resultados, visto os 

fungos competirem com as bactérias por nutrientes e ocuparem espaço. Podem ter existido também alguns erros de 

contagem como na placa alfa sem ampicilina visto muitas das colónias estarem sobrepostas. 

Queremos salientar que apesar de todos os nossos cuidados para manter a nossa experiência livre de contaminações 

isto foi-nos impossível visto encontrarmo-nos numa escola secundária sem todo o material que seria necessário para 

o fazer. 

Para demonstrar que a resistência à ampicilina é realmente algo que se transmite à descendência resolvemos 

preparar uma placa com meio LB, agar e ampicilina 25 mg/ml e nela colocar uma das colónias obtidas na placa 

+AMP25  beta. Após alguns dias na estufa a 37ºC verificámos que surgiram novas colónias em grande número 

independentemente da ampicilina presente na placa provando assim, definitivamente, a evolução da Escherichia coli 

consequente da pressão selectiva ampicilina 25mg/ml. 

 


