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1 - RESUMO 

Os Microrganismos causam doenças e infecções graves, por outro lado, muitos 

deles produzem substâncias capazes de contribuir com a saúde humana e já são 

utilizados em medicamentos disponíveis nas farmácias. Este estudo tem como 

objetivo avaliar a diversidade microbiana analisada em duas amostras de solo, uma 

amostra de solo superficial, e outra de solo de uma área mais profunda. Foi 

realizada a coleta de 100 gramas de duas amostras de solo em dois níveis 

diferentes no parque Anhanguera, bairro de Perus, São Paulo – SP. A primeira 

amostra coleta foi a de solo da camada superficial, e a segunda amostra foi retirada 

do mesmo ponto do solo, porém em um nível de profundidade de 15 cm. Foram 

realizadas duas análises dos materiais. Para as análises, foi pesado uma grama da 

amostra de solo superficial e uma grama de amostra de solo de profundidade. Para 

realizar a contagem de colônias, foi realizada a diluição seriada 10-1, 10-2, 10-3 e 10-4. 

Essas diluições foram transferidas para placas de petri contendo Agar CLED, 

 Agar MacConkey e Agar Sangue.  Todas as placas com Agar MacConkey 

negativaram. Para o Agar CLED, todas as 6 placas positivaram, confirmando o 

crescimento de bactérias Gram positivas. A placa com Agar Sangue foi observado a 

presença de colônias de leveduras nas 48 horas. Na amostra S4 foi verificado 138 

UFC/g, enquanto na amostra P4 foi verificado 370 UFC/g. 

2 - INTRODUÇÃO 

 Os Microrganismos causam doenças e infecções graves, por esse motivo estes são, 

na maioria dos casos, associados a aspectos negativos, principalmente em relação 

à saúde. Por outro lado, muitos deles produzem substâncias capazes de contribuir 

com a saúde humana e já são utilizados em medicamentos disponíveis nas 

farmácias. (CARVALHO, ABRAHAM, MACEDO, 2008).  

As bactérias do tipo Actinomicetos são bactérias Gram positivas, 

predominantemente filamentosas e com alto teor de citosina e guanina no seu DNA. 

Constituem um grupo de microrganismos que raramente vai ocasionar alguma 

patologia ao homem. Estes caracterizam pela sua diversidade morfológica e de 

metabólitos. Um exemplo destes são os antibióticos produzidos principalmente, 

como metabólitos secundários no final da fase exponencial do ciclo de crescimento 

(OLIVEIRA, 2003). São microrganismos de grande interesse industrial devido a sua 
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capacidade de produzir diferentes antibióticos. (BISPO, 2009). A maioria dos 

antibióticos usados clinicamente é originada de produtos naturais microbianos ou 

são derivados destes. Essa produção natural de compostos antimicrobianos de 

interesse clínico tem chamado a atenção da indústria farmacêutica. (CARVALHO, 

OLIVEIRA, VAN DER SAND, 2012). 

3 - OBJETIVO  

 Este estudo tem como objetivo avaliar a diversidade microbiana analisadas em duas 

amostras de solo, uma amostra de solo superficial, e outra de solo de uma área mais 

profunda. 

4 - METODOLOGIA 

 Foi realizada a coleta de aproximadamente 100 gramas de duas amostras de solo 

em dois níveis diferentes no parque Anhanguera, bairro de Perus, São Paulo – SP. 

A primeira amostra coleta foi a de solo da camada superficial, e conseqüentemente 

a segunda amostra, foi retirada do mesmo ponto do solo, porém em um nível de 

profundidade de 15 cm.  

5 - DESENVOLVIMENTO 

 Foram realizadas, duas análises dos materiais. Para as duas análises, foi pesado 

uma grama da amostra de solo superficial e uma grama de amostra de solo de 

profundidade. Para a realização da contagem de colônias, foi realizada a diluição 

seriada 10-1 para as duas amostras, resultando em diluições 10-1, 10-2, 10-3 e 10-4. 

Dessas quatro diluições, foram retirados dois µl de cada tubo e transferidos: um µl 

para uma placa de petri contendo meio com Agar CLED um µl para uma placa de 

petri contendo meio com Agar MacConkey. Esse procedimento foi realizado com as 

quatro diluições da amostra de solo de superfície e com as quatro diluições da 

amostra de solo de profundidade. Foi transferido um µl da diluição 10-4 da amostra 

de solo de superfície em uma placa contendo meio Agar Sangue. O mesmo foi 

realizado para a amostra diluída 10-4 da amostra de profundidade. Deste modo 

obtivemos 14 placas de petri semeadas com as amostras diluídas.  
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6 - RESULTADOS PRELIMINARES 

 Todas as placas com Agar MacConkey negativaram, não houve crescimento de 

bactérias Gram negativas. Para Agar CLED, em todas as seis placas houve o 

crescimento de bactérias Gram positivas.  Na placa com Agar CLED, aonde havia 

amostra de solo de superfície diluída a 10-3, foi possível notar a presença de 

colônias bem separadas e onde havia amostra de solo de profundidade diluída a 10-2 

foi possível notar a presença de fungos. A placa com Agar Sangue foi lida por 24 

horas e 48 horas. Foi observada a presença de colônias de leveduras nas 48 horas. 

Na amostra S4 foi verificado 138 UFC/g, enquanto na amostra P4 foi verificado 370 

UFC/g.  

 Com o presente estudo, é possível demonstrar uma maior população bacteriana 

nos pontos coletados em profundidades de 15 cm quando comparados com pontos 

coletados da superfície. 
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