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"INFLUÊNCIA DA VINHAÇA COMO SOLUÇÃO NUTRIENTE
NO ACÚMULO DE ÁCIDO CÍTRICO POR CULTIVO EM

ESTADO SÓLIDO DE Trichoderma reesei E Aspergillus
niger EM BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR"

Laura Macedo Rocha1, Beatriz Silva Campanhol2 e Carolina Brito Codato Zumpano2

1Universidade Federal de São Carlos - UFSCar - Campus Araras
2Universidade Federal de São Carlos - Centro de Ciências Agrárias

O cultivo em estado sólido pode ser definido como o crescimento de micro-organismos em
suportes sólidos adicionados de solução nutriente, em condições próximas da ausência de água
livre. De maneira geral, o meio sólido atua como suporte físico fornecendo nutrientes contendo
água que satisfaça as exigências para crescimento microbiano. Este processo tem apresentado um
potencial tecnológico considerável na indústria química, alimentícia, farmacêutica e agrícola por
requerer pouca energia, apresentar baixa produção de resíduos e permitir a obtenção de produtos
mais concentrados.  A composição da solução nutriente utilizada para impregnar as partículas
sólidas é fundamental no rendimento de alguns metabólitos industriais. Dentre os diversos micro-
organismos que podem ser cultivados a partir  de suportes sólidos, os fungos filamentosos se
destacam pela capacidade de desenvolvimento em baixas atividades de água. A literatura reporta
que consórcios fúngicos apresentam vantagens em relação ao uso de culturas únicas e, nesse
sentido, a associação entre Trichoderma reesei e Aspergillus niger apresenta reconhecida produção
de  enzimas  hidrolíticas,  as  quais  seriam  complementares  no  aproveitamento  de  material
lignocelulósico. Neste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito da solução
nutriente na produção de ácido cítrico por consórcio fúngico de Trichoderma reesei e Aspergillus
niger em bagaço de cana-de-açúcar. Os ensaios de cultivo em estado sólido foram conduzidos em
colunas de leito fixo a 25ºC, 80% de umidade do meio sólido, entrada de ar umifidicado a uma
vazão de 0,2 L min-1 tendo como solução nutriente vinhaça, vinhaça e etanol, sacarose e sacarose
e etanol. Os resultados indicaram produtividades em torno de 4,2 mg L-1h-1 de ácido cítrico em 4
dias para bagaço de cana-de-açúcar contendo vinhaça como solução nutriente, com rendimento de
1,3 mg ácido cítrico mg glicose-1. Por outro lado, para os ensaios em meio contendo apenas
sacarose, a produtividade e rendimento ficaram em torno de 2,5 mg L-1h-1 e 0,6 mg ácido cítrico
mg glicose-1, respectivamente. Os resultados da pesquisa indicam a importância da seleção da
solução  nutriente  para  a  obtenção  de  metabólitos  nos  cultivos  em  estado  sólido,  além  da
viabilidade de produção de ácido cítrico pelo sistema proposto.
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Ação das giberelinas sobre o metabolismo vegetal

Sabrina Ferreira de Santana1,  Cristiane Dantas de Brito1,  Daniele Takahashi Bernal1,
Diego da  Silva  Cunha1,  Luzimar  Gonzaga Fernandez1,  Marta  Bruno Loureiro1,  Paulo
Roberto Ribeiro1 e Renato Delmondez de Castro1

1Universidade Federal da Bahia

AÇÃO DAS GIBERELINAS SOBRE O METABOLISMO VEGETAL Sabrina Ferreira de Santana1,2;
Diego da Silva Cunha1,5;  Renato Delmondez de Castro1,3;  Paulo Roberto Ribeiro1,3;  Daniele
Takahashi Bernal1,3; Cristiane Dantas de Brito1,4; Luzimar Gonzaga Fernandez1,3; Marta Bruno
Loureiro1,3,6  1  Laboratório  de  Bioquímica,  Biotecnologia  e  Bioprodutos/UFBA,  2  Curso  de
Graduação em Biotecnologia; 3Professor(a) Doutor(a); 4Pós Doutoranda no Programa Multicêntrico
de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/SBBq/UFBA); 5Doutorando em
Biotecnologia (RENORBIO); 6Orientadora; Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil
(sabrinabiotec@gmail.com)  As  giberelinas  são  um  grupo  de  fitohormônios  encontrados  em
diferentes tecidos vegetais e envolvidos em parte significativa do metabolismo. Já foram isoladas e
identificadas mais de 78 giberelinas, no entanto, apenas uma pequena fração possui atividade
biológica identificada e descrita, entre as quais estão GA1, GA3, GA4 e GA7. Além destas, também
são produzidas giberelinas sintéticas, que são largamente utilizadas na agricultura, fruticultura e
floricultura como reguladores de crescimento. O presente trabalho tem como objeto apresentar e
discutir o papel das giberelinas no metabolismo vegetal e seu uso. Foram selecionados artigos
científicos  publicados  nas  bases  de  dados:  Scopus,  Pesquisa  Agropecuária  (Embrapa),  Scielo,
Science direct e Sistema Aberto e Integrado de informação em Agricultura (Sabiia). A partir da
busca do descritor “giberelina”, foram selecionados os artigos para análise. Em sua maioria, as
publicações  discutem  resultados  de  ensaios  sobre  utilização  de  giberelinas  na  floração  e
desenvolvimento dos frutos, como estimulante da divisão, diferenciação e alongamento celular,
bem como na absorção e utilização de nutrientes. Destacam-se ainda, o papel na maturação,
dormência e germinação das sementes. O ácido giberélico (GA3) é o hormônio de crescimento
vegetal mais utilizado para a regulação dos processos fisiológicos em plantas, sendo utilizado para
superação de dormência de sementes, atuando na mobilização de reservas por meio da síntese de
enzimas hidrolíticas, que degradam amido e proteínas, e enfraquecem a camada de endosperma
que  circunda  o  embrião.  Também  é  usado  para  retardar  o  amadurecimento,  ao  reduzir  a
velocidade de mudança de coloração em frutos, impedindo a ação das clorofilases e inibindo a
produção do etileno. Além disso, é utilizado para retardar o amolecimento da polpa e o acúmulo de
carotenoides,  o que aumenta o tempo de prateleira.  Diante do exposto,  pode-se confirmar a
importância  das  giberelinas  sobre  o  metabolismo  vegetal,  no  entanto,  grande  parte  dos
mecanismos que controlam a ação das mesmas ainda são desconhecidos,  sendo necessários
avanços em pesquisas que visem elucidar os mecanismos de ação desse hormônio em plantas.

Palavras chaves: Fitohormônio, maturação, dormência.
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A inibição da COX2 como uma via alternativa para a
produção de fármacos com efeito analgésico de nova

geração

Juliana  Maria  dos  Santos  Ribeiro1,  Amanda  Chianca  Neves2,  Bianca  Silva  de
Vasconcelos2, Emilly Thais Feitosa Sousa2, Maurício Caldas Silva2 e Joanilson da Silva
Guimarães2

1Universidade Federal do Oeste do Pará
2Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade da Amanzônia

A sensação de dor está relacionada ao estímulo levado ao sistema nervoso central (SNC). A
utilização de analgésicos para tratamento remonta ao século XVIII, onde realizavam-se infusões
com plantas para obtenção dos efeitos desejados.  Após várias descobertas,  seguiu-se com a
introdução de novas técnicas e produtos, iniciando a era terapêutica de importantes compostos de
ação analgésica. Os analgésicos são classificados de acordo com sua composição (opioides e não
opioides) e ação (opiodes, SNC, e não opioides, antagonistas dos nociceptores, bloqueadores de
nociceptores,  os  que previnem a  hiperalgesia  e  anti-inflamatórios  não-esteroidais  (AINES)).  O
estudo busca elucidar os fármacos com propriedades analgésicas proveniente de compostos não
opioides  que  previnem  a  hiperalgesia.  Dentre  as  classes  de  drogas  inibidoras  da  COX
(Cicloxigenase) encontram-se os AINES, o ácido acetil salicílico (AAS), o paracetamol, a nimesulida,
o meloxicam e o diclofenaco sódico que são associados ao tratamento de dores com inflamação e
lesão tecidual.  Existem duas vias  de atuação:  a  COX 1 ou COX 2,  que inibem a síntese de
prostaglandinas (PGs), que são responsáveis por estimular os nociceptor, o qual são receptores
responsáveis pela sensação de dor. A COX 1 está presente em grande parte dos tecidos, sendo
responsável pela produção de prostaglandinas. Já a COX 2 é indutiva e surge nos tecidos em
decorrência de processos inflamatórios,  a  qual  irá  elevar a produção de PGE patológicas.  Os
inibidores de COX 2 foram desenvolvidos com intuito de reduzir efeitos adversos da inibição da
COX 1, o qual estão inclusos hemorragias e danos gastrointestinal. O seu mecanismo de inibição
funciona  através  da  cascata  do  ácido  araquidônico  (AA),  que  é  liberado  através  da  enzima
fosfolipase A2 e passa a ser convertido nos compostos intermediários PGG2 e PGH2. O AA é
transformado em PGG2 pelo sítio da COX. Os analgésicos, por sua vez, inibem a conversão do AA
em PGG2, assim a COX não é convertida em PGs. Com a descoberta de efeitos adversos pelos
inibidores de COX 1, surgiu a necessidade de produção de analgésicos com menores adversidades,
sabendo-se da especificidade da COX 2, foi possível produzir analgésicos específicos com menos
efeitos adversos e com a correlação da síntese da COX 2 com neoplasias. São necessários mais
estudos para a inibição dessa via como uma forma de tratamento futuro.
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A INSTABILIDADE FENOTÍPICA E RESISTÊNCIA À
TERAPIA DO CÂNCER EM POPULAÇÕES DERIVADAS DE

CÉLULAS ÚNICAS

Luiza Cherobini Pereira1, Giovana Onzi1 e Guido Lenz1

1Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Um  dos  maiores  desafios  no  estudo  do  câncer  atualmente  é  o  desenvolvimento  de
resistência à tratamentos, que está fortemente relacionada à heterogeneidade tumoral.  Nesse
contexto, análises de células únicas têm surgido como uma estratégia eficaz para observar os
diferentes fenótipos. Com isso, o objetivo desse trabalho é o uso de células GFP positivas par
analisar crescimento e resistência de colônias derivadas de células únicas em populações celulares
densas.

Para isso, foi necessário um vetor lentiviral, que foi produzido utilizando um sistema de
terceira  geração.  Para  a  transdução,  formam utilizados  os  plasmídeos  Rev,  RRE,  VSV-G  e  o
plasmídeo de interesse – que possui o marcador GFP, mas não possui marca de seleção – nas
proporções de 2:1,5:4, respectivamente. Para a transfecção em células empacotadoras HEK-293T
foi usado Polyethylenimine (PEI). A transfecção final foi realizada em de glioblastoma da linhagem
A172. Para a clonagem, foram plaqueadas 8 células por poço em placa de 96 poços. Ao final,
obteve-se uma colônia derivada de célula única onde todas as células expressavam GFP.

A fim de comparar as velocidades de crescimento, foram plaqueadas baixas densidades
celulares – para que se formassem colônias derivadas de células únicas – e foram feitas imagens
utilizando o citômetro de células aderidas MiniMax 300.  O número de células por colônia foi
contado  utilizando  o  software  ImageJ.  Esse  dado  foi  utilizado  para  o  cálculo  de  duplicação
populacional (PopulationDoubling – PD) ao longo do tempo, representado pela fórmula PD= (ln
N(Tf) – ln N(To)) / ln 2, onde N(Tf) corresponde ao número final de células da colônia e N(To), ao
número de células da colônia na data anterior.

Células selvagem e GFP+ foram plaqueadas em diferentes concentrações – separadamente,
1:1, 1:5, 1:10, 1:50 e 1:100 – e submetidas a regimes de tratamento com temozolomida 50 μM
durante 3 dias. As imagens foram feitas ao início e final do tratamento.

A partir dessas análises, foi possível observar que em ambos os tipos celulares, selvagem e
transformada, a velocidade de crescimento foi igual. Entretanto, a variância entre o crescimento
das colônias é menor em células transformadas. Acredita-se que isso se deve ao pequeno número
de  gerações  gerado  desde  a  clonagem.  Também  foi  observado  que  as  características  de
crescimento  e  resistência  não  sofreram  alterações  significativas  entre  diferentes  densidades
celulares.

Esses resultados demonstram que o método de análise de células únicas em ambientes não
densos celularmente é eficaz, pois a sinalização gerada pela densidade celular não alterou as
características de proliferação. Esse trabalho abre uma janela para o desenvolvimento de uma
técnica barata e eficaz de análises single cell.
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Análise da Expressão do Morfógeno Sonic Hedgehog na
Regeneração de Nadadeiras de Lepidosiren Paradoxa,

Peixe Pulmonado Sul Americano.

Lucas Alves Barros1 e Taynara do Socorro Maia Gomes1

1Universidade Federal do Pará

Os  peixes  ósseos  estão  distribuídos  em  uma  variedade  de  espécies,  onde  podemos
classifica-los  em  dois  tipos,  peixes  actinopterígeos  e  sarcopterígeos.  Dentre  as  espécies  de
sarcopterigios viventes estão os peixes pulmonados, que são os mais próximos evolutivamente dos
tetrápodes, animais que possuem quatro membros, representados por mamíferos, aves, repteis e
anfíbios,  cuja  formação  óssea  já  inclui  as  estruturas  distais  denominadas  dígitos.  Essa
característica  é  considerada  uma  inovação  evolutiva,  e  por  isso,  é  motivo  de  diversos
questionamentos.  Visando  isso,  esta  pesquisa  buscou  entender  como  essa  característica  foi
desenvolvida  desde  seu  âmbito  molecular,  ou  seja,  como  os  genes  responsáveis  pelo
desenvolvimento das nadadeiras dos peixes e dos membros dos tetrápodes estão relacionados, já
que durante a formação inicial do broto do membro foi demonstrado que os fatores de transcrição
da  família  Hoxd  e  Hand  interagem  com  a  região  reguladora  de  Sonic  Hedgehog  (Shh)
positivamente,  ativando a  sua  expressão.  Das  espécies  de  peixes  pulmonados,  destaca-se  a
Lepdosiren paradoxa, organismo de analise principal desse experimento, esta espécie nativa da
região norte do Brasil possui capacidades regenerativas. Fato este que permitiu que pudéssemos
observar experimentalmente o comportamento molecular do seu desenvolvimento. Os espécimes
foram  coletados  no  município  de  Breves  e  mantidas  em  viveiros  individuais  sob  cuidados
apropriados. Foram feitas amputações para observação do crescimento das nadadeiras. Também
houve  a  realização  de  cortes  histológicos,  onde  foi  possível  detectar  o  processo  de
desdiferenciação celular do broto de onde crescerá o membro. Além do tratamento com a molécula
agonista  Hh-ag  1.5  para  verificar  se  haveria  mudanças  fenotípicas  no  desenvolvimento  da
nadadeira. Foram feitas PCRs ao longo de 5 semanas do desenvolvimento da nadadeira para
analisar a expressão genica durante o desenvolvimento do membro, comparando com o resultado
de amostras de tecido maduro pode-se observar através destes testes que a regulação positiva dos
genes alvo da via de sinalização de Shh é muito fraca, mesmo com a presença ativa de alguns de
seus elementos trans-reguladores, foi observado que a via não tem papel essencial na regeneração
de nadadeiras peitorais de L. paradoxa. O resultado pode explicar a ausência de radiais distais,
cuja formação depende da ação de Shh.
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Análise das atividades citotóxica e antifúngica do
metabólito gerado a partir da biotransformação do

ácido ferúlico por Aspergillus brasiliensis ATCC16040

Carla Catarine Santos Rodrigues1 e Eliane de Oliveira Silva1

1Universidade Federal da Bahia

O ácido ferúlico(AF) é um composto fenólico com atividades antioxidante, antimicrobiana,
citotóxica, entre outras. A biotransformação é vantajosa em relação aos métodos tradicionais de
obtenção por ser mais barata e seletiva, devido ao arsenal enzimático dos fungos. O objetivo do
estudo foi avaliar as atividades citotóxica e antifúngica de um metabólito(M1) gerado a partir da
biotransformação do ácido ferúlico por Aspergillus brasiliensis ATCC16040. A biotransformação foi
realizada em frascos Erlenmeyer de 125 mL de capacidade, contendo 70 mL do meio de cultura
líquido Koch´s K1(0,18 % glicose, 0,06 % peptona, 0,04 % extrato de levedura). Após a adição de 3
mg do substrato(AF) dissolvidos em 200 μL de dimetilsulfóxido, os frascos foram incubados a 28 ºC,
sob agitação(120 rpm) por 7 dias. Frascos controles foram incubados sob as mesmas condições.
Amostras foram tomadas diariamente. As massas miceliais foram separadas por filtração a vácuo e
o caldo resultante foi  extraído com acetato de etila.  O extratos brutos foram analisados por
cromatografia  em  camada  delgada(CCD).  O  metabólito  majoritário(M1)  foi  isolado  por
cromatografia em coluna empregando sílica gel e fase móvel composta por hexano e acetato de
etila. Após a purificação, M1 foi submetido às análises espectroscópicas e espectrométricas para
identificação estrutural. Além disso, a citotoxicidade de M1 e do AF foram avaliadas frente ao
microcrustáceo Artemia salina, nas concentrações de 10, 20 e 30 µg/mL e durante 24 horas. No
ensaio de mínima concentrações inibitória(MIC), foram testadas 7 linhagens de fungos (Candida
albicans,  Candida  tropicalis,  Candida  parapsiloses,  Candida  glabrata,  Candida  krusei,  Candida
rugosa, Candida neoformans, Trichosporon. asahii). A CCD mostrou que M1 foi obtido no segundo
dia de biotransformação. M1 foi isolado com 14 % de rendimento. No ensaio de citotoxicidade, M1
mostrou IC50 de 24,21 µg/mL, já o AF apresentou IC50 de 16,77 µg/mL. No MIC, C. tropicalis e C.
glabrata,  tiveram IC50 de 0,125 mg/mL para M1 e 0,25 mg/mL para AF.  Análises espectrais
indicaram que M1 foi produzido a partir da inclusão de um grupo metoxila na estrutura química do
ácido  ferúlico,  porém  confirmação  ainda  são  necessárias.  O  presente  estudo  revelou  uma
biotransformação eficiente do ácido ferúlico por Aspergillus brasiliensis ATCC16040 gerando um
metabólito majoritário possivelmente inédito, com menor toxicidade e maior potência intrínseca
devido à maior atividade antifúngica.
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Análise das capacidades proteolítica e desnitrificante
de bactérias associadas a cultivos monoalgais isolados

de efluentes

Lucas Santos de Oliveira1 e Clovis Wesley Oliveira de Souza1

1UFSCar

INTRODUÇÃO: A associação mutualística entre microalgas e bactérias beneficia ambos os
microrganismos permitindo realização de processos biológicos de forma eficiente. O estudo de tal
fenômeno pode ser utilizado como ferramenta, sendo uma destas aplicações o tratamento terciário
de efluentes. A atividade bacteriana em tais resíduos permite a remoção e, em alguns casos a
recuperação, de substâncias acumuladas como o Nitrogênio e o Fósforo, diminuindo impactos
ambientais e oferecendo a reutilização de tais resíduos em outras áreas, como a agrícola.

OBJETIVO: Estudar a capacidade de bactérias associadas a cultivos monoalgais isolados de
efluentes quanto às suas atividades proteolíticas e desnitrificantes.

METODOLOGIA: Para análise da atividade proteolítica das bactérias isoladas, realizou-se em
triplicata o ensaio de formação de halo degradação em ágar leite. Incubou-se as placas em estufa a
30 °C por período suficiente para o crescimento microbiano. As bactérias produtoras de protease
formam halos de degradação translúcidos no meio de cultura de fácil visualização. A análise de
atividade desnitrificante das bactérias foi realizada através da combinação das técnicas de cultivo
em caldo nitrato com tubo de Durham e utilização de solução reveladora de difenilamina. Bactérias
desnitrificantes reduzem o nitrato a nitrogênio gasoso, que se acumula no interior do tubo de
Durham e formando bolha no seu interior. A confirmação da atividade desnitrificante também foi
realizada por adição de três a quatro gotas de solução de difenilamina em alíquota de um mililitro
da cultura.  A reação com o nitrato remanescente no meio promove rápida mudança de cor,
indicando que não houve desnitrificação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Das 65 bactérias isoladas de culturas monoalgais 36 (55,4%)
apresentaram  capacidade  proteolítica.  Esta  característica  pode  colaborar  no  tratamento  de
efluentes com altas concentrações de matéria orgânica, uma vez que as bactérias associadas às
microalgas possam processar a fração proteica deste material. Não foram identificadas bactérias
desnitrificantes a partir  dos isolados microalgais  obtidos.  Pode-se inferir  que isso se deva ao
prejuízo para a microalga de se associar a uma bactéria que retirasse o Nitrogênio disponível para
a mesma, selecionando, portanto, bactérias que não realizassem tal processo.

