
  

139 Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

                    Prospecção e aplicação biotecnológica   



  

140 Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE LACASES PRODUZIDAS POR FUNGOS BASIDIOMICETOS DE ORIGEM MARINHA E TERRESTRE.  Bruno de Jesus Fontes1; Eduardo Krebs Kleingesinds2; Adalberto Pessoa Junior 2; Lara. Durães Sette1*. 1Instituto de Biociências - Universidade Estadual Paulista – UNESP. 2 Departamento de tecnologia bioquímico-farmaceutica – FCF – USP *larasette@rc.unesp.br   As lacases (multicobre-oxidase) têm sido alvo de investigação devido à capacidade de oxidar um grande número de reações de compostos aromáticos fenólicos e não fenólicos, reduzindo o oxigênio à agua. Estes componentes estão presentes nos principais poluentes ambientais, incluindo os efluentes têxteis, os quais possuem salinidade e alcalinidade. O presente estudo visou caracterizar bioquimicamente, de modo aparente, as lacases produzidas pelos basidiomicetos Peniophora sp. CBMAI 1063 de origem marinha e Peniophora cinerea CCIBt 2541 de origem terrestre, bem como purificar (com apenas um passo cromatográfico) e comparar as características enzimáticas das lacases produzidas por estes fungos. Após cultivo de sete dias em incubadora shaker a 28 °C e 140 rpm, o caldo bruto foi centrifugado, filtrado (papel whatman n.1) e ultrafiltrado (pelicon 10 kDa cutoff). O ultrafiltrado concentrado foi submetido à coluna aniônica DEAE com gradiente de sal (1M), as frações referentes ao pico da enzima foram concentradas e usadas para caracterização. A reação da atividade enzimática ocorreu pela oxidação do 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) com a lacase e foi mensurada em espectrofotômetro (420 nm). A cada passo no processo de purificação houve perda no rendimento de ambos os caldos brutos. Para o Peniophora sp. o rendimento final foi de 0,43%, contudo, a atividade especifica passou de 15 U/mg inicial para 36,15 U/mg final com fator de purificação 2,3. Para o Peniophora cinerea o rendimento final foi de 0,1%, com atividade especifica final de 3,2 U/mg partindo de 29 U/mg. No processo de purificação todas as frações coletas, referente a um único pico da troca iônica, foram positivas para a reação da lacase. O gel SDS-PAGE apresentou mais de uma banda referente a estas frações. O pH e a temperatura ótimos aparente foram iguais para os dois fungos, respectivamente 4 e 55 °C. Com relação à salinidade, ambos mostraram praticamente a mesma resistência ao sal (1,6x10-3 U do pool enzimático). Contudo, o I50 para NaCl foi mais eficiente com lacases do Peniophora cinerea, indicando uma maior resistência ao sal. O Km e Vmax aparente foram respectivamente 4,2x10-4 
μmol e 1,6x10-4 μmol/min para o Peniophora sp.; para o  P. cinerea os valores aparentes foram de 8,3x10-5 μmol do Km e 5,3x10-5 μmol/min do Vmax. Estes valores mostram que o pool enzimático do fungo de origem terrestre possui uma afinidade maior para o ABTS, entretanto, o mesmo leva menos tempo para se tornar saturado.  Palavras-chave: Lacase; basidiomicetos; purificação.    
