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1. RESUMO 

 

 A mata atlântica é um ecossistema rico em diversidade microbiana, entre eles 

estão microrganismos de importância biotecnológica como os actinomycetos. Assim, 

o objetivo do trabalho é identificar e isolar a microbiota deste ecossistema. As 

amostras de solo foram coletadas na Serra do Mar a 24°0’36’’S 46°23’40’’O, sendo a 

1° amostra a 10 cm da superfície e a 2° a 20 cm.  As amostras foram cultivadas em 

meios Ágar Saboreaud, Ágar Batata, Ágar Lauryl e Ágar Cled, utilizando 1g de solo 

e fazendo cinco diluições seriadas, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5, as quais foram 

semeadas nos meios anteriormente escolhidos e incubados a 37°C. Após 24h as 

placas foram avaliadas, tendo como critério avaliar a diversidade microbiana e 

identificar potenciais colônias produtoras de compostos bioativos. As culturas foram 

diferenciadas por sua morfologia, coloração, tempo de esporulação e produção de 

metabolitos secundários. Quando avaliadas as colônias por características 

organolépticas, observou-se crescimento de fungos, leveduras e bactérias em todos 

os meios. Tendo um maior numero de colônias bacterianas e fúngicas na amostra a 

10 cm da superfície. Nos meios Ágar Saboreaud e Ágar Batata a temperatura 

ambiente observou-se isolados de distintas morfologias com produção de exsudados 

de diversas colorações. Conclui-se que existe uma grande diversidade microbiana 

na Serra do Mar que precisaria de uma analise mais profunda com a finalidade de 

avaliar o seu potencial biotecnológico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 A Mata Atlântica abrangia uma área equivalente a 1.315.460 km2 e estendia-

se originalmente ao longo de 17 Estados mais hoje restam apenas 8,5 % de 

remanescentes florestais. Tem em sua composição um ecossistema rico em 

biodiversidade quando se trata de fauna e flora e também quando se trata da parte 

microbiológica. Os microrganismos desempenham um papel fundamental na 

decomposição da matéria orgânica do solo e na ciclagem de nutrientes, e entre 

esses microrganismos temos o grupo dos Actinomicetos. (Alef & Nannipieri 1995)  



Os Actinomicetos são bactérias Gram-positivas de aspecto filamentoso, 

sendo na sua grande maioria aeróbias e com crescimento relativamente lento. Uma 

das suas características mais interessantes é a produção de vários compostos 

bioativos, como antibióticos, o que tem levado muitos estudiosos a realizar 

pesquisas visando descobrir ás potenciais aplicações destes produtos. (Duarte, et 

al,. 2009) 

 

3. OBJETIVO 

 

 Esse trabalho tem como objetivo identificar, isolar e conservar a microbiota 

residente na mata atlântica, em especial as colônias de Actinomicetos, para 

posteriormente analisar seus metabólitos secundários. 

 

4. METODOLOGIA  

 

 Esta pesquisa bibliográfica utilizou artigos obtidos em bancos de dados online 

(Bireme, Scielo) e publicados a partir do ano 1995 e por meio de pesquisa 

experimental, realizada no laboratório de Biologia Molecular das Faculdades 

Metropolitanas Unidas, no Campus Santo Amaro. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Realizou-se separadamente a diluição das amostras de terra, a 10 cm de 

profundidade, a 20 cm e a 30 cm; as diluições foram feitas de forma fracionada (10-1, 

10-2, 10-3, 10-4) partindo sempre de 0,1ml da solução anterior mais 0,9ml de TE; 

como observa-se no esquema abaixo: 



                                     

          

   1ml de TE + 1g de amostra        10-1               10-2               10-3            10-4 

 

 Foi semeado 200µl das diluições 10-3 e 10-4 em placas com meio de cultura 

anteriormente preparado, os meios de cultura com resultados melhores foram Ágar 

Batata e Ágar Saboreaud, após a semeadura as placas foram mantidas em estufa a 

37°C OVERNIGHT, após esse período foram mantidas em ambiente escuro à 

temperatura ambiente e foram monitoradas diariamente. 

 Durante o crescimento microbiano algumas colônias foram selecionadas para 

o isolamento que foi feito em uma placa com o mesmo meio de cultura de origem da 

colônia, as placas foram monitoradas todos os dias e quando estavam no pico de 

seu crescimento adicionamos 1000µl de TE com uma pipeta fazendo jatos fortes, 

essa solução foi transferida para um tubo e foi adicionado 500µl de Glicerol até 15%. 

Os tubos foram lacrados e armazenados a -20°C.  

 

                                                                          

Placa de isolamento          Microrganismo isolado            Armazenamento do  

                                                 + 1000µl de TE                cultivo com Glicerol 15% 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  

 Com o decorrer desse experimento observou-se que as colônias de 

Actinomicetos têm melhor crescimento nos meios de cultura Ágar Batata e Ágar 

Saboreaud, já que o crescimento dessa bactéria foi considerado muito baixo no meio 

de cultura Ágar Lauryl e nulo no meio Ágar Cled.  

 

A.                                                           B. 

       

Legenda: A – Actinomiceto produzindo metabólito secundário. B – Diferentes 

espécies de Actinomicetos. 

C.                                                                     D. 

                   



Legenda: C – Ágar Cled com crescimento de bactérias que não pertencem ao grupo 

dos Actinomicetos. D – Ágar Lauryl com crescimento de pequenas colônias de 

Actinomicetos sem produção de metabólito secudário. 

 As placas foram avaliadas diariamente observando-se a morfologia e numero 

existente de bactérias, a características organolépticas do grupo dos Actinomicetos 

são: base enrugada de cor acastanhada, presença de micélio aéreo, relevo e cheiro 

de terra molhada. Esse grupo de bactérias apresentou desenvolvimento melhor em 

ambiente escuro e temperatura ambiente; quando as placas foram cultivadas em 

estufa a 37ºC o crescimento de colônias de Actinomicetos foi nulo tendo somente 

crescimento de bactérias e fungos que não são relevantes para esta pesquisa.  

 

 

E. Actinomiceto produzindo metabolito secundário.  

 

                    

 



 

 

F. Actinomieto com produção de metabólito secundário de cor alaranjada. 

                    

 

 O pico de crescimento foi datado no sétimo dia, nesse momento foi feito o 

isolamento das bactérias selecionadas, e no décimo dia de cultivo observou-se a 

produção de compostos. 

  No decorrer da pesquisa foram identificadas onze colônias com alto potencial 

de produção de metabólitos secundários interessantes para estudo, os mesmos 

foram armazenados em meio liquido sob-refrigeração para dar continuidade à 

pesquisa. 
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