CONCLUSÕES: Trinta e seis bactérias isoladas foram capazes de produzir proteases e, após a
caracterização das enzimas, podem ter potencial biotecnológico.
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ANÁLISE DE PROTEÔMICA E PRODUÇÃO DE ANTÍGENO
RECOMBINANTE (rP55) PARA O VÍRUS DA ANEMIA

INFECCIOSA EQUINA

Carolina de Araújo Rolo1, Dellane Martins Tigre 12 e Silvia Ines Sardi 22

1Universidade Federal da Bahia
2Laboratório de Virologia da Universidade Federal da Bahia

A Anemia Infecciosa Equina (AIE) é uma doença infecto-contagiosa crônica cujo agente
etiológico,  o  vírus  da  Anemia  infecciosa  equina  (EIAV),  pertence  à  família  Retroviridae  .  Na
morfologia deste vírus encontra-se a proteína p55, codificada pela região do gene gag e, a partir
desta proteína, são produzidas proteínas recombinantes. Uma alternativa para o diagnóstico é o
uso do ELISA, uma técnica que possui alta sensibilidade, especificidade e permite o processamento
de um grande número de amostras. O presente trabalho tem como objetivo clonar e expressar a
poliproteína p55 do gene gag do EIAV em bactérias competentes a fim de padronizar um ELISA-
rP55 para a detecção de animais infectados com EIAV.

Para expressar a proteína recombinante (rP55) o gene gag foi clonado em dois plasmídeos,
pet28  e  pGex,  e  introduzido  por  transformação  em  duas  cepas  competentes  da  bactéria
Escherichia coli: BL21 e JM. Os plasmídeos pet28 e pGex, ambos contendo a proteína recombinante
p55, foram expressos na cepa E. coli BL21 e JM, e tal fato foi demonstrado pelo crescimento da
bactéria em meio com kanamicina e ampicilina. Diante do sucesso na transformação, o passo
seguinte é a indução da proteína recombinante por IPTG. As proteínas serão purificadas em resina
de níquel e dosadas através da técnica de Bradford. Para confirmação da identidade das proteínas
induzidas, será realizada a técnica de western blotting utilizando anticorpo anti-histidina conjugado
a  peroxidase.  Para  verificar  o  potencial  uso  desta  proteína  como  antígeno,  um  ensaio
imunoenzimático (ELISA) indireto será padronizado utilizando a rP55 como antígeno fixado na
placa. No Brasil, a Anemia Infecciosa Equina é uma das doenças infecciosas de maior preocupação
na equideocultura. Trata-se de uma doença viral transmissível, e diante de uma nova perspectiva
de diagnóstico sorológico por ELISA,  um estudo epidemiológico acerca da doença se tornaria
possível, permitindo a determinação de medidas sanitárias para combater a doença.
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Atividade antimicrobiana dos compostos linalol,
limoneno, carvona, ß- cariofileno e citral frente às

bactérias cariogênicas.

Louise  Soares  Pita1,  Manuela  Ribeiro  Passos2,  Brenda  Oliveira  Lima2,  Iago  Almeida
Santos2, Jeisa Zielle de Sousa Rodrigues2, Ana Paula Trovatti Uetabanaro2 e Regiane
Yatsuda.2

1Universidade Federal da Bahia - UFBA IMS/CAT
2A) Universidade Federal da Bahia - UFBA IMS/CAT; B) Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC.

Atividade antimicrobiana dos compostos linalol, limoneno, carvona, ß- cariofileno e citral
frente às bactérias cariogênicas.

Pita,  L.S.¹,  Passos,  M.R.2,  Lima,  B.O.¹,  Santos,  I.A.¹,  Rodrigues,  J.Z.S.¹,  Marinho,  P.O.F.¹,
Almeida, R.S.¹, Uetanabaro, A.N.T.², Yatsuda, R.¹.

1 Instituto Multidisciplinar em Saúde, UFBA, Vitória da Conquista, BA.
² Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Ilhéus, BA.
A cárie é uma doença de progressão lenta, infecciosa, crônica e decorrente da combinação

de vários fatores, sendo resultado da interação entre a dieta, hospedeiro e microrganismos. O
controle do biofilme dental é de extrema importância para minimizar a formação da cárie. Este
estudo avaliou os compostos linalol, limoneno, carvona, citral e ß-cariofileno em relação a atividade
antimicrobiana sobre  as  cepas  Streptococcus  mutans,  (ATCC 25175)  e  Streptococcus  sanguis
(ATCC 10557), antiaderente e inibição do biofilme de S. mutans. Os compostos foram testados em
concentrações crescentes variando de 0,001 para 4 mg.mL-1. para a realização dos testes em
microdiluição  em microplacas  com a  determinação  da  concentração  inibitória  mínima  (CIM),
concentração bactericida mínima (CBM), contra as cepas S. mutans e S. sanguis. Para o teste de
inibição da aderência celular, testamos os compostos em concentrações sub-CIM com valores finais
variando entre 0,5 e 4,0mg.mL contra S. mutans. As placas foram incubadas a 37°C a 5% CO2, por
24 h,  sendo realizada a leitura visual  do crescimento,  confirmado com corante resazurina.  O
controle positivo foi antisséptico padrão Clorexidina, e o controle negativo a salina. Sobre à inibição
do biofilme, induzimos sua formação em fragmentos dentários bovinos, devidamente tratados com
os compostos, salina e clorexidina. Observou-se que o citral e o linalol apresentaram atividade
antimicrobiana contra S. mutans e S. sanguis com menores valores de CIM = 2,0 mg.mL-1 e com
valores de CBM = 4,0 mg.mL-1. O linalol e a carvona apresentaram potencial de inibir a aderência
do  S.  mutans  com  valores  subCIM  de  ADH  =  2,0  mg.mL-1.  Não  foram  obtidos  resultados
significativos nos testes de biofilme. Dentre os compostos testados, o citral  e o linalol  foram
capazes de inibir o crescimento das bactérias testadas, o linalol e a carvona foram capazes de
inibir a aderência das mesmas em baixas concentrações. Portanto, esses compostos apresentam-
se como promissores no combate a formação da cárie dentária.



10

Atividade antimicrobiana dos extratos etanólicos da
casca e da folha do Angico sobre estreptococos do

grupo mutans.

Iago Almeida Santos1, Jeisa Zielle de Souza Rodrigues¹2, Louise Soares Pita¹2, Manoela
Ribeiro Passos²2, Brenda Oliveira Lima¹2, Patrick D'Orleans Farias Marinho¹2, Rafael Silva
Almeida¹2 e Regiane Yatsuda¹.2

1Instituto Multidisciplinar em Saúde, UFBA, Vitória da Conquista, BA.
2¹ Instituto Multidisciplinar em Saúde, UFBA, Vitória da Conquista, BA; ² Universidade Estadual de Santa Cruz,
UESC, Ilhéus, BA.

Atividade antimicrobiana dos  extratos  etanólicos  da casca e  da folha  do Angico  sobre
estreptococos do grupo mutans.

Santos,  I.A.¹,  Rodrigues,  J.Z.S.¹,  Pita,  L.S.¹,  Passos,  M.R.2,  Lima,  B.O.¹,  Marinho,  P.O.F.¹,
Almeida, R.S.¹, Yatsuda, R.¹.

¹ Instituto Multidisciplinar em Saúde, UFBA, Vitória da Conquista, BA.
² Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Ilhéus, BA.
A utilização de extratos de plantas medicinais se apresenta com uma grande importância à

prevenção e tratamento de doenças bucais, como a formação do biofilme dental. O objetivo deste
estudo foi avaliar in vitro as propriedades antimicrobianas dos extratos etanólicos da casca e da
folha do Angico (Anadenathera macrocarpa) coletadas na Floresta Nacional Contendas do Sincorá,
Semi-árido da Bahia, sobre o crescimento bacteriano de estreptococos do grupo mutans. Foram
utilizados extratos etanólicos (100% v/v) da casca e folha do Angico e testados nas concentrações
entre 1000 a 31,25 μg/mL. Realizaram-se os testes em microdiluição de concentração inibitória
mínima (CIM), concentração bactericida mínima (CBM), com a cepa Streptococcus mutans UA159.
Para o teste de inibição da aderência celular (ADH), foi testado o extrato em concentração sub-CIM
contra o  S.mutans UA159.  Foram feitas  três  triplicatas  para o  experimento.  As  placas foram
incubadas  a  37°C  durante  24h  a  5% CO2,  sendo  realizada  a  leitura  visual  do  crescimento,
confirmado com o corante resazurina. O controle positivo foi meio, inóculo e etanol 100% (v/v).
Observou-se que os  extratos  etanólicos  do galho e  folha do Angico apresentaram resultados
promissores com relação à inibição de crescimento em concentrações de (CIM 31,25μg/mL) e (CBM
250μg/mL), (CIM 500μg/Ml) e (CBM 250μg/mL) respectivamente para o S. mutans UA159. Já para o
teste de ADH o extrato da folha e do galho apresentaram resultados de 250μg/mL e 7,81μg/mL
para o S. mutans UA159. Os extratos etanólicos do galho e da folha do Angico possuem boa
atividade antimicrobiana contra S. mutans UA159. Além disso, os extratos dessa planta foram
capazes  de  inibir  a  aderência  da  bactéria  em menores  concentrações.  Assim,  estas  plantas
apresentam-se como promissoras fontes de isolamento de compostos bioativos com atividade anti-
placa.
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Avaliação da atividade anti-inflamatória e
antinocicepitiva do extrato etanólico da folha de

Miconia albicans (canela de velho)

Paulo Henrique Santana Silveira1, Carmo, K.L. 11, Lorena Lobo Brito 21, Mariane Mares
Reis 31, Rafael Santos Dantas Miranda Dórea 41, Regiane Yatsuda 51, Sarah Lima Rocha
Braga 61 e Verônica Alves Campos 7.1

1Universidade Federal da Bahia - UFBA/CAT-IMS

Popularmente  extratos  oriundos  de  plantas  do  semi-árido  da  Bahia  são  utilizados  no
tratamento  e  prevenção  das  doenças  infecciosas.  Das  várias  aplicações  terapêuticas  desses
vegetais, muitos apresentam atividade anti-inflamatória e analgésica, e por isso, há necessidade
de pesquisas e estudos para comprovar essas atividades. O presente estudo avaliou a atividade
biológica da folha de Miconia albicans, conhecida popularmente como “canela de velho”, coletada
na região da Floresta Nacional Contendas do Sincorá- BA. O objetivo deste estudo foi avaliar a ação
farmacológica da folha de Miconia albicans quanto as possíveis  atividades anti-inflamatória  e
antinociceptiva  in  vivo.  A  atividade  antinociceptiva  foi  avaliada  pelo  método  de  contorção
abdominal induzida por ácido acético a 0,6% e pelo teste de nocicepção induzida pela injeção
intraplantar de formalina a 1,5%. A atividade anti-inflamatória foi analisada pelo teste de migração
de neutrófilos induzida por carragenina a 500 μg/cavity. O extrato foi testado nas doses de 25, 50,
100 e 200 mg/kg. O estudo possui aprovação do CEEA/UNIUBE (0107/2009) para realização dos
testes com camundongos Balb/c. Para a análise estatística foi utilizada a ANOVA seguido do teste
Bonferroni (nível de significância p < 0,05). As concentrações, de 100mg/kg no teste de contorção
induzida pelo ácido acético, 100mg/kg e 200mg/kg no teste de nocicepção induzida por formalina e
200mg/kg no ensaio de migração de neutrófilos induzida por carragenina mostraram redução
significativa quando comparada ao grupo controle (p < 0,05). Concluímosque o extrato etanólico
da folha de Miconia albicans produz atividade antinociceptiva e anti-inflamatória in vivo, sendo
uma promissora fonte para o desenvolvimento de protótipos ou fármacos analgésicos e anti-
inflamatórios.  Entretanto,  mais  estudos precisam ser  realizados para  elucidar  suas  atividades
farmacológicas no processo da dor e inflamação.
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Avaliação da atividade anti-inflamatória e
antinociceptiva das frações do extrato da casca de

Phanera flexuosa (moric.) Escada de macaco

Alana  Pereira  Prado1,  Lorena  Lobo  Brito2,  Regiane  Yatsuda2,  Rafael  Santos  Dantas
Miranda Dórea2, Mariane Mares Reis2, Sarah Rocha Lima Braga2, Paulo Henrique Santana
Silveira2, Ketleen Lucas Carmo2, Ananda Soares Brito2, Leonardo Oliveira Silva Bastos2,
Verônica Alves Campos2 e Erika Pereira Souza2

1Universidade Federal da Bahia
2UFBA

A utilização dos princípios ativos das plantas medicinais é uma alternativa para formulação
de fármacos com menores efeitos adversos para o tratamento de doenças que acometem a
espécie humana. Das várias aplicações terapêuticas das plantas, muitos apresentam atividade
anti-inflamatória  e  analgésica,  e  por  isso,  há  uma necessidade de pesquisas  e  estudos para
fundamentar  essas  atividades.  O  presente  estudo  avaliou  a  atividade  biológica  da  casca  de
Phanera flexuosa conhecida popularmente como escada de macaco, coletada na região da Floresta
Nacional Contendas do Sincorá- BA. O objetivo deste estudo foi avaliar a ação farmacológica da
casca  de  Phanera  flexuosa  (MORIC.)  quanto  as  possíveis  atividades  anti-inflamatórias  e
antinociceptiva  in  vivo.  A  atividade  antinociceptiva  foi  avaliada  pelo  método  de  contorção
abdominal  induzida por ácido acético a 1% e pelo teste de nocicepção induzida pela injeção
intraplantar de formalina 1,5% e a atividade anti-inflamatória foram analisadas pelo teste de
migração de leucócitos. O extrato foi testado na dose de 12,5 mg/kg nas frações de hexano,
diclorometano, acetato de etila e butanol. O estudo possui aprovação do CEEA/UNIUBE (0107/2009)
para realização dos testes com camundongos Balb/c.  Para a análise estatística foi  utilizada a
ANOVA seguido do teste Bonferroni (nível de significância p < 0,05). No teste de contorção a fração
de butanol apresentou-se redução significativa no número das contorções na nocicepção induzida
pelo ácido acético (p < 0,05).No teste de formalina as frações de hexano, diclorometano, e butanol,
foram capazes de reduzir o número de flinches na fase neurogênica e inflamatória, assim como
houve redução da formação de edema nas frações de acetato de etila em comparação com o
controle (p < 0,05).  No ensaio de migração leucocitária,  não houve resultados com nível  de
significância (p < 0,05). Concluímos que os extratos da casca da Phanera flexuosa produz atividade
antinociceptiva e anti-inflamatória in vivo, sendo uma promissora fonte para o desenvolvimento de
protótipos ou fármacos analgésicos. Entretanto, mais estudos precisam ser realizados para elucidar
suas atividades farmacológicas no processo da dor e inflamação.
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Avaliação da atividade anti-inflamatória e
antinociceptiva das frações do extrato da folha de

cenostigma cf. macrophyllum (canela de velho)

Sarah Rocha Lima Braga1, Lorena Lobo Brito1, Regiane Yatsuda1, Rafael Santos Dantas
Miranda Dórea1,  Érika Pereira  de Souza1,  Ketleen Lucas do Carmo1,  Verônica Alves
Campos1, Alana Pereira Prado1, Ananda Brito Soares1, Leonardo Oliveira Silva Bastos
Andrade1 e Lucas Limeira Moreira1

1UFBA - IMS/CAT

AVALIAÇÃO  DA  ATIVIDADE  ANTI-INFLAMATÓRIA  E  ANTINOCICEPTIVA  DAS  FRAÇÔES  DO
EXTRATO DA FOLHA DE Cenostigma cf. macrophyllum (CANELA DE VELHO) A bioprospecção de
plantas com compostos medicinais tem se tornado cada vez maior frente ao crescente interesse na
utilização de substâncias naturais e conhecimentos etnobotânicos, com o intuito de desenvolver
fármacos destinados ao tratamento de uma diversa gama de doenças humanas. Em meio às
abundantes  aplicações  destes  bioprodutos,  muitos  apresentam  atividade  antiinflamatória  e
analgésica, e por isso, há necessidade de pesquisas e estudos para comprovar essas atividades. O
presente estudo teve como objetivo avaliar, in vivo, as propriedades farmacológicas, quanto às
possíveis  atividades  antiinflamatória  e  antinociceptiva,  das  frações  do  extrato  da  folha  de
Cenostigma  cf.  macrophyllum,  conhecida  popularmente  como  canela  de  velho,  coletada  na
unidade de conservação Floresta Nacional, Contendas do Sincorá - BA. O método de contorção
abdominal  induzida por  ácido acético a 0,6%, e o teste de nocicepção induzida pela injeção
intraplantar  de  formalina  1,5%,  foram utilizados  na  avaliação da  atividade antinociceptiva.  A
atividade  anti-inflamatória  foi  analisada  pelo  teste  de  migração  leucocitária  induzida  por
carragenina. O extrato foi testado nas doses de 50 e 100 mg/kg. O estudo possui aprovação do
CEEA/UNIUBE (0107/2009) para realização dos testes com camundongos Balb/c. Para a análise
estatística foi utilizada a ANOVA seguido do teste Bonferroni nível de significância (p < 0,05). No
teste  de  contorção  a  fração  de  butanol  apresentou-se  redução  significativa  no  número  das
contorções na nocicepção induzida pelo ácido acético (p < 0,05). No teste de formalina as frações
de diclorometano, acetato de etila e butanol, foram capazes de reduzir o número de flinches na
fase neurogênica e inflamatória, assim como houve redução da formação de edema nas frações de
hexano, acetato de etila e butanol em comparação com o controle (p < 0,05). No ensaio de
migração leucocitária, não houve resultados com nível de significância (p < 0,05). Concluímos que
o extrato etanólico da folha de Cenostigma cf. macrophyllum produz atividade antinociceptiva e
anti-inflamatória  in  vivo,  mostrando-se  uma  fonte  para  o  desenvolvimento  de  protótipos  ou
fármacos analgésicos. Todavia, é necessária a execução de outros estudos para elucidar suas
atividades farmacológicas no processo da dor e inflamação.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA E
ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO ETANÓLICO DA FOLHA

DE Spondia tuberosa (UMBU)

Mariane Mares Reis1, Ketleen Lucas do Carmo2, Paulo Henrique Santana Silveira2, Sarah
Rocha Lima Braga2, Alana Pereira Prado2, Verônica Alves Campos2, Rafael Santos Dantas
Miranda Dórea2, Érika Pereira de Souza2, Lorena Lobo Brito2 e Regiane Yatsuda2

1Universidade Federal da Bahia IMS
2UFBA

Popularmente muitas plantas medicinais são utilizadas para diversas doenças geralmente de
forma empírica, nesta perspectiva é importante conhecer suas propriedades medicinais e seu
potencial biológico juntamente com seus compostos bioativos. Deste modo este estudo buscou
avaliaras atividades anti-inflamatórias e antinociceptivas da folha de Spondia tuberosa, conhecida
popularmente como Umbu, coletada na Floresta Nacional Contendas do Sincorá- BA.O objetivo
deste estudo foi avaliar a ação farmacológica da folha de Spondias tuberosa, quanto às possíveis
atividades anti-inflamatória e antinociceptiva in vivo. A atividade antinociceptiva foi avaliada pelo
método de contorção abdominal induzida por ácido acético a 0,6% e pelo teste de nocicepção
induzida pela injeção intraplantar de formalina 1,5%. O extrato foi testado nas concentrações de
25, 50, 100 e 200 mg/kg.O estudo possui aprovação do CEEA/UNIUBE (0107/2009) para realização
dos testes com camundongos Balb/c. Para a análise estatística foi utilizada a ANOVA (nível de
significância p < 0,05). A concentração de 50 mg/kg mostra redução do número das contorções na
nocicepção induzida pelo ácido acético (p < 0,05).Já no teste de formalina, apenas a concentração
de 25 mg/kg foi capaz de reduzir o número de flinches na fase neurogênica, assim como na fase
inflamatória quando comparado com o grupo controle (p < 0,05), porém não foi capaz de reduzir
significamente a formação de edema. No teste de migração induzida por carragenina, não houve
diferenças  estatísticas  comparado  com  o  grupo  controle  (p  <  0,05),  no  recrutamento  de
neutrófilos.Concluímos que o extrato etanólico da folha de Spondia tuberosa produz atividade
antinociceptiva, porém não anti-inflamatória in vivo, sendo uma fonte para o desenvolvimento de
fármacos analgésicos. Entretanto, mais estudos devem ser realizados para elucidar suas atividades
farmacológicas no processo da dor.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINFLAMATÓRIA E
ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO ETANÓLICO DA CASCA

DE Spondias tuberosa (UMBU)

Ketleen Lucas do Carmo1, Lorena Lobo Brito 12, Mariane Mares Reis 22, Paulo Henrique
Santana Silveira 32, Rafael Santos Dantas Miranda Dórea 42, Regiane Yatsuda 52, Sarah
Lima Rocha Braga 62 e Verônica Alves Campos 7.2

1Universidade Federal da Bahia
2Universidade Federal da Bahia - UFBA/CAT-IMS

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINFLAMATÓRIA E ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO ETANÓLICO
DA CASCA DE Spondias tuberosa (UMBU) Carmo, K. L.1; Silveira, P.H.S.1; Braga, S.R.L.1; Reis,
M.M.1; Campos V. A. 1; Lobo, L. B. 2; DÓREA, R. S. D. M. 3; Yatsuda, R.4 1. Graduanda/o em
Biotecnologia  pela  Universidade  Federal  da  Bahia  –  UFBA/IMS-CAT/Vitória  da  Conquista  2.
Mestranda em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal da Bahia – UFBA/IMS-CAT/Vitória da
Conquista 3. Doutorando em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal da Bahia – UFBA/IMS-
CAT/Vitória da Conquista 4. Profª. Dra./Orientadora – UFBA/IMS-CAT/Vitória da Conquista.

