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Resumo 

 

A família Bromeliaceae inclui 60 gêneros e 3000 espécies com hábitos principalmente 

epífitos e apresenta importância alimentar e ornamental. Várias espécies acumulam água da 

chuva em reservatórios chamados cisternas que servem de habitat para diversos 

microrganismos, fornecendo nutrientes importantes à planta. Muitas espécies de bromélias 

podem se apresentar em altitudes elevadas e a influência deste fator sobre a diversidade de 

microrganismos ainda não foi investigada. Nosso objetivo foi investigar a diversidade de 

microrganismos procarióticos e fúngicos, que habitam as cisternas de bromélias na área de 

encosta da Floresta Ombrófila Densa presente no Centro de Pesquisas e Conservação da 

Natureza PRÓ-MATA-PUCRS e em uma área adjacente ao nível do mar, bem como a 

influência da altitude na estrutura destas comunidades microbianas. O primeiro local de coleta 

foi no CPCN/Pró-Mata em São Francisco de Paula e o segundo foi em uma propriedade 

particular que apresenta uma área de preservação de Mata Atlântica no município de Terra de 

Areia. Realizamos coletas na primavera, verão e outono. As espécies coletadas no Pró-Mata 

foram: Vriesea platynema, Vriesea friburgensis e Aechmea gamosepala; e em Terra de Areia 

foram: Vriesea Carinata e Vriesea sp. não identificada. As amostras foram inoculadas em 

BHI caldo para o crescimento de bactérias e YPD para leveduras; incubadas a temperatura 

ambiente. Após, foram semeadas em meio sólido para isolar colônias. Diferentes colônias 

obtidas foram coradas pelo método de Gram e observados em microscópio óptico. Para 

morfologias diferentes, fez-se uma extração de DNA, seguida por PCR com primers que 

amplificam o rDNA 16S em bactérias e o rDNA 26S em leveduras. As alíquotas de PCR 

foram purificadas pelo método EXO/SAP e posteriormente sequenciadas. Obteve-se 155 

isolados bacterianos de morfologias distintas: 29 encontrados em V. platynema, 31 em V. 

friburgensis, 12 em A. gamosepala, 32 em V. carinata e 51 em Vriesea sp. não identificada. 
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Bacilos Gram negativo sem arranjo e estreptobacilos Gram positivo foram os mais frequentes. 

Dos 26 isolados de leveduras, 5 foram retirados do Pró-Mata e 21 de Terra de Areia. Os 

resultados apontam uma grande diversidade de microrganismos nas cisternas de bromélias. A 

altitude tem um papel importante na composição das comunidades microbianas, pois em 

ambas coletas encontrou-se microrganismos com morfologias coloniais distintas. Ao nível do 

mar, encontou-se maior riqueza de procariotos e leveduras. 

 

Apoio: FAPERGS 

 