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COLEÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO DE FITOPATÓGENOS E PLANTAS DANINHAS  Sueli Corrêa Marques de Mello1*, Irene Martins1, João Batista Tavares da Silva1, José Eustáquio Menezes1, Maria Cléria Valadares-Inglis1  1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. *sueli.mello@embrapa.br  O avanço do controle biológico no país depende fortemente do desenvolvimento comercial de novos biopesticidas, a partir de linhagens com maior atividade contra os organismos alvos, adaptadas às condições ambientais para as quais tais produtos são indicados. Assim, um fluxo contínuo de atividades relativas à formação de banco de agentes de biocontrole é demandado. Esta é uma das linhas de pesquisa desenvolvidas na Embrapa. Nesta Unidade de Pesquisa, o Laboratório de Fitopatologia – PCB1 abriga a Coleção de Microrganismos para Controle de Fitopatógenos e Plantas Daninhas, cujos objetivos principais são: a) assegurar a permanência e qualidade dos microrganismos conservados, mediante utilização de métodos seguros de preservação e armazenamento; b) aumentar a variabilidade genética do material mantido na coleção; c) agregar valor a esse material e, consequentemente, ampliar a oferta de linhagens, seus metabólitos e genes para pesquisa de interesse agrícola. Os isolamentos são realizados a partir de amostras de partes vegetais infectadas/colonizadas e de solo, coletados em diversas áreas geográficas do território nacional. Além dos organismos obtidos através de coletas, essa coleção mantém, em seu acervo, materiais de intercâmbio com outras coleções do Brasil e do exterior. As culturas são preservadas por três métodos distintos: criopreservação (-196ºC), congelamento (-80ºC), óleo mineral. Caracterização e identificação taxonômica são realizadas por meio de estudos de mofológicos, moleculares e com o uso da técnica Maldi-Tof. Para a detecção de potenciais agentes de biocontrole são realizados ensaios in vivo e in vitro. A equipe de pesquisadores trabalha sistematicamente na avaliação da variabilidade genética e na determinação do potencial de uso do acervo desta coleção, que hoje abriga cerca de 1.500 linhagens, distribuídos em 22 famílias, 39 gêneros e mais de 80 espécies já identificadas. Esse acervo biológico vem sendo gradativamente disponibilizado para o desenvolvimento de tecnologias e biopesticidas menos nocivos ao ambiente, à medida que se comprova seu potencial de uso. Vários desses microrganismos são capazes de infectar espécies de plantas daninhas, possuindo potencial como bioherbicida, enquanto outros são importantes como biocontroladores de doenças de plantas. Um banco de dados centralizado (AleloMicro) contém informações básicas sobre cada material armazenado, em parte já disponibilizadas para acesso via Internet. O módulo sobre a movimentação de amostras dos acessos pode ser acessado em http://alelomicro.cenargen.embrapa.br/AleloMicro/index.xjs.  Palavras-chave: recursos genéticos microbianos; controle biológico.   Agradecimentos: À FAPDF, pelo apoio financeiro.   
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DIVERSIDADE E POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DO MICROBIOMA ASSOCIADA A UMA CARCAÇA DE BALEIA NO ATLÂNTICO SUL  Robert Cardoso de Freitas1; Angélica Cavalett1; Helena Marques de Almeida1; Estácio Jussie Odisi1; Marcus Adonai Castro da Silva1; André Oliveira de Souza Lima1*  1Universidade do Vale do Itajaí. *lima@univali.br  Carcaças de baleia no oceano profundo, representam um grande aporte de matéria orgânica em ambientes usualmente deficiente em nutrientes. As bactérias que compõe a microbiota desses ambientes, possuem enzimas hidrolíticas envolvidas na degradação dos lipídeos e proteínas, muitas vezes resistentes às condições extremas do oceano profundo (baixas temperaturas, alta pressão hidrostática, salinidade). Essas características são desejadas em processos industriais. Considerando esse potencial, foi analisada a comunidade bacteriana dos sedimentos associados a uma carcaça de baleia encontrada no Oceano Atlântico Sul (Platô de São Paulo) a uma profundidade de 4.204m. A partir do sequenciamento do DNA ambiental (Illumina HiSeq 2000), foi possível caracterizar a estrutura da comunidade, bem como, avaliar seu potencial biotecnológico. Para tanto, as análises taxonômicas foram conduzidas a partir do servidor MG-RAST. Já os esforços prospectivos, a partir da montagem realizada pelo software CLC Genomics Workbench (v. 6.2). Para ressaltar o potencial biotecnológico do metagenoma, foram realizadas comparações com outros 29 metagenomas disponíveis publicamente. Foi avaliada a ocorrência de genes em vias metabólicas de interesse (KEGG - KAAS). Assim como, por meio de alinhamentos múltiplos de sequências com clustalw2 (v. 2.1), a preferência pela utilização de determinados aminoácidos. A caracterização taxonômica evidenciou a dominância de Proteobacteria (79%), sendo o filo Epsilonproteobacteria mais representado (69%) e Sulfurovum sp. NBC37-1, a espécie dominante (97%). Essa espécie é tradicionalmente associada à ciclagem de nitrogênio e enxofre, o que é corroborado pela presença de genes da via Sox no metagenoma. A prospecção do metagenoma montado mostra a ocorrência de enzimas de interesse comercial, em especial lipases, com baixa similaridade às previamente descritas (~50%). Adicionalmente, as análises comparativas do uso de aminoácidos nas proteínas do metagenoma, indicaram preferência por resíduos associados a condições extremas (maior uso de aminoácidos polares e ácidos, diminuição no uso de aminoácidos não-polares). A partir dessas informações, o grupo clonou e caracterizou uma lipase. Dessa forma, demonstrou o potencial desse microbioma para a prospecção de novas enzimas, bem como, estabeleceu uma plataforma de metagenômica prospectiva.  Palavras-chave: metagenômica, bioprospecção, enzimas hidrolíticas.  Agradecimentos: CNPq, FAPESC, CAPES, UNIVALI, UNIEDU, INCT-Mar-COI.    