O uso de plantas medicinais é vista como uma estratégia para o tratamento de doenças que
acometem a espécie humana. As primeiras drogas utilizadas pelo homem foram de origem natural,
extraídas  principalmente  de plantas  e  destinavam-se ao  tratamento  de enfermidades.  Muitas
plantas  apresentam  atividade  anti-inflamatória  e  analgésica,  e  por  isso,  há  necessidade  de
pesquisas para comprovar essas atividades. O presente estudo avaliou a atividade biológica da
casca de Spondias tuberosa, conhecida popularmente como Umbu, coletada na região da Floresta
Nacional Contendas do Sincorá- BA. O objetivo deste estudo foi avaliar a ação farmacológica da
casca de Spondias tuberosa, quanto às possíveis atividades anti-inflamatória e antinociceptiva in
vivo. A atividade antinociceptiva foi avaliada pelo método de contorção abdominal induzida por
ácido acético a 0,6% e pelo teste de nocicepção induzida pela injeção intraplantar de formalina
1,5%.A atividade anti-inflamatória foi analisada pelo teste de migração de neutrófilos. O extrato foi
testado nas doses de 25, 50, 100, 200 e 400mg/kg. O estudo possui aprovação do CEEA/UNIUBE
(0107/2009) para realização dos testes com camundongos Balb/c. Para a análise estatística foi
utilizada a ANOVA seguido do teste Bonferroni (nível de significância p < 0,05). As dosesde 50
mg/kg mostrou uma redução significativa no número das contorções na nocicepção induzida pelo
ácido acético (p < 0,05). Já no teste de formalina, apenas a dose de 25mg/kg foi capaz de reduzir o
número de flinches na fase neurogênica, assim como na fase inflamatória quando comparado com
o grupo controle (p <0,05). No ensaio de migração nenhuma dosagem demonstrou uma redução
significativa na migração de neutrófilos contidos no líquido peritoneal. Concluímosque o extrato
etanólico da casca da Spondias tuberosa possuiu atividade antinociceptiva in vivo, sendo uma
promissora  fonte  para  o  desenvolvimento  de  fármacos  analgésicos.  Entretanto,  mais  estudos
precisam ser realizados para elucidar suas atividades farmacológicas no processo da dor.
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Avaliação da atividade de enzimas de interesse
agroindustrial por fermentação em estado sólido
utilizando fungos isolados de área de mineração

Júlia Fonseca Dutra1 e Cristiane Sanchez Farinas2

1Universidade Federal de São Carlos
2Embrapa Instrumentação

A busca por tecnologias “verdes” tem incentivado a comunidade científica a desenvolver
novos processos de interesse industrial que utilizem matéria-prima renovável, reduzam o consumo
energético e gerem um menor impacto ambiental.  Neste contexto,  o uso de enzimas é uma
realidade cada vez mais presente nos diferentes setores e consiste em uma alternativa importante
aos processos químicos convencionais.  As enzimas catalisam as reações de forma específica,
minimizando a geração de subprodutos indesejáveis, e atuam em temperaturas amenas, o que
reduz o custo energético do processo. No entanto, o principal desafio para ampliar o uso de
enzimas em processos de larga escala consiste na redução dos custos desse insumo. Assim, o
desenvolvimento de bioprocessos e a busca por microrganismos que produzam enzimas mais
eficientes representam fortes demandas tecnológicas no atual contexto da chamada bioeconomia.
Este trabalho tem como objetivo realizar  um estudo comparativo da atividade enzimática de
xilanases, endoglucanases e mananases produzidas por fungos isolados de área de mineração.
Essas enzimas são de alto interesse agroindustrial e têm sido usadas com sucesso nas indústrias
de alimentos e bebidas, ração animal, produtos de limpeza, medicamentos, cosméticos, síntese
orgânica,  polpa  e  papel,  fibras  têxteis,  tratamento  de  efluentes  e  também  no  setor  de
biocombustíveis. A metodologia consiste na obtenção dessas enzimas por cultivo em estado sólido
(farelo de trigo) e a posterior quantificação da atividade enzimática no extrato obtido. As enzimas
xilanases  se  destacaram com atividades  entre  56,26  e  192,2  UI/g,  seguida  da  atividade  de
mananase que ficou entre 7,79 e 99,88 UI/g e da endoglucanase entre 5,43 e 28,4 UI/g. Tais
valores de atividades enzimáticas indicam o potencial de aplicação dos extratos para estudos
posteriores de caracterização bioquímica visando a identificação de propriedades de interesse do
setor agroindustrial.
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Avaliação da integridade da membrana plasmática de
espermatozoides de búfalo

Bianca Silva de Vasconcelos1, Amanda Chianca Neves1, Juliana Maria dos Santos Ribeiro1

e Kedson Alessandri Lobo Neves1

1Universidade Federal do Oeste do Pará

Em 1984, Jeyendran et al.  desenvolveram o teste hiposmótico que avalia a integridade
funcional da membrana plasmática de espermatozoides, um elemento importante para o processo
de fertilização (Snoeck et al., 2014). O objetivo do trabalho foi avaliar a integridade de membrana
plasmática de espermatozoides de búfalos, pelo teste hiposmótico, nos períodos chuvosos e não
chuvosos em Santarém-PA. Foram utilizados como doadores de sêmen cinco touros bubalinos
Murrah, com avaliação de exame clínico e andrológico, o período experimental foi dividido em duas
fases: período chuvoso (PCh), de fevereiro a maio e o período não-chuvoso (PnCh), de agosto a
novembro de 2016, no Parque de Exposições Agropecuárias do Sindicato Rural de Santarém-PA. As
colheitas de sêmen foram realizadas pelo método de vagina artificial, utilizando vaginas modelo
Minitub (Germany), sendo colhidos 30 ejaculados por touro, dez ejaculados no período chuvoso e
vinte no período não-chuvoso, totalizando cento e cinquenta amostras para análises. A avaliação
de integridade de membrana plasmática das amostras de sêmen foi  realizada com sêmen in
natura, imediatamente após a colheita. As amostras para avaliação foram preparadas pela adição
de 50 μL de sêmen a 500 μL da solução hiposmótico. Duzentos espermatozoides foram contados e
classificados, de modo que alterações (curvaturas) na cauda dos espermatozoides após o teste
indicaram que a célula apresentava membrana plasmática normal, sendo esta, considerada íntegra
do ponto de vista funcional. Já os espermatozoides que não apresentaram curvatura na cauda
foram considerados  como  tendo  membrana  plasmática  lesada.  No  tocante  a  integridade  de
membrana plasmática, os dados relativos ao PCh foram de 84,8±5,6%, variando de 69,5 a 92,5%.
Já no PnCh foi de 57,9±12,4%, com intervalo de 16,0 a 91,5%. A análise estatística foi feita pelo
software SAS. Os dados referentes a integridade de membrana plasmática apresentaram diferença
entre os períodos PCh e PnCh (P<0.05).  No período chuvoso a qualidade dos ejaculados dos
bubalinos foi melhor em comparação com o período não chuvoso.
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Avaliação das atividades de lipase de fungos isolado
do Parque Nacional do Iguaçu
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIPASES DE FUNGOS ISOLADOS DO PARQUE NACIONAL DO
IGUAÇU.

PINTO, Felipe Justiniano E-mail: fj.pinto.2016@aluno.unila.edu.br INTRODUÇÃO As enzimas
lipolíticas se destacam no cenário biotecnológico por não precisarem de cofatores, apresentarem
elevados níveis de régio e estereoespecificidade e uma boa estabilidade. As aplicações industriais
de  enzimas  isoladas  são  comumente  limitadas  pelos  elevados  custos  de  produção  e  baixa
estabilidade enzimática,  de forma que a imobilização celular  é uma alternativa viável  para a
condução de bioprocessos.

OBJETIVOS Avaliação da atividade lipolítica de fungos da região de Foz do Iguaçu, otimização
das condições de Fermentação em Estado Sólido (FES) e de imobilização em biomassa de esponja
vegetal, visando a posterior aplicação em processos biotecnológicos.

METODOLOGIA A atividade lipolítica dos fungos (M2CE1, M1CN62, M1BN64, MIANG65), foram
detectadas por HTS e confirmadas pelo método da rodamina B. Os fungos foram replicados e
preservados  pelo  método  Castelliani.  Foram  empregadas  duas  metodologias  de  cultivo:
imobilização em biomassa de esponja vegetal e FES utilizando palha de arroz, peptona e farelo de
trigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO A imobilização de células em partículas de biomassa porosa
ocorre naturalmente durante o cultivo dos microrganismos em meio basal e nenhum procedimento
adicional de purificação das lipases se faz necessário. A maior taxa de crescimento celular foi
obtida ao se utilizar 1,0 g de esponja vegetal. Os ensaios realizados para determinar a influência de
diferentes  indutores  mostraram  que  os  mesmos  não  possuem  grande  distinção  na  taxa  de
crescimento celular. Contudo, na ausência do indutor observou-se uma menor taxa de crescimento.
A biomassa imobilizada e o extrato enzimático bruto obtido por FES serão avaliados frente a
processos biotecnológicos.

CONCLUSÃO Podemos observar que é de extrema viabilidade a imobilização de fungos em
esponja vegetal,  uma vez que possui  um período longo de armazenamento útil,  podendo ser
ativados  a  qualquer  instante,  as  fúngicas  possuem  um  mercado  amplo  de  aplicações
biotecnológicas. Em conjunto, estes resultados apontam para o potencial de aplicação das células
imobilizadas em biomassa de esponja vegetal em processos biotecnológicos.
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AVALIAÇÃO DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES QUIMÉRICOS DE T. CRUZI NA REATIVIDADE
CRUZADA A DOENÇAS INFECTO-PARASITÁRIAS DE INTERESSE DE SAÚDE PÚBLICA NA BAHIA: UM
ENFOQUE NA LEISHMANIOSE Introdução: O teste de ELISA é o mais empregado para diagnóstico da
doença de Chagas e,  a depender da matriz  antigênica utilizada,  reações inconclusivas,  falso-
negativas  e  falso-positivas  podem  ocorrer.  No  caso  do  uso  de  extrato  bruto  ou  antígenos
semipurificados, reações cruzadas com espécies do gênero Leishmania spp. são frequentes. Uma
alternativa para evitar resultados indesejados consiste na utilização de proteínas recombinantes
quiméricas,  formadas  por  epítopos  conservados  e  repetitivos  de  diferentes  proteínas  do
Trypanosoma cruzi em uma única molécula. Quatro quimeras, denominadas IBMP-8.1, -8.2, -8.3 e -
8.4,  foram  sintetizadas  por  nosso  grupo  e  seu  potencial  diagnóstico  avaliado.  Resultados
preliminares mostraram baixa reatividade cruzada para amostras positivas para Leishmania spp.
No entanto, poucas amostras foram avaliadas, necessitando a ampliação deste quantitativo.

Objetivo: Com base no exposto, este estudo tem como objetivo determinar o índice de
reatividade  cruzada  utilizando  amostras  de  indivíduos  portadores  de  leishmaniose  visceral  e
tegumentar, permitindo avaliar a utilização das quimeras para o diagnóstico da doença de Chagas
em áreas de coendemicidade.

Metodologia: As amostras serão avaliadas em placas de microtitulação sensibilizadas com os
poliantígenos IBMP-8.1, -8.2, -8.3 e -8.4, conforme padronização estabelecida. Serão utilizadas 400
amostras de leishmaniose tegumentar e 228 de leishmaniose visceral.

Resultados e Discussão: Inicialmente, a reatividade cruzada das moléculas IBMP foi avaliada
utilizando  400  amostras  positivas  para  leishmaniose  tegumentar.  Para  esta  amostragem  foi
verificada reatividade cruzada de 2,3%, 3,3%, 1,8% e 1,0% para as moléculas IBMP-8.1, -8.2, -8.3 e
-8.4, respectivamente. Para as amostras positivas para leishmaniose visceral, as análises com os
antígenos IBMP serão realizadas após a caracterização com os testes comerciais para a doença de
Chagas.

Conclusão:  Os dados preliminares indicam que o quantitativo de reatividade cruzada é
menor usando as moléculas IBMP quando comparado aos testes comerciais para a doença de
Chagas disponíveis no Brasil.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO E
ANTIOXIDANTE DAS FRAÇÕES PROTÉICAS DA

MICROALGA Scenedesmus obliquus CULTIVADA EM
FOTOBIORREATOR VERTICAL DE PLACA PLANA.

Daniel de Oliveira Maciel1 e Germana Nogueira Bezerra1

1Universidade Federal do Ceará - UFC

Vários segmentos do setor biotecnológico exploram a aplicação dos extratos de microalgas
para  fins  medicinais,  graças  às  atividades  biológicas  in  vitro  já  comprovadas.  Entre  essas
atividades, estão a antioxidante e antimicrobiana, associadas à presença de compostos fenólicos,
peptídeos ou proteínas presentes em sua estrutura celular. O objetivo do presente trabalho foi
avaliar  as  atividades  antimicrobiana  e  antioxidante  dos  extratos  proteícos  da  microalga
Scenedesmus  obliquus  cultivada  em  fotobiorreator  vertical,  sob  condições  controladas  de
temperatura  e  luminosidade.  Inicialmente,  as  microalgas  foram cultivadas  em meio  WC e  o
crescimento da cultura foi acompanhado pelo cálculo da densidade celular e pela medida do teor
de clorofila a. Os extratos obtidos a partir da massa seca foram submetidos à precipitação com
sulfato de amônio em diferentes níveis de saturação. Para a avaliação da atividade antifúngica, foi
utilizado o método de disco difusão, e para atividade antioxidante, o método DPPH (1,1-difenil-2-
picrilhidrazil). Os resultados demonstraram uma produção de clorofila a de 8,5 mg/L. A Densidade
Celular Máxima (DCM) foi de 130x105 cel/mL. A concentração de proteína nas frações protéicas
avaliadas variou entre 0,485 a 1,042 mg/mL. A fração FrP0-20% apresentou a menor concentração
de proteínas e a fração FrP40-60% apresentou maior. O perfil eletroforético das frações protéicas
apresentou uma ampla faixa de peso molecular que variou entre 14,4 e 116 kDa, predominando
uma maior concentração de proteínas na faixa entre 21,5 e 45 kDa. As frações protéicas testadas
(FrP0-20%, FrP20-40%, FrP40-60% e FrP60-80%) apresentaram efeito antimicrobiano contra os
fungos Colletotrichum kefyr, Aspergillus niger e Aspergillus fumigatus. Nenhum tratamento teve
efeito  inibidor  do  crescimento  das  bactérias  Staphyloccocus  epidermidis,  Escherichia  coli  e
Pseudomonas aeruginosa. Apenas as frações FrP40-60% e FrP60-80% apresentaram inibição do
crescimento  da  bactéria  Staphyloccocus  aureus.  As  frações  protéicas  testadas  apresentaram
atividade  antioxidante,  com  efeito  proporcional  a  concentração  de  proteínas  precipitadas,
demonstrando ser dose-dependentes.  A maior atividade antioxidante foi  encontrada na fração
FrP40-60%  alcançando  uma  atividade  máxima  de  85%  na  concentração  de  0,8  mg/mL.  Os
resultados obtidos evidenciaram que a S.  obliquus é uma fonte rica em clorofila a,  proteínas
solúveis funcionais com atividade antioxidante e antimicrobiana.
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Avaliação do potencial biossintético da cianobactéria
Phormidium sp. LEGE 05292 por meio de mineração

