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1. RESUMO 

As actinobactérias, bactérias conhecidas pela capacidade de produzir antibióticos, 

podem ser encontradas no ecossistema rico em biodiversidade microbiana da Mata 

Atlântica. Este estudo objetivou isolar do solo do Parque Estadual do Jaraguá colônias 

destas bactérias que produzissem metabólitos secundários, os quais pudessem ser 

testados quanto à eficácia antibiótica. A partir da coleta e inoculação das amostras 

obteve-se as colônias visadas e pode-se concluir que o solo analisado é heterogêneo 

quanto a vida microbiana e que a espécie de actinobactérias prevalente é sobretudo 

encontrada em profundidades próximas aos 10cm. 

2. INTRODUÇÃO 

Originalmente, a Mata Atlântica compreendia uma área de cerca de 1,4 milhões de 

km2, hoje em dia seus remanescentes correspondem a 12,5% desta superfície.1 Como 

exemplo de regiões com remanescentes de Mata Atlântica temos o Parque Estadual 

do Jaraguá (PEJ), um dos raros locais na Grande São Paulo com esta vegetação. 

São encontrados no bioma tropical em questão numerosos microrganismos e dentre 

esses estão as actinobactérias, que compreendem por volta de 2 mil espécies2 e 

destacam-se aos pesquisadores por produzirem diversos compostos bioativos.3,4 

3. OBJETIVOS 

O estudo objetivou isolar e identificar a microbiota residente em Mata Atlântica do PEJ, 

especialmente as actinobactérias, e conservar as colônias com maior potencial para 

a produção de metabólitos secundários para futuras análises destes produtos. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho fundamentou-se na pesquisa bibliográfica e na pesquisa experimental 

realizada nas dependências das Faculdades Metropolitanas Unidas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Preparo do meio de cultura, e coleta e diluição das amostras de solo 

Para cultivar as amostras do solo a ser analisado utilizou-se placas de Petri com ágar 

Dextrose Sabouraud (ADS) preparado na proporção de 65g para 1L de água 

destilada. A partir disto, amostras de solo de verticais de 10 e 20cm foram coletadas 



e diluiu-se 1g de cada uma delas separadamente e de forma fracionada (10-1, 10-2, 

10-3 e 10-4), partindo sempre de 100µL da solução anterior somada a 900µL de tampão 

TE. 

5.2. Semeadura das amostras 

Semeou-se 100µL das diluições 10-2, 10-3 e 10-4 nas placas de Petri com ADS. Após 

esta semeadura, manteve-se as placas incubadas em estufa a 37°C por um período 

de 40 horas e depois reteve-as à temperatura ambiente em local não iluminado. 

5.3. Isolamento de colônias e avaliação da viabilidade de esporos 

Durante o crescimento microbiológico foram selecionadas colônias díspares para o 

isolamento em placa com o mesmo meio de cultura utilizado para o crescimento 

preliminar. E fez-se, a fim de determinar a viabilidade dos esporos das actinobactérias 

obtidas pelo experimento para armazená-los, a avaliação microscópica destes. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nas placas com inóculos das amostras de 10 e 20cm, fracionadas à 10-2 e 10-3, foi 

possível observar crescimento microbiológico logo após as 40hrs de incubação. Já 

nas placas de ambas as amostras fracionadas à 10-4 o crescimento microbiológico 

neste momento foi nulo. 

Em temperatura ambiente, foi observado o rápido desenvolvimento de colônias em 

todas as placas inoculadas. As colônias obtidas adquiriram aspectos organolépticos 

variados (tabela 1). 

Tabela 1. Número e característica das colônias obtidas de acordo com a profundidade 

e diluição da amostra. 

Amostra Número de colônias 

Profundidade Diluição Predominantes Diferenciadas Total 

10cm 10-2 18 4 22 

10cm 10-3 15 1 16 

10cm 10-4 10 0 10 

20cm 10-2 7 7 14 

20cm 10-3 16 0 16 

20cm 10-4 17 1 18 



Apesar da variedade organoléptica, observou-se a prevalência – em todas as placas 

inoculadas – de colônias com micélio aéreo branco e vegetativo verde, e reverso 

enrugado e acastanhado (imagem 1). Além disso, também foi possível sentir o 

petrichor característico das actinobactérias. 

 

Imagem 1. Colônia predominante no solo do Parque Estadual do Jaraguá: A) anverso 

e B) reverso. 

Fez-se a seleção de colônias díspares no momento em que foi observada a produção 

de metabólitos secundários para que fosse realizado o isolamento. Assim, foram 

obtidas três espécies microbianas diferentes. 

O teste microscópico de viabilidade dos esporos das actinobactérias indicou 

viabilidade pelo aspecto brilhante das estruturas observadas e para que futuramente 

possam ser utilizados e o potencial antibiótico das actinobactérias isoladas possa ser 

testado, estes esporos foram submetidos ao congelamento em solução de tampão TE 

+ glicerol 15% e armazenados. 
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