genômica

Giulia Victória Silva Lima1, Maria Paula Cruz Schneider2, Pedro Nuno Leão2 e Roberta
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A  revolução  genômica  evidenciou  que  o  potencial  biossintético  dos  microrganismos
permanece largamente inexplorado já que muitos não podem ser cultivados e, mesmo os que
podem, possuem mais agrupamentos gênicos biossintéticos que o número de produtos naturais
isolados a partir deles. A identificação desses agrupamentos em sequências genômicas surge como
solução à frequente redescoberta de compostos através das abordagens químicas tradicionais.
Cianobactérias,  principalmente  as  filamentosas,  detém  grande  potencial  na  produção  de
metabólitos secundários com características químicas complexas e rearranjos de átomos raros,
sendo fonte de diversas substâncias de interesse biotecnológico. A linhagem Phormidium sp. LEGE
05292 foi descrita pelas propriedades alelopáticas do seu exsudato inibindo o crescimento de
Chlorella vulgaris e consequente identificação de quatro variantes de portoamidas (A-D), peptídeos
cíclicos  contendo  aminoácidos  modificados  de  maneira  incomum.  As  portoamidas  A  e  B
sinergicamente  apresentaram grande potencial  citotóxico  em linhagens  de  células  de  câncer
pulmonar H460. A fim de identificar os genes envolvidos na biossíntese das portoamidas e testar o
potencial desse isolado, foi realizado o sequenciamento da cultura não axência da Phormidium sp.
LEGE 05292 que implicou na utilização de ferramentas de análise metagenômicas. A montagem foi
realizada em duas etapas, a primeira utilizando diversos montadores metagenômicos e a segunda
uma montagem genômica de novo lançando-se mão dos resultados das primeiras para aprimorar a
montagem final. Os dados genômicos de cada microrganismo da associação foram recuperados
pelo método de binning automático. Os agrupamentos gênicos foram avaliados com o programa
antiSMASH, permitindo a predição de 17 agrupamentos provavelmente envolvidos na biossíntese
de produtos naturais, dentre eles: um envolvido na produção de antibióticos aminoglicosídeos-
aminociclitol, 5 de bacteriocinas, um na produção de policetídeo sintase (PKS), 7 na de peptídeos
não-ribossomais (NRPS), incluindo 2 híbridos PKS/NRPS, sendo estes os prováveis genes envolvidos
na produção das portoamidas. Os resultados mostram que essa cianobactéria é bastante prolífica
na produção de metabólitos secundários e desperta interesse para o futuro isolamento destes
compostos  com  base  na  previsão  das  suas  estruturas,  por  meio  de  técnicas  de  expressão
heteróloga in vitro.
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Introdução:  O estado de hipóxia  consequente de isquemia focal  cerebral  provoca uma
condição  neurodegenerativa  severa  que,  dependendo  da  área  acometida,  pode  impedir  uma
variedade de funções cognitivas e motoras. Pesquisas utilizando exossomas liberados por células
tronco têm apresentado resultados positivos para a regeneração tecidual em situações diversas,
incluindo  isquemias.  Objetivo:  Caracterização  de  exossomas  secretados  por  células-tronco
mesenquimais adipoderivadas -  ADSC, e avaliação de seus efeitos na recuperação global  em
modelo de isquemia cerebral induzida de ratos. Metodologia: Células ADSC (LONZA) em cultura
para  isolamento  dos  exossomos.  Pureza,  concentração  e  populações  (tamanho  x  número  e
potencial zeta) foram avaliadas por MET, método de Lowry modificado e pelo aparelho Zetasizer -
zs90, respectivamente. O modelo de lesão é dado pela termocoagulação dos vasos sanguíneos da
piamater em ratos Wistar machos (90-180 dias) (CEUA 31888). Após 24 horas do insulto isquêmico,
os ratos foram tratados por administração intranasal de exossomos (200μg/kg) ou PBS (controle)
no mesmo volume. A simetria motora foi avaliada pelo teste do cilindro, 24 horas antes da lesão,
72 horas após e, do 7º ao 42º dia após o tratamento, foram registrados semanalmente os primeiros
20 toques. A separação se deu em ipsilateral,  contralateral e ambos. Resultados/Discussão: A
microscopia  confirmou a  pureza  e  eficácia  do  método de  isolamento,  assim como os  outros
métodos mostraram o tamanho médio dos exossomos em 100 nm, condizente com os dados
literários, e que 6x107 células secretam, em 48h, 1μg/μl de proteína - dosagem pela suspensão de
exossomas. O teste do cilindro mostra melhora significativa na simetria dos animais tratados com
exossomos (p<0,0001), em comparação aos controles. Sendo observado estados de melhoria a
partir do 7º dia e mantendo-se até o 42º. Conclusão: Os resultados positivos nas pesquisas de
células-tronco tem instigado os questionamentos sobre sua ação parácrina no organismo. Neste
trabalho mostramos melhoras significativas na situação motora de animais que sofreram condições
isquêmicas e foram, então, tratados com exossomas liberados por ADSCs. Esses resultados são o
início de uma série de experimentos que nos levam mais próximos ao entendimento de função de
exossomas, e também ao tratamento de pacientes usando esses conhecimentos e técnicas.
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Comparação da antigenicidade de extratos proteicos
secretados de Corynebacterium pseudotuberculosis
em testes imunodiagnósticos humanos e pequenos
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Vitória Costa de Menezes Santos1, Caio Lopes Borges Andrade1, Fulvia Soares Souza1,
Gabriel Saldanha Müller1, Hévlyn Ribeiro de Araújo1, José Tadeu Raynal Filho1, Lilia F.
Moura Costa1, Luiz Gustavo Freitas Oliveira1, Marcos Borges Ribeiro1, Ramon Mendes
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Menezes Freire1
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INTRODUÇÃO:  Corynebacterium  pseudotuberculosis  (  C.p  )  é  o  agente  etiológico  da
linfadenite caseosa, principalmente, em pequenos ruminantes. É endêmica no nordeste brasileiro e
de grande impacto econômico, comprometendo carne, couro e derivados do animal. São raros os
relatos  de contaminação em humanos,  sendo relacionados principalmente ao manejo  animal,
consumo de derivados alimentícios crus de animais infectados e trabalho laboratorial com C.p . Não
têm sido encontrados testes imunodiagnósticos comerciais para infecção humana. Western Blotting
( WB ) e ELISA não comerciais vêm sendo utilizados para o diagnóstico desta infecção em animais
no grupo de pesquisa. OBJETIVO: Comparar a antigenicidade de moléculas secretadas de C.p ,
entre soros animais e humanos contactantes .  METODOLOGIA: Projetos aprovados no CEP ICS
No.57018116.9.00005662  e  CEUA  ICS  No.082/2015.  Foram  utilizados  soros  de  animais
experimentalmente  infectados  com C.p  e  soros  de  indivíduos:  que  trabalham no  manejo  de
pequenos ruminantes e com C.p em laboratório (grupo contato) ; sem contato referido com C.p
(grupo controle). Foram preparados secretados proteicos de C.p em meio BHI caldo de três cepas.
Após  SDS-PAGE12%,  eletrotransferência  e  revelação  do  WB,  foram  analisadas  as  bandas
antigênicas. No ELISA, as placas foram sensibilizadas com antígenos e incubadas com soros e
c o n j u g a d o s .  A s  r e a ç õ e s  f o r a m  r e v e l a d a s  c o m  O P D ( S i g m a )  e  l i d a s  e m
espectrofotômetro(ThermoFisher) a 490nm. O cutoff  foi  determinado pela média das D.O. dos
controle + 2DP. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No WB , os antígenos reagiram com os soros de
indivíduos contato e controle, com perfis de reconhecimento diferentes e houve reatividade com os
soros de ovinos doentes. No ELISA, os antígenos têm sido usados na pesquisa no diagnóstico de
animal  infectado.  Diferentemente  do  observado  com  soros  humanos,  com  os  quais  foram
identificadas reatividade (cepa 1) em 96,96% das amostras controle e 96% das amostras contato
abaixo do cutoff (DO:0 ,284) . Na cepa 2, identificou-se que 6,06% das amostras controle e 96%
das amostras contato ficaram abaixo do cutoff (DO:0,537). Os extratos de C.p foram soro reativos
com  amostras  humanas,  contudo  seu  uso  no  teste  ELISA  não  permitiu  diferenciação  entre
indivíduos contato e controle. CONCLUSÃO: Os extratos eficientes no uso de sorodiagnóstico para a
infecção  animal  por  ELISA  e  WB  ,  neste  estudo  preliminar,  mostraram-se  promissores  para
humanos no WB , mas não em ELISA.
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extratos de Annona squamosa com diferentes
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INTRODUÇÃO: Corynebacterium pseudotuberculosis (Cp) é o causador da linfadenite caseosa
(LC), doença crônica de pequenos ruminantes que gera perdas econômicas. O uso de plantas
medicinais está presente de forma cosmopolita, e no Nordeste brasileiro, devido à diversidade da
flora, se faz viável a sua prática para combater enfermidades em animais, como a LC. As partes da
Annona squamosa (Pinha) - fruto, folha, casca - já são utilizadas para tratamento de diversas
doenças  devido  à  suas  propriedades  terapêuticas.  OBJETIVO:  Avaliar  e  comparar  a  atividade
antimicrobiana de extrato de casca, caule, semente e folha de A. squamosa utilizando diferentes
solventes sobre 3 cepas de C.p. METODOLOGIA: As amostras vegetais foram secas e maceradas
em etanol 95%, passadas por filtro e evaporador rotatório sob pressão reduzida (60ºC), novamente
maceradas em DMSO 10% e a fração não solubilizada foi macerada em etanol 70%. Selecionou-se
três isolados de C. pseudotuberculosis, 76 - produtor de biofilme -, 21 - não produtor de biofilme -,
e VD57. Para avaliação de atividade antimicrobiana utilizou-se o teste de difusão em ágar por poço,
seguindo as normas do CLSI (2008) com adaptações. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi demonstrado
que o extrato etanólico de caule de pinha obteve maior atividade antimicrobiana para as 3 cepas
de  Cp  (▁x=25,6mm),  seguido  pelo  extrato  etanólico  de  casca  (▁x=21,6mm)e  de  folhas
(▁x=19,5mm), entretanto o extrato de semente não obteve efeito, mesmo resultado encontrado
em estudo feito  por  Pinto  e  colaboradores,  em 2017,  com Staphylococcus  aureus,  Klebsiella
pneumoniae e Enterococcus faecalis. Nesse mesmo estudo, demonstrou-se que o extrato de folhas
de A. squamosa é capaz de romper o biofilme, o que corrobora com a ação antimicrobiana dos
extratos de pinha sobre a cepa produtora de biofilme (76). Ao contrário dos extratos etanólicos, os
extratos dissolvidos em DMSO 10% não tiveram capacidade de formar o halo de inibição no teste, o
que sugere que o etanol à 70% é um solvente capaz de solubilizar mais princípios bioativos que o
DMSO 10%, o que está de acordo com estudo realizado por Tomsone e colaboradores em 2012,
que demonstrou que entre 8 tipos de solvente, o etanol dissolvido foi a melhor opção como método
de  extração.  CONCLUSÃO:  Conclui-se  que  o  extrato  de  A.  squamosa  tem  um  potencial
antimicrobiano  e  este  sofre  variações  de  acordo  com o  solvente  aplicado  para  extração  de
substâncias da planta. São imprescindíveis mais estudos para determinar os melhores solventes e
se a ação antimicrobiana da pinha também é demonstrada em experimentos in vivo.
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Mendes Santos1,  Roberto José Meyer Nascimento1,  Rogério Reis Conceição1,  Songeli
Menezes Freire1 e Vitória Costa de Menezes Santos1

1Universidade Federal da Bahia

Introdução: Corynebacterium pseudotuberculosis (C.p.),  bacilo pleomórfico gram-positivo,
intracelular facultativo, preferencialmente de macrófagos, é de grande interesse agroeconômico
para pequenos produtores e de grande importância sociocultural para o nordeste brasileiro. Agente
etiológico da Linfadenite Caseosa, doença infecto-contagiosa, com formação de granulomas em
ovinos e caprinos, e raramente acomete humanos. A composição estrutural da sua parede celular
dificulta sua ruptura e obtenção de gDNA. Métodos atualmente disponíveis podem ser empregados
em protocolos laboratoriais e têm mostrado diferentes eficiências. Os processos podem ser físicos,
mecânico com glassbeads e sonicador, por meio da variação de temperatura e bioquímicos com
uso de detergentes ou de enzimas. Objetivo: Analisar por diferentes métodos, a eficiência da
ruptura bacteriana, para recuperação de gDNA. Metodologia: Da cultura de C.p em meio BHI caldo
com Tween 80, amostras de suspensão bacteriana obtidas e ajustadas na concentração de 2x109
(FACSCalibur-BD), foram tratadas: (1) calor a 95º C por 20 minutos mais a adição das enzimas
lisozima e  proteinase  K  20mg/mL e  2  mg/mL,  respectivamente.  (2)  QIAamp DNA Mini  Kit®,
indicação  do  fabricante  para  bactérias.  (3)  calor  e  enzimas,  associado  ao  protocolo  de
fenol:clorofórmio:isoamílico  (Invitrogen).  Aspecto  do  produto  e  a  qualidade  do  DNA  foram
analisados (razão 260:280 nm e perfil  eletroforético em agarose 1%). Resultados e Discussão:
Observou-se, nos diferentes protocolos analisados, baixa eficiência na ruptura bacteriana, pelo
precipitado resultante das centrifugações. Entre os métodos, o (3) resultou em maior concentração
do produto, seguido do (1) e do (2). Na razão 260/280nm e no perfil eletroforético observou-se
pouca concentração de DNA,  considerando a massa bacteriana empregada nos protocolos.  A
parede  bacteriana  com sua  composição  complexa  mostra-se  difícil  de  ser  rompida.  Métodos
adicionais como variações de temperatura com glassbeads, e outros agentes químicos encontram-
se  em fase  de  padronização.  Conclusão:  O  método  com agentes  químicos  se  mostrou  mais
promissor  à  ruptura  bacteriana e  extração de gDNA de C.p.,  entretanto  novas  estratégias  e
aprimoramentos como conjugação à etapa mecânica, para ruptura e resultado mais eficaz para
extração do gDNA devem ser avaliadas para estabelecer um protocolo mais eficiente.
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A mioglobina é uma proteína globular responsável pelo transporte de oxigênio molecular nos
seres humanos, sendo o principal transportador intracelular de oxigênio nos tecidos musculares. O
dextrano é um polissacarídeo de elevado peso molecular que quando ligado com azul de Cibracon
F3GA, forma o azul de dextrana, que é amplamente usado na cromatografia e outros ensaios
bioquímicos. Utilizando quatro técnicas diferentes (filtração, diálise, gel-filtração, extração de fase
sólida – EFS), a mioglobina e o azul de dextrana foram separados com vista a definição da técnica
mais adequada para purificação de moléculas de interesse biotecnológico. Para isso, uma mistura
de mioglobina e azul de dextrana 1:1 foi preparada em água deionizada. Para o processo de
filtração, seringas de 13 mm de diâmetro com 0,20 μm de Nylon foram utilizados para separar as
moléculas. Na diálise, a amostra foi inserida em tubos com membrana Spectra/Por Biotech 10-mm
RC e mantida sob agitação por 24 horas. Na gel-filtração, o material utilizado foi o Sephacryl 300
contendo tampão fosfato de sódio como eluente. Na EFS, a amostra foi inserida nas colunas LC-
NH2, LC-Si,  LC-Ph e LC-18 (Supelco) e lavada seguidamente com solvente A (HCl,  10 mM) e
solvente B (HCl, 10 mM, água deionizada 20% e acetonitrila 80%). Os melhores resultados obtidos
foram com a diálise e a gel-filtração. Na diálise, após a retirada da solução dentro dos tubos, foi
verificada uma coloração azulada na solução e uma coloração marrom nos tubos, indicando que a
separação foi bem-sucedida. Na gel-filtração, a mioglobina ficou retida em cima do gel, e o azul de
dextrana ficou depositado na parte de baixo do gel. Finalmente, na EFS, apenas a coluna LC-NH2
separou com sucesso os componentes. Devido a mioglobina possuir um peso molecular muito
menor que o azul de dextrana (16.7 kDa e 2,000 kDa, respectivamente), o processo de diálise
aparentou ser o melhor na separação desses dois componentes. Então, a partir dos parâmetros de
cada técnica apresentada, é possível definir quais métodos podem ser utilizados para ocorrer a
separação, e assim, obter um alto nível de pureza da amostra para possíveis aplicações comerciais
futuras.  Portanto,  os  métodos  de  separação  de  biomoléculas  em  ensaios  bioquímicos  se
apresentam como alternativa no isolamento de compostos, principalmente quando estes possuem
potencial biotecnológico.
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vitro com extratos de Azadirachta indica sobre
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INTRODUÇÃO: A linfadenite caseosa (LC), causada por Corynebacterium pseudotuberculosis
(Cp), é uma enfermidade que acomete caprinos e ovinos e possui alta incidência no Nordeste
brasileiro.  Os possíveis tratamentos para LC possuem limitações, e por ter caráter crônico os
animais demonstram sinais tardiamente, fase da doença com poucas opções terapêuticas. A busca
de princípios em plantas é constante e a avaliação antimicrobiana in vitro é imprescindível para
permitir o progresso dos estudos. A Azadirachta indica (Neem) é popular no nordeste e possui
propriedades terapêuticas comprovadas, que se validadas para a LC, seria uma interessante opção
pela alta disponibilidade. OBJETIVO:

Avaliar e comparar a atividade antimicrobiana através de testes de difusão em ágar por
poço (DAP) e por disco (DAD) de extratos etanólicos de folha e caule de A. indica sobre 3 cepas de
C.p. METODOLOGIA: As amostras de A. indica foram secas e maceradas em etanol 95%, passadas
por filtro e evaporador rotatório sob pressão reduzida (60oC), maceradas em DMSO 10% e a fração
não solubilizada macerada em etanol 70%. Utilizou-se três isolados de Cp, CAPJ4 (76) - produtor de
biofilme -, CAP3W (21) e VD57. Foram feitos os testes de DAP e DAD, seguindo as normas do CLSI
(2008),  com  adaptações.  RESULTADOS  E  DISCUSSÃO:  Foi  demonstrado  que  a  atividade
antimicrobiana teve discrepância entre os testes, pois na DAP os extratos de folha e caule de Neem
classificaram as 3 cepas como sensíveis, segundo CLSI (2008), enquanto que na DAD as cepas de
Cp foram resistentes para ambos extratos. Isso está de acordo com estudos de Bona e Gaspar
(2014; 2017), nos quais a DAP constatou que algumas cepas são sensíveis aos extratos testados,
enquanto na DAD estes não tiveram capacidade de formar o halo de inibição. O Neem demonstrou
um ótimo potencial antimicrobiano frente às 3 cepas de Cp, sendo o extrato de folha o mais efetivo
( x = 24, 3mm), seguido pelo extrato de caule ( x = 19, 3mm). CONCLUSÃO: Apesar de muito
utilizados, os testes de atividade antimicrobiana por difusão em ágar demandam tempo, além de
não possuírem sensibilidade tão alta quanto o teste de microdiluição em caldo. A inexistência de
halo de inibição não implica diretamente na ineficácia do extrato testado, pois pode haver falha na
difusão dos princípios ativos pelo ágar. São necessários mais estudos com A. indica, principalmente
na microdiluição, pois ao se mostrar efetiva na DAP, a probabilidade de poder ser utilizada no
futuro como opção terapêutica frente a LC é significativa.
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As células solares de Gratzel são sistemas fotovoltaicos contendo dióxido de titânio (TiO2)
nanocristalinas sensibilizadas por corante em solução contento eletrólitos. Este arranjo favorece o
processo de óxido-redução o que gera corrente elétrica, caracterizando a célula como geradora de
energia. O grafite é um material constituído de carbono e apresenta-se como condutor de calor e
de eletricidade sendo que tais características atreladas ao fato de ser um corpo negro, caracteriza-
o  como  um  eficiente  absorvedor  de  calor,  útil  para  aumentar  a  eficiência  de  geração  de
eletricidade  de  tais  células.  Deste  modo,  em  vista  da  necessidade  do  desenvolvimento  de
tecnologias de energias renováveis e de baixo custo,  o projeto tem por objetivo desenvolver
protótipos de células de Gratzel utilizando o grafite como corpo negro para melhor absorção de
energia. A metodologia empregada foi referente aos trabalhos de Agnaldo et al. (2005) e Santos
(2012). A célula de Gratzel é composta de duas partes distintas, o eletrodo positivo e o negativo.
Durante a produção todas as células possuíram grafite na placa 2 formando o eletrodo positivo (+).
A célula 1 sendo controle, possuindo apenas o grafite na placa 2 sem mais alterações. Na célula
número 2 o grafite foi inserido juntamente com a dopagem de TiO2 (placa 1) em uma proporção de
2:1. E por fim, na célula número 3 o grafite se encontra juntamente com o iodo em uma proporção
de 1:1. Com a construção do eletrodo negativo e positivo prontos foi realizada a montagem das
células e suas respectivas medições de corrente e voltagem. Analisando os dados gerados a célula
de número três apresentou maior corrente, seguida da célula controle e a célula de número dois,
os valores foram de 60 µA, 3 µA e 20,8 µA respectivamente. Sendo assim, a melhor condição de
produção de corrente e configuração das células de Gratzel foi aquela que apresentou a maior
corrente, ou seja, a célula número três com a inserção do grafite no eletrólito (1:1). Além disto, foi
possível observar que a célula de número dois com a deposição do grafite na camada de dióxido de
titânio  faz  com que  a  célula  sofra  diminuição  drástica  da  sua  eficiência  de  até  85,5% em
comparação com a controle. A obtenção dos resultados permite inferir que o grafite é realmente
um material com elevado potencial para ser usado na produção de células fotoeletroquímicas,
porém sua utilização só é eficiente quando está juntamente com o iodo formando um eletrólito de
alta eficiência. Este trabalho é um ensaio, portanto, é exequível dizer que o projeto possuiu bons
resultados no que se diz respeito a viabilidade de se usar o grafite no aumento da eficiência das
células fotoeletroquímicas de dióxido de titânio.
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DESEMPENHO GERMINATIVO SEMENTES DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE MAMONA (Ricinus
communis L.) Diego da Silva Cunha1,2; Sabrina Ferreira de Santana1,4; Marcos Vinicius Silva de
Andrade1,3; Cristiane Dantas de Brito1,5; Paulo Roberto Ribeiro1,6; Daniele Takahashi Bernal1,6;
Luzimar  Gonzaga  Fernandez1,6;  Marta  Bruno  Loureiro1,6;  Renato  Delmondez  de  Castro1,6,7
1Laboratório  de Bioquímica,  Biotecnologia  e  Bioprodutos/UFBA,  2Doutorando em Biotecnologia
(RENORBIO); 3Doutorando em Biotecnologia/UFBA; 4Curso de Graduação em Biotecnologia; 5Pós
Doutoranda no Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e  Biologia  Molecular
(PMBqBM/SBBq/UFBA);  6Professor(a)  Doutor(a);  7Orientador;  Universidade  Federal  da  Bahia,
Salvador,  Bahia,  Brasil  (eng.diegocunha@gmail.com)  A  mamona  (Ricinus  communis  L.,
Euphobiaceae) é uma espécie de significativa importância socioeconômica para o Nordeste do
Brasil, sendo o estado da Bahia o maior produtor nacional. Estudos relatam desempenhos variados
quanto a germinação e crescimento de plântulas (mudas), tanto em condições laboratoriais quanto
de campo, o que vem comprometer o estabelecimento e desenvolvimento da lavoura. Análises
laboratoriais demonstram que algumas cultivares apresentam sementes viáveis,  mas que não
germinam, mesmo quando sob condições ótimas, o que caracteriza possível ocorrência de algum
tipo  de  dormência.  O  presente  estudo  objetivou  testar  a  germinabilidade  de  diferentes  de
genótipos  de  R.  Communis:  IAC  2028,  EBDA MPB01,  BRS  Guarani  e  BRS  Energia,  sob  duas
diferentes condições, com e sem escarificação. Os ensaios foram realizados em rolos de papel
Germitest, umedecidos com água destilada e acondicionados em sacos plásticos à 30ºC durante
144 horas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado utilizando-se 4 repetições de
25 sementes, com três observações diárias. Os dados de germinabilidade e vigor foram avaliados
utilizando o software GERMINATOR, tendo sido avaliados a porcentagem de Germinação máxima
(Gmax), a velocidade de germinação com base no tempo médio para 50% de germinação (T50) e a
uniformidade de germinação considerando o tempo entre 16 e 84% de germinação (U84-16). As
sementes escarificadas dos genótipos analisados apresentaram valores superiores para todos os
parâmetros germinativos avaliados, indicando que o tegumento constitui uma barreira à absorção
de água,  caracterizando assim algum tipo de dormência física que aparentemente dificulta a
embebição  por  água  e  consequentemente  impede  a  retomada  do  metabolismo  consequente
germinação. Os estudos serão continuados em níveis bioquímico e estrutural (celular) de modo a
investigar as possíveis causas da dormência tegumentar.

Palavras-chave: Euphorbiaceae, germinabilidade, dormência tegumentar
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Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria oportunista responsável por diversas infecções,
muitas delas adquiridas em hospitais. Este patógeno é resistente a múltiplas drogas, dentre elas a
fosfomicina, um inibidor natural da enzima MurA (UDPGlcNAc-enol-pirivul-transferase), porém tem
mostrado resistência a ele. A enzima MurA catalisa a primeira etapa na síntese da parede celular
das bactérias, sendo assim um alvo atraente para novos fármacos. Estudos recentes mostraram
que  o  peptídeo  HESFWYLPHQSY  inibe  a  atividade  enzimática  ATPase  da  proteína  MurA  de
Pseudomonas aeruginosa com um valor de IC50 de 200 µM. Assim sendo, este trabalho propõe
novos  peptídeos  que sejam viáveis  inibidores  da  enzima MurA.  Foram utilizadas  técnicas  de
modelagem ab initio e modelagem por homologia, docagem molecular e simulações de dinâmica
molecular para estudar a interação desse peptídeo com a enzima MurA. Também foram calculadas
as variações de energia livre e realizou-se mutações no peptídeo, onde, por vez, cada resíduo foi
substituído por alanina. Para a realização dos cálculos, foi utilizada a estrutura tridimensional da
proteína MurA gerada através da modelagem por homologia usando o servidor SWISS-MODEL. Logo
após, o peptídeo, gerado por modelagem ab initio, foi docado no sítio catalítico da enzima. Então,
realizou-se a dinâmica molecular de 30ns para elucidar a docagem molecular. A trajetória RMSD foi
calculada e mostrou que o sistema entrou em equilíbrio após 20ns de dinâmica molecular. O
sistema  MurA-peptídeo  apresentou  ΔGº  de  -10,69±0,53  kcal/mol  e  o  peptídeo  mutado  P8A
apresentou  ΔGº  de  -10,65±0,52  kcal/mol,  sendo  um  bom  candidato  a  inibidor.  O  estudo
computacional  demonstrou que os  novos  peptídeos  obtidos  a  partir  das  mutações  realizadas
possuem potencial de inibição da enzima MurA, porém sem grande diferença do potencial do
peptídeo original.

Palavras-chave: Pseudomonas aeruginosa, MurA, Química computacional.
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O surgimento de bactérias resistentes a múltiplos fármacos tornou-se um problema de
saúde  pública,  produzindo  uma  nova  preocupação  para  os  cuidados  médicos  em  hospitais,
particularmente  para  pacientes  internados  em unidades  de  terapia  intensiva  (UTI).  Klebsiella
pneumoniae estão entre as bactérias que são comumente isoladas de pacientes com infecções em
UTIs,  e  causam uma proporção  significativa  de  infecções  hospitalares,  incluindo  septicemias,
infecções do trato urinário, pneumonia e infecções dos tecidos moles, especialmente em pacientes
imunocomprometidos.  Esse estudo descreveu o perfil  fenotípico e genotípico de resistência a
antibióticos em 25 bactérias Klebsiella pneumoniae, isoladas em Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital Geral de Palmas, Tocantins. Pela técnica de PCR foram analisados genes codificadores de
enzimas βlactamases e para quinolonas (gyrA) e, através do método de Enterobacterial Repetittive
Intergenic Consensus (ERIC-PCR), avaliou-se a diversidade genética e o perfil filogenético entre as
cepas. O estudo de fenotipagem demonstrou que as cepas são resistentes aos antimicrobianos β-
lactamâmicos, aminoglicosídeos, quinolonas, tetraciclina e colistina. A genotipagem demonstrou
que todas as Klebsiella pneumoniae (n=25) foram produtoras de enzimas carbapenemase (KPC),
portanto, positivas para blaKPC. As cepas também apresentaram os genes de resistência a beta-
lactâmicos blaTEM (n=25, 100%), blaCTX M (n=18, 72%), blaSHV (n=24, 96%), blaVIM (n=8, 32%)
e  blaOXA1  (n=21,  84%),  e  gene  de  resistência  à  quinolonas  gyrA  (n=11,44%).  O  ERIC-PCR
apresentou 9 grupos distintos em um índice de similaridade de 80%. Entre os grupos foram
encontrados 3 clusters, que agruparam diversas cepas e 6 isolados de cepas individuais. Observou-
se ainda que 3 cepas isoladas de diferentes pacientes possuem 100% de similaridade, sugerindo a
ocorrência de transferência de genótipos. Os resultados obtidos demonstram o perfil preocupante
de resistência aos antibióticos das Klebsiella pneumoniae em ambientes hospitalares e ressalta a
necessidade de monitoramento mais eficientes, além de uma rápida investigação epidemiológica
inicial, para que assim seja realizado o controle da propagação dessas cepas.
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A anemia falciforme é a doença genética mais comum no mundo e,  no Brasil,  8% da
população negra é atingida. A anemia falciforme é uma doença hematológica caracterizada pela
má formação das hemácias que carregam o alelo HbS, dificultando o transporte de gases pelo
organismo. Uma das complicações causadas pela anemia é a osteonecrose, onde o tecido ósseo
não recebe quantidade suficiente de oxigênio para sua sobrevivência, desencadeando a morte
tecidual, gerando dor e dificuldade de locomoção ao indivíduo acometido. Devido ao quadro de
deformação e lise das hemácias falcêmicas, há liberação do grupo heme e posteriormente da
hemina na corrente sanguínea dos pacientes, prejudicando assim a viabilidade das células que são
expostas à hemina. Desta forma, o objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade e a capacidade de
diferenciação osteogênica das células tronco mesenquimais (CTMs) na presença da hemina. Para
avaliar  a  viabilidade  e  a  funcionalidade  das  CTMs,  realizou-se  o  ensaio  de  viabilidade  e
diferenciação osteogênica por 21 dias, em diferentes concentrações de hemina. Para avaliar o dano
ao DNA,  iremos realizar  ensaio  de cometa.  Nossos  resultados preliminares  mostraram que a
viabilidade das células expostas em concentrações de 1uM, 10uM, 25uM e 50uM se manteve
durante  21  dias,  apresentando  baixa  morte  celular.  Ao  avaliarmos  a  diferenciação  celular,
percebemos  que  as  células  na  concentração  de  50uM  apresentaram  menor  capacidade  de
diferenciação celular quando comparado com as outras concentrações. Em ensaio de 24h, as
células apresentaram-se viáveis até a concentração de 200uM, com acentuada morte celular na
concentração de 300uM. A diferenciação osteogênica de CTMs in vitro foi reduzida significamente
em altas concentrações de hemina. Este trabalho será importante para terapias baseadas na
utilização de CTMs em pacientes falcêmicos com osteonecrose. Visto que, a utilização das CTMs
poderá auxiliar na melhora do quadro clínico, através da diferenciação em células da linhagem
osteogênica.  Além disso,  este  estudo ajudará  para  melhor  compreensão dos  mecanismos de
diferenciação celular e em condições de estresse.

Palavras chave: Células tronco mesenquimais; Anemia Falciforme; Hemina
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EFEITO DOS DIFERENTES USOS DE TERRA NO “ESTADO
ECOLÓGICO” DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES DE

RIACHOS NA AMAZÔNIA ORIENTAL
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A integralização do Brasil através das rodovias e o avanço da fronteira agrícolas-pecuários
na região Amazônica, causou um avanço do arco de desflorestamento na Amazônia durante a
virada do século 21 visando principalmente a pecuária, enquanto o cultivo de monoculturas se
instalam em áreas já degradadas pelo pasto. As modificações antropogênicas no ambiente avariam
o habitat dos organismos originários dessa região, sendo necessário a realização de melhor manejo
agroflorestal, de forma que há a tentativa de se estudar os possíveis impactos causados pela
monocultura e o pasto na assembleia de peixes de riachos nas Bacias do rio Acará e Capim,
localizados na Área de endemismo de Belém-AEB. Coletou-se amostras de 46 riachos bacia nos
anos de 2012 à 2015. Para a avaliação do estado ecológico das assembleias,  nos pontos de
floresta, pasto e palma, para o tratamento dos dados utilizou-se os programas PAST e PRIMER para
análise das curvas de espécie-abundância e curvas de k-dominância a fim de classificar o nível
integridade  da  ictiofauna  nas  categorias  de  comunidade  equilibrada,  moderadamente
desequilibrada  e  desequilibrada.  O  ajuste  das  curvas  de  espécie-abundância  e  k-dominância
classificou  as  áreas  de  pasto  como  comunidade  desequilibrada,  as  áreas  de  palma  como
comunidade  moderadamente  desequilibrada  e  os  pontos  de  floresta  como  comunidade
moderadamente  desequilibrada.  Os  resultados  confirmam  a  hipótese  de  que  as  áreas
antropogênicas afetam o equilíbrio da comunidade dos riachos circundantes. Assim como nem
mesmo as comunidades de pontos de pontos de floresta estão sob efeito da agricultura na região.
A presença da palma explicaria porque o uso de solo das plantações de dendê ainda não está
totalmente  desequilibrado.  Além  disso,  na  floresta  houve  uma  possível  perda  do  ambiente
equilibrado que influenciaram no estado da assembleia de peixes devido a homogeneização do
ambiente.  Sendo  assim,  na  AEB  as  assembleias  sofrem  com  a  ação  antrópica  em  áreas
agropecuárias e na floresta. A compreensão da distribuição das comunidades ictiológicas em áreas
de palma precisa de mais  estudos posteriores a fim de avaliar  o  efeito  da monocultura nas
espécies de peixes a longo prazo. Assim, buscam-se políticas públicas de conservação na região e
a utilização desses métodos para avaliação de áreas ribeirinhas, já que é evidente a agravação do
problema caso haja maior perda da heterogeneidade devido a substituição da vegetação nativa.
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Efeitos da Ovariectomia sobre o controle da temperatura corporal em ratas Wistar adultas.
Maria Inês Toledo, Ana Luíza Teixeira, Silvia Graciela Ruginsk Leitão.
Universidade Federal de Alfenas, Depto. de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências

Biomédicas, Biotecnologia.
O climatério é o período da vida da mulher em que os ciclos menstruais são mais irregulares,

ocorrendo variações hormonais que culminam com a interrupção da atividade cíclica ovariana.
Uma  manifestação  comum  são  as  ondas  de  calor,  cujo  mecanismo  fisiológico  ainda  é
desconhecido.  Na  tentativa  de  elucidar  tal  efeito,  utilizaremos  o  modelo  experimental  de
menopausa (ovariectomia-OVX) para investigar as alterações no controle da temperatura corporal
mediante a diminuição da produção endógena dos hormônios ovarianos, avaliando os efeitos da
OVX sobre a atividade de sistemas que controlam a temperatura corporal. Foram utilizadas ratas
Wistar  (Rattus  novergicus),  divididas  em OVX  (submetidas  à  ovariectomia  bilateral)  e  SHAM
(submetidas à cirurgia fictícia). A temperatura retal foi aferida com termômetro digital a cada 7
dias, às 11h e às 17h, por 6 semanas. Ao final deste período, foi realizada a eutanásia e coleta de
tecidos (útero, tecido adiposo branco–TAB, tecido adiposo marrom–TAM, tireoide e pineal). A massa
dos tecidos foi determinada e estimou-se o delta de massa corporal, composto pela diferença entre
a massa inicial e a massa no dia da eutanásia. Os dados foram analisados por teste t. A efetividade
da  cirurgia  foi  comprovada  pela  avaliação  da  massa  uterina,  que  foi  menor  no  grupo  OVX
(p<0,001). O ganho de massa corporal foi superior no grupo OVX comparado ao grupo SHAM
(p<0,001),  resultando  em  maior  acúmulo  de  gordura  visceral–TAB  (p<0,05).  Não  foram
identificadas  diferenças  entre  os  grupos  nas  massas  do  TAM e  pineal.  A  massa da  tireoide,
mostrou-se significativamente maior no grupo OVX (p<0,05). A temperatura corporal no período da
manhã não evidenciou variação entre os grupos.  Entretanto,  ao final  da tarde,  o grupo OVX
apresentou  redução  significativa  da  temperatura  nas  semanas  1  (p<0,05),  3  (p<0,01)  e  6
(p<0,01).

A  OVX:  1)  interferiu  de  modo  significativo  na  homeostase  energética,  uma  vez  que
aumentou o peso corporal e o acúmulo de gordura visceral; 2) possivelmente alterou a função
endócrina da glândula tireoide e 3) diminuiu a temperatura corporal, principalmente após o período
de inatividade. Esses dados são consistentes com uma significativa diminuição do metabolismo
basal.
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Estabelecimento de condições de cultura in vitro para
o açaízeiro (Euterpe oleracea Mart.)
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Introdução: O fruto do açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) possui alto valor nutricional e é rico
em compostos  antioxidantes,  busca-se  desenvolver  métodos  para  a  produção sustentável  de
compostos químicos de interesse a partir desta matéria-prima amazônica. Objetivo: Almeja-se usar
a cultura in vitro, testar o potencial de vários tecidos vegetais do açaízeiro a induzir calos que
poderiam produzir compostos de interesse. Metodologia: Nessa primeira etapa foram cultivados, de
modo asséptico, 6 lotes de plântulas crescidos em frascos com areia, para se poder desenvolver
protocolos de desinfestação eficientes das sementes e de explantes, foram realizados alguns testes
variando de testes mais brandos como flambagem da semente, à mais concentrados: álcool 70%
por 5 min. mais hipoclorito de sódio 2,5% por 20 min. Após o crescimento das plântulas, os tecidos
foram cortados e avaliados a sua assepsia e sua viabilidade em meio sólido MS (Murashige &
Skoog, 1962) com ou sem carvão ativado (CA). Resultados e discussão: A flambagem sozinha das
sementes não é um tratamento suficiente para se descontaminar de maneira eficiente as sementes
em superfície, e que a imersão delas e dos explantes de plântulas numa solução de hipoclorito de
sódio 2,5 %, depois de ser imersos no álcool 70º, leva a uma taxa de descontaminação razoável
(29 e 57%) o período de entressafra (período de chuva) enquanto durante o período de safra,
correspondendo ao período seco, 100 % de explantes foram desinfestados. Esse tratamento não
mostrou nenhuma influência negativa no processo de germinação das sementes: num primeiro lote
de sementes: 95% delas tinham germinadas em somente 6 dias, enquanto num outro lote, 100%
germinaram, mas em um período mais longo (27 dias), maturação e época de safra, parecem ser
um parâmetro de maior importância nesse processo. Todos os tecidos excisados, cultivados em
meios sem CA fenolizaram, em quanto cultivados com CA a taxa de fenolização diminuiu para 61
%. Assim foi possível diminuir taxa de fenolização dos tecidos jovens com a adição de carvão
ativado ao meio de cultura. Conclusões: Finalmente, nessa primeira etapa do trabalho se tem
avançado  no  estabelecimento  das  condições  preliminares  à  iniciação  de  cultura  in  vitro  de
açaizeiro, como a assepsia das sementes e dos explantes, a diminuição na taxa de fenolização dos
tecidos e a boa resposta da espécie em relação aos procedimentos de cultura in vitro Palavras-
chaves: cultura in vitro, Euterpe oleracea, desinfestação
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Uma das principais consequências da fragmentação de habitats é o isolamento de áreas
remanescentes o que leva ao isolamento de populações que antes mantinham fluxo gênico. Devido
ao isolamento de suas populações, os indivíduos procuram estratégias reprodutivas alternativas
para garantir sua sobrevivência. Para algumas espécies ameaçadas, como no caso do mico-leão-
preto, Leontopithecus chrysopygus, a maioria dos dados disponíveis sobre estrutura social são
baseados em estudos realizados em espécies relacionadas. Neste contexto, este trabalho pretende
analisar a estrutura matrilinear de grupos sociais de L. chrysopygus de vida livre para acessar os
níveis de diversidade haplotípica e inferir se os machos são de fato o sexo dispersante, o que
refletiria em linhagens maternas distintas dentro de um mesmo grupo familiar. Por outro lado,
serão  também analisados  animais  mantidos  em cativeiro  com a  finalidade de  caracterizar  o
número de linhagens mitocondriais existentes dos grupos cativos. Até o momento, foram extraídas
amostras de DNA de 63 indivíduos, sendo 16 da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, 17 do
Centro de Primatologia do Rio de Janeiro; 4 do Parque Ecológico de São Carlos, 16 do zoológico de
Durrell (Inglaterra) e 10 indivíduos pertencentes a dois grupos de vida livre capturados na Floresta
Nacional de Capão Bonito (SP). Foram obtidas 31 sequências após testes para amplificação da
região mitocondrial D-Loop. As sequências foram editadas através do programa Geneious, com o
auxílio  da ferramenta ClustalW. Analisou-se a diversidade genética através do DNA sequence
polymorphism (DNAsp) e foram encontrados quatro haplótipos. Foi observada uma diversidade
haplotipíca de 0,662 o que evidencia, uma considerável diversidade de haplótipos. Em seguida, foi
construída uma de árvore de distância genética no programa MEGA5 utilizando sequências de
espécies  relacionadas.  Esta  análise  mostrou  que  os  indivíduos  de  cativeiro  se  agruparam
separadamente dos indivíduos de vida livre,  mostrando que eles são divergentes.  Embora,  o
trabalho ainda esteja em execução, acredita-se que estes dados serão úteis para um melhor
entendimento de padrões comportamentais e ecológicos do mico-leão-preto, e consequentemente
para o estabelecimento de estratégias de manejo e conservação da espécie.
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O diclofenaco é um anti-inflamatório não-esteroide (AINE) com ação sobretudo analgésica e
antiinflamatória com pouca ação antipirética. Este medicamento está indicado para o tratamento
de diversas formas degenerativas e inflamatórias de reumatismo. Sua atividade decorre da inibição
da prostaglandina endoperóxido sintetase (COX), uma das enzimas envolvidas no mecanismo da
inflamação. Algumas precauções devem ser tomadas antes de iniciar o tratamento caso tenha
problemas de estômago e intestino, suspeita de úlcera gástrica ou duodenal, colite ulcerativa,
doença de Crohn, doença grave do fígado, doença dos rins ou do coração ou se for paciente idoso,
sendo  que  alguns  destes  efeitos  decorrem  de  seu  metabolismo  oxidativo  através  de  para-
hidroxilação aromática. Alguns anti-inflamatórios apresentam maior atividade farmacológica após
bioativação hepática (hidroxilação), como por exemplo a transformação do ácido salicílico em ácido
gentísico.  Além  disso,  muitos  compostos  químicos  contendo  o  sistema  1,4-hidroxilamino
apresentam elevado potencial como drogas anticâncer. Foram utilizados 4 métodos para se obter
novos derivados hidroxilados do diclofenaco por via biotecnológica: (1) Modelagem Molecular: Os
cálculos de reatividade química do diclofenaco foram realizados para a predição da posição mais
favorecida em uma reação de metabolismo ou de outros possíveis  produtos;  (2)  Reações de
hidroxilação: As reações de hidroxilação foram realizadas em meios de levedura (Saccharomyces
cerevisiae), cultura de neurônios e fração microssomal hepática. Após o período de incubação, os
compostos foram extraídos com acetato de etila-diclorometano (4:1). (3) Purificação e Elucidação
estrutural:  Os compostos foram purificados usando cromatografia em coluna e em seguida, a
elucidação  de  sua  estrutura  química  foi  realizada  através  de  métodos  de  infra-vermelho,
ressonância  magnética  nuclear  e  ponto  de  fusão  e  comparada  com  os  compostos  padrão.
Entretanto,  a pesquisa ainda está em estado de desenvolvimento para a obtenção de novos
resultados.
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O relógio molecular é um mecanismo endógeno que regula os ritmos circadianos nos seres
vivos. Esses ritmos são padrões de atividades biológicas que ocorrem com uma periodicidade de
24h e podem ser sincronizados por sinais ambientais. Os genes clock e bmal são os reguladores
positivos da maquinaria do relógio e apresentam perfil  sigmoide de expressão no músculo do
peixe-zebra (Danio rerio). Já é bem elucidado que esses genes controlam a ativação de alguns
Fatores Regulatórios Miogênicos (MRFs), importantes para o desenvolvimento e a diferenciação
muscular, e que a modificação do relógio afeta a expressão desses fatores em camundongos. No
entanto, ainda há pouco esclarecimento sobre essa relação em peixes. Diante disso, objetivamos
analisar o padrão de expressão de MRFs (myoD, myf5, myf6/MRF4 e myog) no músculo esquelético
de peixe-zebra, a partir  de uma linhagem transgênica para expressão constitutiva do bmal1a
dirigido  pelo  promotor  mylz2,  comparando-a  com  uma  linhagem  não-transgênica  (NT).  Os
fundadores (F0) da linhagem foram obtidos a partir da microinjeção do plasmídeo pTol2-cmcl2-GFP-
mylz2-bmal1a-Tol2, juntamente com o mRNA sintético da transposase, em embriões NT no estágio
de uma célula (cerca de 20min pós-fertilização), com posterior seleção dos indivíduos positivos
(com o coração verde fluorescente). A F1 foi obtida a partir de cruzamentos entre peixes F0 e NT. A
prole transgênica analisada (F2) foi obtida do cruzamento entre F1 e NT. Para coleta do tecido,
foram escolhidos os tempos de 20h (ZT14) - pico de expressão do bmal1a - e 04h (ZT22) - período
de expressão basal do bmal1a. Foram utilizados 6 animais de cada linhagem por período de tempo,
totalizando 12 peixes transgênicos e 12 peixes NT adultos (11 meses), submetidos ao fotoperíodo
de 12:12h claro/escuro. A análise da expressão gênica foi realizada através de qPCR. A expressão
dos genes myoD, myf5 e myf6 não apresentou diferença dentro do grupo transgênico e do NT, bem
como entre os dois grupos nos tempos de análise 20h e 04h. Entretanto, para o gene myog foi
verificada diferença significativa na sua expressão dentro do grupo NT entre os tempos de 20h e
04h, sugerindo que myog seja um gene controlado pelo relógio. Dentro do grupo transgênico não
foi evidenciada diferença significativa na expressão desse gene. Entre as duas linhagens também
não se observou diferença de expressão do myog.
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A necessidade de substituição dos processos químicos por rotas bioquímicas para produção
de biolubrificantes têm se tornado cada vez maior, tanto pela possível redução do custo destes,
quanto  pela  maior  viabilidade  ambiental  de  tais  processos.  O  objetivo  do  presente  trabalho
consistiu na produção ésteres de isoamila (biolubrificante) via sequencial hidrólise enzimática do
óleo de fritura catalisada por lipases,  visando a produção de concentrados de ácidos graxos,
seguido  da  purificação  e  esterificação  dos  ácidos  graxos  com álcool  isoamílico  em meio  de
solvente. Inicialmente, foi avaliada a influência do tipo de lipase, com o emprego de diferentes
proporções de lipases de Thermomyces lanuginosus (LTL), Mucor javanicus (LMJ) e pâncreas de
porco (LPP), na reação de hidrólise. Em seguida, foi estudada a influência da concentração de
lipase mais ativa na reação e temperatura de reação, e finalmente, o efeito do tempo de reação
com o intuito de obter máxima concentração de ácidos graxos livres foi avaliado. Com relação à
síntese de ésteres, foi determinado o efeito de temperatura e concentração de biocatalisador na
reação de esterificação. Nestes testes, LTL imobilizada em partículas de poliestireno-divinilbenzeno
(PEDB) via adsorção física foi empregada como catalisador. De acordo com os resultados obtidos,
máxima porcentagem de hidrólise do óleo de fritura, da ordem de 97% após 90 min de reação, foi
alcançada para a reação catalisada por LTL nas seguintes condições reacionais: 0,4 mL de solução
enzimática  (165,2  U/mL),  40  °C  e  25  min  de  reação  em reator  tanque-agitado  (1000 rpm),
mantendo-se fixa a relação óleo:água (50% m/m). Na reação de esterificação dos ácidos graxos
livres purificados com álcool isoamílico, foram empregadas concentrações equimolares de ácidos
graxos livres e álcool (500 mM de cada reagente). Máxima conversão de 90% foi observada a 40 °C
e concentração de biocatalisador (LTL imobilizada em PEDB) de 20% m/v após 30 min de reação
em meio de heptano. Após 3 ciclos de reação em modo de bateladas sequenciais, o biocatalisador
manteve a sua atividade catalítica inicial. Os resultados obtidos mostraram que a hidroesterificação
do óleo de fritura para a produção de ésteres com propriedades lubrificantes é atrativa para o setor
industrial porque o tempo de reação necessário para obter alta concentração de ésteres foi de
apenas 2 h (90 min para hidrólise e 30 min de para esterificação).
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Os ácidos graxos são extremamente úteis e necessários à vida, pois são matéria prima para
fabricação de diversos produtos industriais, como por exemplo xampus e produtos de higiene
pessoal, até mesmo biocombustíveis e lubrificantes. Existem diversas rotas de obtenção destes
ácidos graxos envolvendo a hidrólise de óleos e gorduras vegetais, sendo que a mais comumente
aplicada na indústria é o processo Colgate-Emery, que emprega altas pressões e temperaturas,
envolvendo um alto custo energético,  e com o risco de se obter,  ao final,  ácidos graxos de
coloração escura, sendo necessário a inclusão de etapas adicionais de purificação. Uma alternativa
é a rota biotecnológica, que emprega enzimas como catalisadores em condições de temperatura e
pressão mais brandas, resultando na obtenção de um produto de melhor qualidade, mais puro e
com poucas etapas de purificação. As lipases são enzimas que possuem como função natural a
catálise  de  ligações  ésteres  de  óleos  e  gorduras.  Porém,  mesmo  possuindo  características
vantajosas,  tem-se  um grande  problema  envolvido:  o  alto  custo  de  produção,  isolamento  e
purificação.  As  lipases  produzidas  pelo  fungo  Geotrichum  candidum  vêm  recebendo  grande
destaque por possuírem diferentes especificidades, e assim, aplicações industriais distintas.  O
objetivo do presente trabalho foi de otimizar a hidrólise do óleo de algodão catalisada pela lipase
produzida pelo fungo Geotrichum candidum. A hidrólise foi conduzida em temperatura controlada,
com agitação constante de 1000 rpm, por 60 min, e as variáveis estudadas foram: temperatura
(°C) em que a reação foi conduzida, porcentagem de óleo de algodão (% m/m), e concentração da
enzima (U/g de sistema). A quantificação dos ácidos graxos produzidos ao final de 60 min de
reação foi realizada por titulação. Obteve-se 100 % de hidrólise do óleo de algodão para duas
condições distintas do planejamento experimental, demonstrando assim o enorme potencial que
esta lipase possui para ser aplicada industrialmente com a finalidade de obter-se concentrados de
ácidos graxos.
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CURIONÓPOLIS, PARÁ, BRASIL.
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Os arbovírus  são  vírus  mantidos  em natureza  mediante  a  transmissão  biológica  entre
hospedeiros  vertebrados  suscetíveis  e  artrópodes  hematófagos,  ou  entre  artrópodes  pela  via
transovariana e sexual.  Os arbovírus incluem algumas famílias de grande interesse em saúde
pública  como  a  Togaviridae  e  Flaviviridae.  Alguns  arbovírus  pertencentes  a  essas  famílias
constituem problemas de grande importância clinico epidemiológica, sendo capazes de causar
epidemias explosivas de febre exantemática, hemorrágica ou encefalite. Na Amazônia, coabitam
uma imensa variedade de espécies de dípteros hematófagos e vertebrados silvestres o que a torna
o maior reservatório de arbovírus do mundo. O objetivo deste estudo foi detectar a circulação de
arbovírus  através  do  isolamento  em cultura  de  células  a  partir  de  amostras  de  artrópodes
hematófagos provenientes da Vila de Serra Pelada e áreas de mata próximas à vila. Para tal, foram
coletados 8430 mosquitos, distribuídos em 102 pools (1 a 150 mosquitos por grupo, em média),
sendo 25 pools com espécie identificada, 22 pools com apenas gênero identificado e 55 pools com
apenas subfamília identificada. Para isolamento viral, foram inoculados 100µL do sobrenadante do
pool de mosquitos em células VERO (célula de rim de macaco-verde africano) e C6/36 (célula clone
de Aedes albopictus). Após a inoculação, as células foram observadas por sete dias ou até o
aparecimento  de  efeito  citopatogênico  (ECP).  Em  seguida,  foi  realizado  o  ensaio  de
Imunofluorescência Indireta (IFI) com anticorpos policlonais para os gêneros Alphavirus, Flavivirus,
Orthobunyavirus e Phlebovirus nas amostras de C6/36 e/ou VERO (somente caso tenha ocorrido
ECP). Dos 102 pools testados, seis (aproximadamente 6%) demonstraram ECP nos dois tipos de
células, mas em apenas uma amostra foi observada reatividade (fluorescência) para anticorpos
policlonais anti-flavivírus sem, contudo, ser possível a identificação do agente viral  específico.
Posteriormente será realizado sequenciamento de nova geração, nas amostras que demonstraram
ECP e reatividade, para identificação do agente viral. Os dados obtidos ressaltam a importância da
vigilância entomológica na região, a fim de evitar surtos e epidemias através da detecção precoce
de determinados vírus, bem como para desenvolvimento de novas ferramentas para o diagnóstico
molecular.
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INICIAÇÃO DE CALOS EM AÇAIZEIRO (Euterpe oleracea
Mart.)

Carlos André Pereira Alves1 e Rayanne Danielle dos Reis Gonçalves1
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Introdução: O fruto do açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) possui alto valor nutricional, é rico
em compostos  fenólicos  que  por  sua  vez  podem auxiliar  no  combate  aos  radicais  livres  no
organismo humano, e na prevenção do câncer e de doenças neurodegenerativas. Objetivo: Busca-
se  desenvolver  métodos  para  a  produção sustentável  de  compostos  bioativos  a  partir  desta
matéria-prima amazônica. Técnicas da cultura in vitro podem ser empregadas nesse intuito e aqui,
buscou-se  testar  condições  para  iniciar  calos  de  açaizeiro.  Metodologia:  Após  realizado  a
desinfestação  das  sementes  para  obtermos  plântulas  crescidas  em condições  assépticas,  foi
testada a capacidade em gerar calos de explantes variados de plântulas como caules, folhas e
raízes, assim como embriões de frutos maduros com seu haustório. Os explantes e os embriões
foram  cultivados  em  meio  MS  sólido  com  os  fitorreguladores  6-benzilapurina  (BAP)  e  ácido
naftaleno acético (ANA), com ou sem carvão ativado. Resultados e discussões. Em relação com a
resposta a presença de fitorreguladores no meio, os explantes tiveram respostas diferentes. Após
48 dias em meio de cultura 53% dos explantes foliares apresentavam-se ainda viáveis, porém sem
processo de calogenêse visível. Da mesma maneira, os explantes de raízes cultivados em meio
sólido não mostraram, a essas concentrações de fitorreguladores, nenhuma resposta calogênica.
Em relação com os explantes caulinares, nos períodos entre 10 e 14 dias, 73 % dos explantes (em
condições sem carvão ativado) e 25 % dos explantes (com carvão ativado),  mostraram uma
intumescência de pelo menos uma parte do explante, sem se tornar translúcidos, o que a gente
interpretou como um potencial do tecido a mudanças fisiológicas. Finalmente, são os embriões
excisados de sementes maduras que mostraram os resultados mais promissores: entre 10 e 15
dias obtivemos para 44% dos embriões excisados a formação de uma massa de células rugosa e
de coloração branca podendo chegar a um diâmetro superior a 1 cm depois de 20 dias. Conclusão:
Foi avaliado a competência em gerar calos para quatro tipos de explantes diferentes cultivados
com os fitorreguladores ANA e BAP, os explantes mais promissores nas concentrações testadas
sendo os embriões. Em relação com os explantes caulinares deve-se testar outras combinações
dos fitorreguladores para poder concluir sobre esse potencial a mudanças fisiológicas.

Palavras-chaves: Cultura in vitro, Fitorreguladores, Calos
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Investigação da Interação entre Nicotina e Etanol no
Desenvolvimento e Expressão da Sensibilização

Locomotora em Camundongos

Leonardo Menezes Soares1, Sara Emi Matos Mendes Ferreira1 e Rodrigo Molini Leão1

1Universidade Federal da Bahia

A dependência de drogas é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Álcool e
tabaco são as  mais  consumidas.  Indícios  sugerem que o  consumo combinado dessas drogas
confere maior risco de desenvolvimento de dependência às drogas. Neuroadaptações causadas
pela exposição repetida de drogas estão relacionadas com o desenvolvimento da dependência. Isto
pode ser investigado pela avaliação da sensibilização comportamental que em modelos animais é
caracterizada por aumento gradual da atividade locomotora após administrações repetidas de uma
droga. O objetivo deste trabalho foi investigar a interação entre NIC e EtOH no desenvolvimento e
expressão da sensibilização locomotora em camundongos. Para esta análise foi utilizado um campo
aberto e os camundongos suíços machos foram divididos em 4 grupos: salina (SAL 0,1ml/kg; i.p.),
etanol (EtOH 2,2g/kg; i.p.), nicotina (NIC 4mg/kg; s.c.) e etanol+nicotina (MIX). O desenvolvimento
foi realizado com a administração diária de SAL, EtOH, NIC ou a combinação de EtOH + NIC e a
atividade locomotora foi registrada durante 60 minutos nos dias 5, 10, 15 e 23. Nossos resultados
mostraram que  animais  tratados  com EtOH apresentaram aumento  progressivo  da  atividade
locomotora em todos os dias de teste e os animais tratados com NIC ou MIX apresentaram esse
aumento somente após 15 dias de tratamento. Nenhuma diferença foi observada em resposta a
administração de SAL. A expressão da sensibilização locomotora foi analisada após a administração
de EtOH, NIC ou MIX nos dias 3, 7 e 9 do último dia de desenvolvimento. O grupo EtOH apresentou
aumento da atividade locomotora induzida pelo EtOH no terceiro dia de teste (dia 9) quando
comparado ao grupo SAL. O grupo MIX apresentou aumento significativo da atividade locomotora
induzida por MIX nos três dias de teste (dias 3, 7 e 9) quando comparado ao grupo SAL. Nenhuma
diferença foi observada na expressão da sensibilização locomotora após a administração de SAL e
NIC. As alterações na atividade locomotora indicam a ocorrência de adaptações no SNC. Dessa
forma,  através  de  experimentos  futuros  pela  técnica  de  imunohistoquímica  serão  analisadas
diferenças da ativação de áreas do SNC, como Núcleo Acúmbens, Habenulla e Amídala. E as
alterações moleculares nas populações neurais  ativadas serão analisadas através de Western
Blotting. Em nosso trabalho observamos a indicativa de que o consumo associado de EtOH e NIC
potencializa neuroadaptações necessárias para a dependência dessas substâncias.
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Santos Nery1,  Dr.  Rodrigo Aparecido Moraes de Souza1,  Thaillyne Ferreira  de Brito
Passos1 e Victor Araújo de Souza1
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O uso  de  compostos  químicos  em práticas  agrícolas  com a  finalidade  de  prevenir  ou
controlar  diversos  tipos  de  pragas  tem  adquirido  uma  importância  determinante  na  atual
sociedade. Segundo a Associação Nacional de Defensivos Agrícolas (SINDAG), o Brasil gastou, de
janeiro a agosto de 2014, cerca 6,5 milhões de dólares com o mercado interno de pesticidas, sendo
que este valor corresponde a 35% do mercado mundial de pesticidas. Comparando-se estes dados
com os de 2007, o SINDAG observou um aumento de 37% na comercialização de pesticidas.
Quando utilizados nas plantações agrícolas, em diferentes culturas, os pesticidas são levados para
o solo pela água da chuva ou da irrigação. No solo, eles seguem diferentes destinos, podendo ser
degradados por luz solar, calor, interação com partículas do solo, bactérias etc., gerando produtos
inofensivos ou não. Os pesticidas também podem ser absorvidos ao solo, podem ser levados pelas
enxurradas para os rios e reservatórios de água, podem também atingir  os lençóis freáticos.
Contudo, a contaminação por pesticidas não fica restrita apenas a águas e solos, em consequência
da utilização de alimentos ou ingestão de água contaminada inúmeros são os casos em que são
encontrados resíduos de pesticidas em amostras de sangue, urina e até mesmo no leite materno. A
contaminação ao homem também ocorre com freqüência durante o processo de pulverização nas
inúmeras  culturas,  e  ainda  por  acidentes  ambientais  ocasionados  pela  utilização  ou
armazenamento incorretos de resíduos. Portanto, é necessário que tenhamos métodos rápidos e
eficientes na detecção desses compostos tóxicos no alimento que chega ao consumidor final, como
as técnicas eletroanalíticas, junto da conscientização dos produtores de como são as maneiras
corretas de manuseio desses produtos tóxicos para evitar danos à saúde de todos envolvidos com
esta cadeira de consumo.
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Mineração de genes biossintéticos de Nostoc sp. P15
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O avanço tecnológico na bioinformática possibilitou o surgimento de diversas abordagens
para o estudo da genômica microbiana e aprofundamento na análise de genes envolvidos na
biossíntese de compostos naturais. A mineração de genomas tem levado à descoberta de novos
produtos naturais a partir da caracterização de sequências gênicas que codificam peptídeos não-
ribossomais (NRPS), policetídeos sintase (PKS), entre outras. As cianobactérias constituem uma
fonte  prolífica  de  produtos  naturais  dentre  as  quais  destaca-se  o  gênero  Nostoc,  pois  esse
apresenta uma diversidade metabólica com várias moléculas bioativas reconhecidas. O estudo
genômico desses microrganimos geralmente utiliza abordagens metagenômicas pois apresentam
diversos microrganismos heterotróficos associados. A fim de explorar o potencial metabólico desse
gênero, utilizou-se a cianobactéria da linhagem Nostoc sp. P15 isolada do Igarapé da Fortaleza no
município de Macapá-AP. O sequenciamento foi feito na plataforma Ion Torrent e a montagem do
genoma foi feita em duas fases. Na primeira fase utilizou-se diversos montadores diferentes com
abordagens metagenômicas e na fase seguinte utilizou-se uma abordagem genômica de novo
inserindo os contigs gerados pelas montagens anteriores para ajudar no fechamento das lacunas.
O minimetagenoma foi separado pelo método de binning e o bin da cianobactéria foi identificado e
utilizado nas etapas subsequentes. A mineração genômica da cianobactéria permitiu evidenciar 21
agrupamentos gênicos provavelmente implicados na biossíntese de produtos naturais, sendo um
deles envolvido na produção de fosfonato, quatro de terpenos, seis de bacteriocinas, três na de
NRPS, um de PKS, um híbrido T1PKS-NRPS, um híbrido PKS com outro KS, um híbrido NRPS-
transatpks e microviridina K que é um inibidor da elastase e potencialmente útil para o tratamento
do enfisema pulmonar. Este trabalho demonstra que a Nostoc sp. P15 apresenta um potencial
metabólico de compostos de interesse biotecnológico. Análises transcriptômicas estão previstas
para esse isolado, no intuito de aprimorar a caracterização dessa cianobactéria.
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Os produtos naturais são fontes de inspiração para desenvolvimento de novos fármacos. Os
microrganismos têm sido cada vez mais explorados para a descoberta de produtos naturais e
observa-se que certos grupos são mais prolíficos, dos quais podemos citar as cianobactérias. Com
o avanço do sequenciamento genômico, observou-se que o potencial  dos microrganismos em
produzir novos produtos naturais é ainda maior. Geralmente, a busca de novos compostos são
realizadas  em cianobactérias  filamentosas  enquanto  que  o  potencial  das  formas  cocóides  é
ignorado. A fim de caracterizar o potencial biossintético de uma cianobactéria cocóide, foi realizado
o sequenciamento e a montagem do genoma da picocianobactéria marinha Cyanobium sp. LEGE
06113, isolada em Portugal, e a sua caracterização biossintética com ênfase no novo composto
recentemente descrito como produto dessa linhagem, a hierridina B, a qual apresentou atividade
antiplasmodial em modelos in vitro. Após o sequenciamento pela plataforma Ion Torrent PGM, o
genoma foi montado utilizando-se uma abordagem metagenômica visto que este isolado não é
axênico. Os dados genômicos complexos obtidos foram submetidos aos programas de binning para
a separação dos genomas, os bins resultantes foram curados e apenas o bin da cianobactéria foi
anotado. Os possíveis agrupamentos gênicos biossintéticos foram identificados com o programa
antiSMASH e os resultados evidenciaram oito agrupamentos gênicos, sendo dois envolvidos na
produção de terpenos,  cinco na produção de bacteriocinas e um na produção de policetídeo
sintetase tipo III (T3PKS). O agrupamento T3PKS possui três genes biossintéticos essenciais, seis
genes biossintéticos adicionais, três genes relacionados ao transporte e dois genes regulatórios.
Ele  está  situado  em uma sequência  contígua  de  41.133  mil  nucleotídeos,  sendo  o  provável
agrupamento responsável pela biossíntese de hierridina B nessa linhagem. A elucidação dos genes
envolvidos na biossíntese desse composto está sendo realizada e permitirá a identificação de
compostos similares em outros microrganismos.
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Introdução: A isquemia é caracterizada pelo bloqueio do fluxo sanguíneo ao cérebro e a
consequente falha na sua oxigenação, de modo permanente ou transitório. Portanto, o modelo de
eletroencefalograma (EGC) tem sido testado em ratos para analisar os danos cerebrais causados
pela isquemia cerebral. Objetivos: Avaliar e comparar os registros eletrocorticográficos do fluxo
sanguíneo a nível basal com o registro do animal em isquemia cerebral e com o representativo
após a reperfusão cerebral. Identificar possíveis variações da amplitude e da frequência entre os
eletrocorticogramas (ECoG) dos grupos avaliados. Material e métodos: Grupo de 9 animais do sexo
masculino (240 a 260 g). O eletrodo foi implantado na coordenada esteriotáxica - 0.96 bregma - e
lateralizado  com  1mm  correspondendo  ao  córtex  motor,  além  de  ser  fixado  com  acrílico
autopolimerizável e posteriormente, conectado ao sistema para armazenamento do registro. O
primeiro registro foi o basal, (duração de 30 minutos), em seguida, foi feito a oclusão das parótidas
comuns e registro de 30 minutos. Após a retirada da oclusão, ocorreu a reperfusão e análise por 30
minutos. Resultados e Discussão: Os resultados foram satisfatórios, confirmando modificações na
amplitude e irregularidades no traçado eletrocorticográfico, sobretudo em frequências baixas (pico
em 3 Hz) nas fases de isquemia e de reperfusão. Quanto ao estado basal, o pico de frequência
ocorre em 10Hz. No intervalo de frequência entre 4 a 10 Hz, as médias da força basal (0,357 ±
0,06649 mV2/ Hz x 10-3) e o estado de isquemia (0,3982 ± 0,03547 mV2/ Hz x 10-3),  não
apresentaram diferenças estatísticas. Porém, durante a reperfusão (0,2225 ± 0,053497mV2/ Hz x
10-3), os dados estatísticos diferiram-se em relação ao basal e a isquemia (P=0,0006), confirmando
a  irreversibilidade  parcial  do  desempenho  cerebral  após  a  isquemia.  Conclusão:  O  modelo
experimental permitiu analisar os parâmetros eletroencefalográficos da isquemia e compará-los
com os das fases basal e da reperfusão. As maiores alterações ocorreram nas frequências mais
baixas (pico em 3 Hz)  e,  a  partir  de 10 Hz,  verificou-se uma diferença significativa entre  a
reperfusão e o basal, constatando a eficiência do eletroencefalograma para identificar futuramente
possíveis alterações fisiopatológicas decorrentes da obstrução do fluxo sanguíneo ao cérebro.
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peixes de riachos da Amazônia e a otimização e
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A integralização  do  Brasil  através  das  rodovias  e  os  avanços  das  fronteiras  agrícolas-
pecuários na região Amazônica, causou um avanço do arco de desflorestamento durante a virada
do século 21 visando principalmente à pecuária, enquanto o cultivo de monoculturas se instalam
em áreas já degradadas pelo pasto. As modificações antropogênicas no ambiente modificam o
habitat dos organismos originários dessa região. O objetivo do presente trabalho é verificar o
possível impacto causado pela monocultura e o pasto na assembleia de peixes de riachos nas
Bacias do rio Acará e Capim, localizados na Área de endemismo de Belém-AEB, e, através da
micropropagação da palma, reabilitar a área degradada. Para isto, coletou-se amostras de 46
riachos bacia nos anos de 2012 à 2015 com a finalidade de avaliar  o  estado ecológico das
assembleias, nos pontos de floresta, pasto e palma. Os programas PAST e PRIMER foram utilizados
para  o  tratamento  dos  dados  e  análise  das  curvas  de  espécie-abundância  e  curvas  de  k-
dominância a fim de classificar o nível integridade da ictiofauna nas categorias de comunidade
equilibrada, moderadamente desequilibrada e desequilibrada. Os resultados confirmam a hipótese
de que as áreas antropogênicas afetam o equilíbrio da comunidade dos riachos circundantes, assim
como nem mesmo as comunidades de pontos de floresta estão sob efeito da agricultura na região.
A presença da palma explicaria porque o uso de solo das plantações de dendê ainda não está
totalmente  desequilibrado,  além  disso,  na  floresta  houve  uma  possível  perda  do  ambiente
equilibrado que influenciaram no estado da assembleia de peixes devido à homogeneização do
ambiente.  Sendo  assim,  na  AEB  as  assembleias  sofrem  com  a  ação  antrópica  em  áreas
agropecuárias e na floresta. A compreensão da distribuição das comunidades ictiológicas em áreas
de palma precisa de mais  estudos posteriores a fim de avaliar  o  efeito  da monocultura nas
espécies de peixes a longo prazo. Assim, buscam-se políticas públicas de conservação na região e
a utilização desses métodos para avaliação de áreas ribeirinhas, já que é evidente a agravação do
problema caso haja maior perda da heterogeneidade devido à substituição da vegetação nativa.
Com a análise de impacto já concluída, o próximo passo da pesquisa é analisar as condições ideais
para o cultivo in vitro da palma de dendê (Elaeis guineensis) e verificar a sua adaptação no solo
para a recuperação da área degradada.
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O abacaxizeiro é uma planta de origem tropical, pertencente à família Bromeliacea, que
apresenta  desenvolvimento  fortemente  influenciado  pela  temperatura,  pH,  umidade  e
luminosidade. O Brasil é o terceiro produtor mundial desse fruto, sendo o Pará o estado com maior
produção contribuindo, em 2017, com 19,3%, na produção nacional, segundo dados do IBGE. A
produção de mudas de abacaxizeiro in vitro possibilitaria o aumento da qualidade através da
seleção do genótipo, além de disponibilizar uma maior quantidade de mudas em um curto período
de tempo. O objetivo deste trabalho foi otimizar um procedimento para a micropropagação de
mudas de abacaxi pérola (Ananas comosus) através da análise do seu fotociclo e das diferentes
concentrações  dos  fitohormônios  ácido  naftalenoacético  (ANA)  e  ben  zilaminopurina  (BAP).
Inicialmente o abacaxi foi higienizado e as gemas axilares foram retiradas de forma asséptica. Em
seguida as gemas foram inoculadas em meio MS de concentração de 5,5 g\L de ágar e 30 g\L de
sacarose, com pH ajustado para 5,8. As concentrações de BAP 1,0 e 2,2 mg\ L e ANA 0,0 e 0,5 mg\L
foram utilizadas na análise. Correlacionando as diferentes concentrações dos dois hormônios com
os diferentes tempos de fotociclo, de 12 h\dia e 16 h\dia, através de uma tabela de planejamento,
8 culturas foram realizadas. Após 30 dias de cultivo, foram analisados o número de brotos e a sua
altura e após 60 dias verificou-se o enraizamento e o número de folhas de cada explante. A análise
realizada após 30 dias de cultivo mostrou que a cultura exposta 16h\dia a luminosidade e com
concentração de 2,2 mg\L de BAP e ausência de ANA apresentou brotos maiores e em maior
quantidade. Esses parâmetros se repetiram para a análise 60 dias após o cultivo, onde a cultura
exposta 16h\dia a luminosidade e com concentração de 2,2 mg\L de BAP e ausência de ANA
também apresentou os melhores resultados contendo comprimento de raiz maior e folhas em
maior quantidade. Isso nos leva a concluir que o Hormônio ANA não apresenta colaboração efetiva
para o crescimento da muda, diferente do BAP em que a concentração maior produziu melhores
resultados. Já tendo conhecimento das melhores concentração dos Hormônios, o próximo passo da
pesquisa é analisar a temperatura e pH ideal para o cultivo otimizando ainda mais esse processo.
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O Preussia africana,  isolado do ipê rosa,  é um fungo da classe dos endofíticos,  micro-
organismos encontrados no meio superficial e intracelular de plantas, que possuem alto potencial
para produção de metabólitos secundários e enzimas. Estas podem ser facilmente produzidas em
ampla  escala  por  micro-organismos  e  possibilitam operação  contínua  em biorreatores,  sendo
empregadas em diversos processos industriais devido a sua grande especificidade e estabilidade.
Amplamente utilizadas, as lipases são enzimas capazes de catalisar a hidrólise de triglicerídeos de
cadeia longa, com aplicações na fabricação de detergentes, alimentos e aromatizantes, fármacos,
cosméticos e pefumaria. Apesar da sua capacidade de produção, há poucos estudos acerca do
gênero Preussia, não constando na literatura a produção de lipases pelo mesmo, o que ressalta o
caráter  inovador  desta  pesquisa.  Avaliou-se  a  produção  de  lipase  extracelular  pelo  Preussia
africana, via fermentação submersa, a fim de otimizar o meio de produção. O meio de cultivo,
estudado através de um DCCR (delineamento completo central rotacional) para 4 variáveis, tinha
em sua composição extrato de levedura e nitrato de cálcio tetrahidratado (Ca(NO3)2.4H2O) como
fontes de nitrogênio, o sal fosfato de sódio monobásico anidro (NaH2PO4), e o óleo de algodão
como fonte  de carbono.  Primeiramente,  composto  por  peptona caseína,  extrato  de levedura,
nitrato de sódio (NaNO3), sulfato de magnésio (MgSO4) e óleo de algodão, fermentou-se o meio de
inóculo por 48 horas para adição nos meios de cultivo em diferentes concentrações. Amostras
foram retiradas de 12 em 12 horas ao longo de 72 horas de fermentação em shaker agitado a
250rpm e 28℃. Mediu-se então o pH, a concentração celular por massa seca,  e a atividade
enzimática para cada amostra. A análise do planejamento fatorial mostrou que o termo extrato de
levedura x óleo de algodão foi estatisticamente significativo para p-valor < 0,5. A maior atividade
enzimática,  de  3,08  U/mL,  foi  observada  para  48  horas  de  fermentação  nas  condições
estabelecidas pelo planejamento no ponto central. O próximo passo, portanto, é a extração e
purificação das lipases produzidas para possíveis aplicações.
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PERFIL CITOTÓXICO, ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E
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A Physalis angulataé uma espécie de planta de clima tropical e subtropical presente na
região amazônica conhecida popularmente, entre outros nomes, como camapu. O fruto do camapu
apresenta  nutrientes,  micronutrientes,  além  de  metabólitos  secundários  como  fenólicos  e
carotenoides responsáveis pelo seu uso como fitoterápico, e na medicina popular contra doenças
crônicas e neurodegenerativas, a exemplo do mal de Alzheimer.

Com intuito de avaliar o potencial antioxidante e a segurabilidade dessas substâncias, este
trabalho  utilizou  dos  ensaios  de  capacidade  antioxidante  do  DPPH,  citotoxicidade  do  MTT  e
indicação de mutagenicidade do micronúcleo sob sete concentrações crescentes de 6,25µg/ml a
400µg/ml de extratos da folha e do caule do camapu utilizando as linhagens celulares ACP02 e
MNP01. O teste do DPPH mostrou baixa atividade antioxidante para ambas as amostras utilizadas,
com valores de EC50 acima de 400µg/ml. O que difere com os dados da literatura, nos quais
indicam presença de atividade antioxidante devido carotenoides presentes na espécie. Como a
maioria  dos  estudos  foram feitos  em extratos  obtidos  a  partir  do  fruto,  é  possível  que  no
metabolismo secundário do caule e da folha estejam presentes outros compostos majoritários. O
teste do MTT revelou para o caule uma dosagem não citotóxica até a maior concentração testada,
sugerindo que a perda de viabilidade celular possa estar acima de 400µg/ml, enquanto que para a
folha os resultados mostraram um IC50 de 422 µg/ml para o ensaio com a linhagem de células
ACP02  e  385.5  µg/ml  para  MNP01,  sendo  a  maior  concentração  a  única  significativamente
citotóxica em relação ao controle após 48 horas de exposição. Com o teste do micronúcleofoi
observado  que  somente  para  a  folha  a  frequência  de  micronúcleos  é  significativa  na  maior
concentração, sugerindo mutagenicidade para o extrato em ambas as linhagens.A partir de tais
resultados  é  demonstrada  baixa  citotoxicidade;  a  ocorrência  de  micronúcleos  atenta  para  o
potencial mutagênico do extrato da folha em altas concentrações. Outros testes para compreensão
da composição química específica estão sendo feitos e servirão de base para maior elucidação dos
dados obtidos.
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Introdução:  A  linfadenite  caseosa  é  uma  doença  infecciosa  causada  pelo  patógeno
Corynebacterium  pseudotuberculosis,  e  responsável  significativa  perda  econômicas  na
ovinocaprinocultura,  sendo  uma  doença  que  possui  caráter  crônico.  Após  o  completo
sequenciamento do genoma deste micro-organismo, estudos in silico demonstraram a associação
de alguns genes com possíveis mecanismos de virulência, e alguns destes foram caracterizados e
estão depositados em bases de dados. Dentre estes genes, foram registrados quatro genes (fagA,
fagB, fagC, fagD) que compõe o operon fag ABC, o qual é responsável pela expressão de proteínas
envolvidas na captação de ferro (transportador ABC), as quais contribuem para a persistência
bacteriana no hospedeiro animal. Objetivo: Estudar o perfil de crescimento do Corynebacterium
pseudotuberculosis em meio BHI com e sem adição de agente quelante de ferro. Metodologia:
Foram utilizadas as linhagens bacterianas T1 e VD57 da Coleção de Microrganismos do Instituto de
Ciências da Saúde da UFBA. Para o cultivo, as amostras foram divididas em 5 grupos (controle
negativo;  controle  positivo  VD57;  controle  positivo  T1;  DFX  25  VD57;  DFX  25  T1)  para
determinação  da  curva  de  crescimento  sob  influência  dos  agentes  quelantes.  Ambas  foram
cultivadas em 250 ml de caldo BHI, mantidas agitação (200 rpm) em shaker automático por 48
horas; os meios foram suplementados com o agente quelante definido em etapa anterior, para o
respectivo  estabelecimento  de  ambiente  restrito  em  ferro.  Os  cultivos  foram  realizados  em
duplicatas.  Centrifugados por  40 minutos  a  4000g a  4ºC para  retirada do sobrenadante das
culturas e os pellets bacterianos foram lavados por 3 vezes em PBS Tween 0,05%. Resultados e
Discussão: No meio de cultura testado, associado ao quelante, é possível observar que a cepa T1
quando em contato como DFX não conseguiu se desenvolver, porem a VD57 teve um crescimento
maior que o seu grupo controle. Conclusão: Podemos concluir que o DFX retarda o crescimento das
cepas em meio BHI, é preciso continuar estudando para saber se o quelante influencia que as
bactérias alterem sua expressão molecular, informação muito importante pois esta condição se
aproxima ao máximo do modelo in vivo.
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Perfil  transcricional  e  modulação  hormonal  da  expressão  de  ATP  sintase–β  e  ADP/ATP
translocase no desenvolvimento cerebral  em castas de abelhas Apis  mellifera Jennifer  Jessica
Bruscadin, Delcio Eustaquio de Paula Junior, Lívia Maria Rosatto Moda, Angel Roberto Barchuk
Universidade Federal de Alfenas jennifer.j.bruscadin@gmail.com O desenvolvimento do cérebro em
castas de abelhas Apis mellifera é regulado por eventos de proliferação e morte celular  que
resultam em cérebros diferencialmente desenvolvidos entre as castas femininas, privilegiando as
operárias  na  vida  adulta.  Nosso  grupo  de  pesquisa  obteve  por  hibridação  de  microarray  de
oligonucleotídeos mais de 300 genes diferencialmente expressos entre os cérebros de rainhas e
operárias na fase de desenvolvimento Pp, entre eles os genes do metabolismo de energia ATP
sintase-β (ATPsin-β) e ADP/ATP translocase (ANT), que podem fazer parte do suporte molecular da
diferenciação cerebral nestes insetos. Neste trabalho utilizamos PCR em tempo real para estimar
os padrões transcricionais desses genes durante o período de desenvolvimento pupal e farato
adulto e a resposta dos mesmos frente aos hormônios 20-hidroxiecdisona (20E) e hormônio juvenil
(HJ). Nossos resultados mostraram que durante a fase de farato adulto Pbm, ambos os genes são
mais  expressos  em  cérebros  de  operárias,  sugerindo  que,  pelo  menos  nas  fases  finais  do
desenvolvimento adulto-farato, o cérebro de operárias é mais caro em termos energéticos, o que
pode ser essencial para que ocorram os eventos proliferativos típicos do cérebro das operárias
nessa  fase,  bem  como  possa  refletir  as  necessidades  do  cérebro  adulto.  Adicionalmente,
verificamos que o HJ diminui a expressão dos dois genes 6 h após o tratamento e aumenta a
expressão gênica após 12 h. A 20E modulou negativamente a transcrição do gene ANT 12 h após
injeção, indicando uma possível relação com o período de morte celular induzida por ecdisteróides
no cérebro das rainhas durante o estágio adulto-farato. Esses resultados indicam que os genes
ATPsin-β e ANT, regulados por HJ e a 20E, constituem fatores chave na morfogênese diferencial do
cérebro adulto em castas de A. mellifera, e constituem um modelo para o estudo da influência
endócrina sobre a função de genes neurogênicos com atividade energético-metabólica.

Financiamento:  CNPq,  FAPEMIG APQ-02134-14;  FINEP/PROINFRA 01/2008 Palavras-chave:
neurogênese, expressão gênica, morfogênese diferencial
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As  microalgas  são  geralmente  classificadas  como  micro-organismos  fotossintetizantes,
sendo considerados organismos simples por não estarem organizadas em órgãos como as plantas
superiores. O cultivo de cianobactérias (procariotos comumente chamados de algas verde-azuis) e
de clorofíceas apresenta grande diversidade de aplicações. Os pigmentos extraídos das microalgas
podem ser amplamente utilizados em várias indústrias, incluindo a alimentícia, farmacêutica e
cosmética. As ficobiliproteínas são pigmentos fotossintéticos e capturam cerca de 50% da luz
necessária para manutenção do metabolismo das cianobactérias.  Estes micro-organismos têm
capacidades  metabólicas  muito  versáteis,  o  que  permite  que  estas  cresçam  em  condições
autotróficas, heterotróficas e mixotróficas. Com isso, apresentam potencial de assimilar fontes de
energia de baixo custo, incluindo águas residuárias. A vinhaça é a principal água residuária do
setor sucroenergético, com pH ácido, cor escura, com alta carga orgânica (demanda química de
oxigênio entre 50 - 150 g L-1) e odor desagradável. De uma maneira geral, para cada litro de
etanol produzido podem ser gerados em torno de 10 L de vinhaça, dependendo das condições de
fermentação e destilação. Neste contexto, o presente trabalho propôs a avaliação da produção de
ficocianina por cultivo heterotrófico de Aphanothece microscopica Nägeli a partir de meio contendo
vinhaça de cana-de-açúcar. Os ensaios foram realizados em frascos de 250 mL (cobertos com
papel alumínio para evitar a incidência luminosa) contendo 43 mL de meio padrão BG11, 7 mL de
inóculo (concentração inicial de 300 mg L-1) e 5 mL de vinhaça, em agitador orbital a 100 rpm,
25ºC, durante 72 horas. Os resultados indicaram elevadas produções nas primeiras 12 horas de
cultivo, com velocidade específica de crescimento máxima em torno de 0,14 h-1, produtividade em
ficocianina de 0,007 mgficocianina L-1 h-1 e velocidade específica de produção deste pigmento de
22,6 mgficocianina mgbiomassa-1 h-1. O elevado rendimento por biomassa indica a viabilidade da
produção de ficocianina por cultivo heterotrófico de Aphanothece microscopica Nägeli a partir de
meio com vinhaça.
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Leishmania major é uma espécie de Leishmania, que circula em áreas áridas e semi-árida.
As proteínas quinases representam alvos de drogas que são importantes para uma série  de
doenças humanas e animais. Elas possuem a função de transferir grupos fosfatos das moléculas de
adenosina trifosfato (ATP). O gene CYC2 possui a função de ligação de proteínas quinase, é uma
cópia única e é expresso em todos os etagios de vida do parasita. É um gene essencial, sendo que
o seu produto é uma proteína mitocondrial  e codifica um fator  que aumenta a eficiencia do
citocromo C dentro da mitocondria. O objetivo desse estudo é predizer e analisar a estrutura
cristalográfica da proteína CYC2 encontrados em Leishmania major.  Como não foi  encontrado
nenhuma estrutura homóloga a essa proteína, foi realizada a modelagem utilizando a abordagem
threading por meio do servidor Phyre2. Em seguida prosseguiu-se a validação. Para obtenção do
gráfico de Ramachandran da estrutura experimental teórica foi utilizado o servidor RAMPAGE -
Ramachandran plot assessment e obtido a energia atômica não-local utilizando o servidor ProSA
web. Foi exibido o alinhamento estrutural do modelo teórico criado com a estrutura homóloga de
referência usada na modelagem. Usou-se o programa UCSF Chimera. Para predição da estrutura
secundária  da proteína,  utilizou-se o servidor  PSIPRED e o diagrama de predição foi  exibido,
informando  o  número  de  alfa-hélices  e  beta-folhas  encontradas  correlacionando-os  com  os
resultados da estrutura teórica obtida no Phyre2. Os resultados obtidos foi a predição da estrutura
cristalográfica por threading. A avaliação do modelo teórico apresentou que 88,7% dos resíduos
estão localizados em regiões favoráveis, 1,4% em regiões não favoráveis e 9,9% dos resíduos estão
presente em regiões permitidas. O resultado da análise energia livre de Gibbs foi obtido e mostra
que a molécula está em uma região de baixo nível de energia. Como não havia registros em banco
de dados sobre a estrutura cristalográfica da proteína estudada, Cyc2, foi necessário predizer a
estrutura por threading obtendo 150 resíduos a partir de 91% da sequência e a validação por
estereoquímica e energia com valores aceitáveis.
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Nos últimos anos, o grande desafio da biotecnologia tem sido a otimização de produtos e
processos menos agressivos em termos ambientais, contribuindo para o desenvolvimento de um
modo sustentável. Nesse sentido, a tecnologia enzimática vem sendo apontada como uma rota
alternativa para substituição gradativa dos processos químicos tradicionais por oferecer todas as
vantagens necessárias ao estabelecimento de um processo tecnologicamente limpo. No entanto, o
elevado custo das enzimas, dificuldade de separação do produto final e a inativação térmica por
solventes orgânicos impossibilitam a sua aplicação em escala industrial. Neste contexto, o objetivo
deste estudo foi a preparação de um suporte iônico à base de quitosana para a imobilização de LTL
(Lipase de Thermomyces lanuginosus)  e aplicação em reação de hidrólise de azeite de oliva
emulsificado e na síntese de estearato de cetila (éster de cera) via esterificação em meio orgânico.
O suporte aniônico foi  preparado por  ativação de hidrogel  de quitosana com glutaraldeído e
modificação  química  com glicina  (Qui-Glu-Gli)  para  a  obtenção  de  alta  densidade  de  grupos
carboxilato na superfície do suporte. Neste estudo, o efeito do pH de imobilização e carregamento
inicial de enzima nos parâmetros de imobilização foi avaliado. Estudos isotérmicos foram também
realizados com o intuito de elucidar o processo de adsorção da enzima. De acordo os resultados
obtidos, máxima adsorção de LTL e atividade hidrolítica do biocatalisador preparado foi observada
em pH 4,0. Com relação ao efeito do carregamento inicial de enzima, a saturação do suporte (da
ordem de 53 mg/g) foi observada oferecendo um carregamento inicial de proteína de 65 mg/g de
suporte. Nestas condições, a atividade hidrolítica foi da ordem de 1000 UI/g de suporte. O processo
de preparação do biocatalisador foi espontâneo nas condições testadas – valores de energia livre
de Gibbs (∆G) entre –17,7 e –10,1 kJ/mol. O modelo de isoterma de Sips foi o que melhor se ajustou
aos resultados experimentais de adsorção de LTL. O biocatalisador preparado apresentou alta
atividade na síntese de estearato de cetila  em meio de hexano.  Após 90 min de reação,  a
porcentagem de conversão foi da ordem de 70%. Estes resultados indicam a satisfatória aplicação
do suporte preparado na imobilização de lipase e síntese de éster de interesse industrial.
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O biodiesel é uma alternativa para a utilização de combustíveis fósseis, pois este apresenta
benefícios ecológicos e é proveniente de fontes renováveis, como óleo vegetal e gordura animal.
Entretanto, uma das principais desvantagens atualmente é o elevado custo para produzir este
biocombustível, onde a matéria-prima é o fator que mais influencia no valor final do produto. Logo,
busca-se novas fontes para substituir o óleo refinado na produção de biodiesel e, assim, torná-lo
mais competitivo no mercado. A borra de neutralização proveniente do processo de refino do óleo
vegetal do Murumuru torna-se um material de interesse na produção de biodiesel, pois este é rico
em ácidos graxos e possui baixo valor agregado, em torno de 10% do valor do óleo refinado, e,
consequentemente, tornando o seu produto final competitivo. Neste trabalho houve a acidulação
da borra de neutralização do Murumuru utilizando ácido sulfúrico na proporção de 0,84 para massa
de ácido graxo durante 1 hora para a obtenção de um material rico em ácidos graxos livres. A
partir do óleo ácido obtido, realizou-se a esterificação dos ácidos graxos utilizando 5% de ácido
sulfúrico, como catalisador, e álcool metílico, como reagente, na proporção de 30:1 de ácidos
graxos durante 30, 60 e 120 minutos. Como controle, realizou-se uma reação sem catalisador.
Finalmente, obteve-se como resultado ésteres metílicos de ácidos graxos e observou-se que a
conversão dos ácidos graxos livres em biodiesel atingiu >90% conversão nos diferentes tempos de
reação.  Na reação controle obteve-se rendimentos <54%. Logo,  houve a avaliação da massa
específica e da viscosidade das soluções obtidas em 30 e 60 minutos com catalisador,  onde
obteve-se 891,22 kg/m3 e 886,796kg/m3 para a massa específica, e 10,18mm2/s e 7,90mm2/s
para a viscosidade, respectivamente. Apesar de que os valores da massa específica estão de
acordo com o padrão estabelecido, os valores da viscosidade se apresentou maior que o exigido
pela ANP e ASTM em ambas soluções. Portanto, nota-se que este procedimento torna viável a
utilização da borra de neutralização do Murumuru como fonte de matéria-prima para a produção de
biodiesel,  porém  ainda  é  necessárias  futuras  adaptações  no  método  para  se  obter  este
biocombustível com as características exigidas.
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A  busca  por  enzimas  com  novas  ou  melhores  propriedades  específicas  para  uso  em
biotecnologia industrial está em crescimento atualmente. A bioprospecção de micro-organismos
em locais inexplorados, como microbiota de insetos por exemplo, é ferramenta importante para a
obtenção  tanto  de  micro-organismos  quanto  de  enzimas  com  potencial  de  aplicação
biotecnológica. As glicosidases são enzimas que catalisam a hidrólise ligações glicosídicas em
oligossacarídeos e glicoconjugados, sendo utilizadas na produção de biocombustíveis e na indústria
alimentícia. O objetivo deste trabalho foi fazer a prospecção de β-glicosidases extracelulares em
micro-organismos endossimbiontes do intestino de larvas da Broca-da-Andiroba (Hypsipyla spp.) e
caracterizar a atividade enzimática quanto ao efeito da variação de pH. Leveduras foram isoladas
do intestino de larvas em estágios médio de desenvolvimento e cultivadas em meio Sabouraud. A
identificação foi feita por análise comparativa das regiões ITS e D1/D2 da subunidade maior do
gene  do  rRNA das  amostras  com sequências  depositadas  no  Genbank.  O  ensaio  enzimático
consistiu na quantificação do produto, p-nitrofenol, com absorvância em 405 nm, resultado da
hidrólise do substrato β-D-glicopiranosídeo por β-glicosidases presentes no extrato livre de células.

A avaliação do efeito do pH sobre a atividade enzimática foi realizada na faixa de pH de 4,0
à 9,0, com intervalos de 0,5. As leveduras selecionadas para o experimento foram identificadas
como Candida jaroonii (três cepas). Todas as leveduras apresentaram atividade extracelular de β-
glicosidases frente ao substrato utilizado. No ensaio de efeito de pH sobre a atividade demonstrou
que as cepas selecionadas apresentam curva semelhante, com atividade ótima em pH ácido (pH
4,0-5,0). No momento, mais ensaios para determinação do pH e temperatura ótima estão sendo
realizados  em outras  leveduras  isoladas.  Espera-se  futuramente  ser  possível  selecionar  uma
enzima,  com maior  potencial  biotecnológico,  para ser  submetida a processo de purificação e
caracterização cinética.
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Myelodysplastic  Syndrome  (MDS)  constitute  a  heterogeneous  group  of  hematological
malignancies characterized by ineffective hematopoiesis, presence of cytopenias and high risk of
progression to acute myeloid leukemia (AML). Chromosomal abnormalities can be identified by
conventional cytogenetic in up to 50% of MDS patients and is considered the most important
marker of prognosis. The der(1;7)(q10;p10) is an unbalanced translocation associated with myeloid
disorders.  This translocation is  a product of  mitotic recombination within centromeric regions,
which lead to allelic imbalance of a trisomy 1q and a deletion 7q. This chromosomal abnormality is
relatively rare in MDS and has been reported in 1-3% of MDS patients. The aim of this report is to
show a rare case of MDS patient who presented der(1;7)(q10;p10) during clonal evolution and
discuss the importance of the sequential karyotype analysis in the follow up of MDS. Conventional
cytogenetic was performed based on the short-lived culture of the bone marrow, and the cell cycle
is stopped at the metaphase stage from the colcemid. The chromosomes are analyzed from the G-
band.  This  report  is  about a 65-year-old man that looked for  medical  support  due to severe
thrombocytopenia. Our patient performed four cytogenetic analysis since his follow-up was started
and the first exam was normal, although only 5 metaphases were analyzed, the next reported
absence  of  metaphases,  then  normal  again  and  the  last  one  was  performed:
46,XY,der(7)t(1;7)(q10;p10)[18]/46,XY[2].  The  detection  of  chromosomal  abnormalities  by  G-
Banding is one of the strongest prognostic parameters in MDS and sequential karyotype of the
same patient may help to detect a clone. Zhang et al. (2017) performed target next-generation
sequencing (NGS) on 22 MDS cases with der(1;7)(q10;p10) and 32 MDS patients with -7/del(7q).
The most frequently mutated genes were RUNX1 (40.9%) in der(1;7) and TP53 (28.1%) in -7/del(7q)
patients.  These data are interesting because some authors  speculated that  der(1;7)(q10;p10)
represents a “karyotypic variant” of 7(-7/7q-). Detailed characterization of cytogenetic findings and
the genes affected by these abnormalities will further improve our knowledge of the cellular events
that lead to MDS and enhance our understanding of complex biology and dynamic nature of this
disease. Our group previously evaluated karyotype of 50 MDS patients at diagnosis, after 6th and
12th month follow up. As result, we detected chromosomal abnormalities in 19,5% of patients at
diagnosis, 27% at the end of the sixth month follow-up and 35,4% of patients at the end of the 12th
month of follow-up, compared to the sixth month and two new alterations were detected. Our
results show the importance of sequential karyotype analysis in MDS follow-up in order to observe
possible clonal evolution which is a frequent event in MDS and, similar to the development of point
mutations, reflects the heterogeneous and dynamic nature of this disease.
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Síntese de um nanocompósito de zeólita com propriedades adsorventes sua aplicação em
separação de CH4 de biogás produzido por  um biodigestor  anaeróbio para atender  parte da
demanda de gás combustível de um frigorífico.

Costa, D. Sa; Oliveira, G. K. A. dea; Freitas, M. P dea; Maia, A. A. B b ; Paz, S. P. A. da c ;
Cardoso, S. Aa. a Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Faculdade de
Biotecnologia. b Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Abaetetuba, Faculdade de
Engenharia  Industrial.  c  Universidade  Federal  do  Pará,  Instituto  de  Tecnologia,  Faculdade  de
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RESUMO: Não há grande demanda para o uso do biodigestor anaeróbio como dispositivo
para  o  saneamento  básico  e  ambiental  no  Norte  do  Brasil.  Um  biodigestor  anaeróbio  foi
desenvolvido para tratar o efluente de uma empresa frigorífica localizada na cidade de Castanhal-
PA, e assim produzir biogás para ser utilizado como gás combustível pela empresa e atender a
demanda de energia da empresa no processo de geração de vapor em caldeira. Entretanto, a
qualidade do biogás está relacionada com a composição do biogás, que deve conter em maior
quantidade gás metano, CH 4 . Infelizmente, o processo de biodigestão anaeróbia de efluente
orgânico produz biogás com a presença de outros gases na composição, além do gás metano,
como o gás CO 2 e SO 2 que interferem na qualidade da combustão, tornando-a menos eficiente.
Sendo necessária a retirada desses gases do biogás. O presente trabalho desenvolveu a síntese de
um nanocompósito com propriedades adsorventes de zeólita e fez sua aplicação em separação de
CH 4 de biogás produzido por um biodigestor anaeróbio para atender parte da demanda de gás
combustível de um frigorífico, com a finalidade de obter gás metano em maior proporção no
biogás, e assim aumentar a eficiência de combustão quando utilizado como combustível.

PALAVRAS-CHAVE: biodigestor anaeróbio; tratamento de resíduo orgânico;
frigorífico, nanocompósito, zeólita.
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Síntese de um nanocompósito de zeólita com propriedades adsorventes e sua aplicação em
separação de CH4 de biogás produzido por  um biodigestor  anaeróbio para atender  parte da
demanda de gás combustível de um frigorífico Costa, D. Sª; Oliveira, G. K. A. deª; Freitas, M. P deª;
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RESUMO: Não há grande demanda para o uso do biodigestor anaeróbio como dispositivo

para  o  saneamento  básico  e  ambiental  no  Norte  do  Brasil.  Um  biodigestor  anaeróbio  foi
desenvolvido para tratar o efluente de uma empresa frigorífica localizada na cidade de Castanhal-
PA, e assim produzir biogás para ser utilizado como gás combustível pela empresa e atender a
demanda de energia da empresa no processo de geração de vapor em caldeira. Entretanto, a
qualidade do biogás está relacionada com a composição do biogás, que deve conter em maior
quantidade gás  metano,  CH4.  Infelizmente,  o  processo de biodigestão anaeróbia  de efluente
orgânico produz biogás com a presença de outros gases na composição, além do gás metano,
como o gás CO2 e SO2 que interferem na qualidade da combustão, tornando-a menos eficiente.
Sendo necessária a retirada desses gases do biogás. O presente trabalho desenvolveu a síntese de
um nanocompósito com propriedades adsorventes de zeólita e fez sua aplicação em separação de
CH4 de biogás produzido por um biodigestor anaeróbio para atender parte da demanda de gás
combustível de um frigorífico, com a finalidade de obter gás metano em maior proporção no
biogás, e assim aumentar a eficiência de combustão quando utilizado como combustível.

PALAVRAS-CHAVE: biodigestor anaeróbio; tratamento de resíduo orgânico;
frigorífico, nanocompósito, zeólita.
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A utilização de Biotecnologias Reprodutivas (RB) aumentaram significativamente as taxas de
prenhez através do uso de protocolos de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), permitindo a
melhoria da sustentabilidade da pecuária em regiões tropicais do mundo. O objetivo do estudo foi
testar  protocolos de IATF,  utilizando o hormônio Benzoato de estradiol  (BE)  como indutor  de
ovulação, combinado com eCG ou FSHp em vacas Nelore multíparas no pós-parto precoce. Vacas
multíparas da raça Nelore (n = 559) aos 40-60 dias pós-parto.  As vacas foram mantidas em
pastagem com acesso ad libitum a água e suplemento mineral durante o período experimental. No
D0 todas as vacas receberam implante intravaginal de progesterona (Sincrogest® Ouro Fino® 1g
P4) e 2,0 mg i.m. BE (Gonadiol®; Intervet / Schering-Plough, Brasil). No D8, o implante foi removido
e administrado 4,0mg de dinoprost trometamina (Lutalyse® Pfizer® 4mg PGF2α) i.m. As vacas
foram alocadas de acordo com o ECC nos grupos BE-eCG (n = 279) e receberam 300 UI i.m.
(Novormon®, Syntex, Buenos Aires, Argentina) ou BE-FSHp (n = 280) e receberam 10mg i.m.
(Folltropin®, Bioniche,  Canadá).  No D9 administrou-se 1 mg de BE im (Gonadiol®; Intervet /
Schering-Plough, Brasil). A inseminação foi realizada 56h após a remoção do implante. As análises
estatísticas foram realizadas utilizando o programa Statistical  Analysis Systems para Windows
versão 8.2 (SAS 2001). O procedimento do qui-quadrado foi usado para determinar as diferenças
entre os grupos. Diferenças de tratamento são consideradas significativas em P <0,001. Para
avaliar o diâmetro das maiores taxas de folículos (LF), folículos ovulatórios (OF) e ovulação (OV), o
procedimento GLM com ajuste SNK foi utilizado para determinar diferenças significativas entre os
grupos. O maior folículo, diâmetro máximo do LF, diâmetro máximo do folículo ovulatório, ovulação
e intervalo  de remoção do dispositivo  P4 para a  ovulação não diferiram entre  os  grupos.  O
tratamento com eCG aumentou a taxa de prenhez em comparação com a FSHp (65,23% versus
48,57%). O uso de eCG no momento da remoção do implante em um programa de IATF melhora a
taxa de prenhez e esses tratamentos podem facilitar a aplicação de programas de melhoramento
genético de maneira mais eficiente em rebanhos de Bos taurus indicus sob condições tropicais da
Amazônia.
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Microalgas são organismos unicelulares fotossintetizantes encontrados em todos os tipos de
ambientes  aquáticos  e  em  locais  úmidos  que  metabolizam  diversos  produtos  de  interesse
comercial e biotecnológico. Nesta pesquisa procurou-se avaliar os teores de proteína em Chlorella
sp,  Lagerheimia longiseta e Desmodesmus sp.,  isoladas de populações nativas de microalgas
regionais de distintos ambientes aquáticos do nordeste do Brasil. Os cultivos foram realizados no
Laboratório de Ambientes Recifais e Biotecnologia com Microalgas (LARBIM/UFPB) em balões de
fundo chato de 6 litros contendo 5 litros do meio WC, com aeração, sob condições controladas de
luz (180µmol.fótons.m2.s-1), temperatura (25±1°C) e fotoperíodo de 12 horas. O desenvolvimento
dos  cultivos  foi  acompanhado  por  medidas  da  fluorescência  “in  vivo”  das  amostras  em um
fluorômetro Turner Design, modelo 10005R. Os ensaios foram interrompidos na fase estacionária, a
biomassa produzida foi concentrada em centrífuga refrigerada a 18ºC, o concentrado obtido foi
congelado,  liofilizado  e  pesado.  Os  teores  de  proteína  das  biomassas  cultivadas  foram
determinados pelo método de micro Kjedahl, usando reagente de Nessler. Os cultivos tiveram a
duração de 12 dias. Os rendimentos em biomassa chegaram a 0,140 g/L em Chlorella sp., 0,180 g/L
em Lagerheimia longiseta e 0,625 g/L em Desmodesmus sp.. Chlorella sp. apresentou o maior teor
proteico com 62,54%, seguida por L. longiseta com 60,83% e Desmodesmus sp. com 47,22%.
Chlorella  é mundialmente comercializada como um alimento nutraceutico devido ao alto teor
proteico  que  apresenta,  porém,  dentre  as  espécies  nativas  é  possível  encontrar-se  outras
microalgas igualmente importantes como se constatou nessa pesquisa. Desmodesmus sp., embora
tenha apresentado um teor mais baixo de proteína, mostrou uma quantidade muito maior de
biomassa ao final do cultivo, resultando, por conseguinte, numa maior produtividade de proteínas
(52,08 mg.L.dia-1 contra 12 mg.L.dia-1 em Chlorella sp e 15 mg.L.dia-1 em L. longiseta), podendo
esta espécie ser de grande interesse em projetos de cultivo em massa. A utilização de microalgas
na alimentação humana ou animal  mostra  relevante  importância  quer  seja  na prevenção da
desnutrição, como suplemento alimentar ou como ingrediente de alimentos funcionais. Essa área
de investigação está em franca expansão evidenciando, assim, a importância de pesquisas dessa
natureza.
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Carcinoma Hepatocelular (HCC) é o tipo predominante de tumor maligno primário de fígado.
A ocorrência dele é altamente associada à expressão de RNAs regulatórios, como os RNAs longos
não-codificantes (lncRNAs) e os micro RNAs (miRNAs). A alta letalidade do HCC pode ser associada
à falta de um marcador molecular diagnóstico eficiente para uma detecção precoce, e o progresso
da doença é seguido de alta heterogeneidade molecular.

Para avaliar a expressão diferencial (DE) de tecido de tumor sólido (Tumor Primary ou TP) e
tecido adjacente (Normal tissue ou NT) de um grupo de 41 pacientes foi utilizado o pacote de R
TCGABiolinks v.2.7.1. Os dados destes pacientes estão disponíveis no site The Cancer Genome
Atlas (TCGA) e a versão do genoma GRCh38 foi utilizada como referência. Foram encontrados um
total de 1276 genes DE de RNA total e 234 genes DE codificando para miRNAs. Uma rede de
correlação (r ≥ 0.08, p < 0.05) comparando os RNAs regulatórios e seus potenciais alvos foi
plotada utilizando Cytoscape v.3.3.0.

Os  resultados  sugerem  que  três  lncRNAs  -  CCND2-AS1,  FAM170B-AS1,  e  TTN-AS1  -
demonstram modelos de predição confiáveis e surgem como potenciais candidatos para testar a
quebra da homeostase do HCC. Uma análise focando em ncRNAs e buscando mecanismos comuns
pode revelar futuras opções terapêuticas.
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A obtenção do chamado “etanol de segunda geração” apresenta como principal desafio
minimizar o efeito de inibidores presentes no meio de fermentação devido ao processo de hidrólise
do  material  lignocelulósico  utilizado  como  matéria  prima.  Por  outro  lado,  quando  ocorre  o
crescimento microbiano a partir de material sólido ou semi-sólido em condições limitadas de água,
o chamado “cultivo em estado sólido”, ocorre a hidrólise do meio a partir das próprias enzimas
microbianas, com menor geração de inibidores e produtos alternativos. Dentre os diversos micro-
organismos que podem ser cultivados a partir  de suportes sólidos, os fungos filamentosos se
destacam devido as  suas características  fisiológicas  e  bioquímicas.  Além disto,  os  consórcios
fúngicos tem um potencial ainda mais promissor do que as culturas únicas por utilizarem melhor o
substrato devido à complementação enzimática. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como
objetivo avaliar a viabilidade técnica da fermentação etanólica por Saccharomyces cerevisiae PE-
02  de  extratos  fúngicos  (hidrolisados  microbianos)  obtidos  via  cultivo  em  estado  sólido  de
Trichoderma reesei e Aspergillus niger a partir de bagaço de cana-de-açúcar, tendo vinhaça e
etanol como solução nutriente. Os ensaios fermentativos foram realizados em triplicata com 30 mL
de extrato fúngico (meio de cultura), 100 rpm e 27°C. A glicose consumida foi determinada pelo
método enzimático glicose oxidase-peroxidase, enquanto o etanol produzido foi determinado por
cromatografia gasosa. Os resultados indicaram rendimentos fermentativos em torno de 0,48 g de
etanol por g de glicose, isto é, aproximadamente 95% do rendimento máximo estequiométrico para
a condição tendo vinhaça como solução nutriente do cultivo em estado sólido. Sendo assim, a
pesquisa atestou a viabilidade preliminar da fermentação etanólica dos hidrolisados microbianos de
bagaço de cana-de-açúcar por Saccharomyces cerevisiae como alternativa à obtenção de etanol de
segunda geração.