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IN VITRO COMPATIBILITY OF Trichoderma spp. WITH DIFFERENT PESTICIDES  Bernardo Viscardi1, Lincon Rafael da Silva1, Carlos Eduardo Estevanato dos Santos1, Alyson Silva de Araújo1, Irene Martins2, Sueli Corrêa Marques de Mello3*  1Agronomist, student of the Graduate Program in Phytopathology, University of Brasilia, Brazil. 2Biologist, Master in Agronomy, Embrapa Genetic Resources and Biotechnology, Brazilia, Brazil. 3Agronomist, PhD in Phytopathology, Embrapa Genetic Resources and Biotchnology, Brazilia, Brazil. *sueli.mello@embrapa.br  Species of fungi as Sclerotinia sclerotiorum and Sclerotium rolfsii are pathogens responsible for serious losses in crop yields all around the world, including Brazilian agricultural areas of District Federal. Chemical control rarely leads to satisfactory results. The combined use of fungi of the genus Trichoderma with chemical fungicides is an important research line, as it may result in synergistic action, taking into account the integrated crop diseases management. However, for a better use of Trichoderma in this management tactic, it is important to know the effects not only with chemical products, but also with biological products used in the cultures in order to adapt the application practices. This study was carried out with the objective of verifying the effect of commercial formulations routinely used in agricultural crops, on Trichoderma isolates and their action against S. sclerotiorum and S. rolfsii. Three Trichoderma isolates belonging to the species T. harzianum, T. virens and T. brevicompactum and one isolate of each pathogen were tested with the insecticide Imidacloprid and fungicides Iprodione, Copper Oxychloride, in addition to one biofungicide (Bacillus subtilis) and one bioinsecticide (B. thuringiensis) in vitro. Imidacloprid was the chemical product that showed the highest compatibility with Trichoderma isolates. However, this product had no effect against the pathogen S. rolfsii. Copper oxychloride was not compatible with any of the Trichoderma isolates in addition to showing no efficacy against S. rolfsii. New experiments should be conducted in vivo and should involve mainly field trials to safely verify the suitability of use of these products, either simultaneously and in mixtures or alternately with Trichoderma.  Key words: biological control; integrated management of plant diseases; plant pathology.  Acknowledgments: FAPDF.    
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OTIMIZAÇÃO DO MEIO DE CULTIVO PARA AUMENTO DA PRODUÇÃO DE UM BIOSSURFACTANTE LIPOPEPTÍDEO  Gabrielly Oliveira da Silva1*; Maria Cristiane Rabelo1; Bárbara Cibelle Soares Farias1; Denise Cavalcante Hissa1; Vânia Maria Maciel Melo1  1Universidade Federal do Ceará. *gabrielly.os@hotmail.com  Biossurfactantes de origem microbiana são de grande valor comercial, mais ainda são considerados caros para competir com os sintéticos. A composição do meio de cultivo é uma das principais estratégias para otimizar o rendimento e baratear a produção, sendo as fontes de carbono e de nitrogênio cruciais, já que influenciam a composição e concentração das moléculas produzidas. Esse estudo teve por objetivo avaliar diferentes fontes de carbono (C) e nitrogênio (N) e a razão C:N para aumentar a produção de biossurfactante por uma estirpe de Bacillus sp. Para tal, foram testadas diferentes concentrações de glicose (5; 10; 20 e 40 g/L) e duas fontes de nitrogênio, sulfato de amônio [(NH4)2SO4] e nitrato de amônio (NH4NO3), nas concentrações de 1 g/L e 4 g/L em meio mineral contendo uma solução de micronutrientes (0,1 % v/v), ajustado para pH 7,0. As culturas foram incubadas a 30°C por 48 horas, sob agitação de 150 rpm. O monitoramento das culturas permitiu identificar as melhores condições para produção e atividade biossurfactante de interesse, em comparação às condições de referência, 10 g/L de glicose com 1 g/L de sulfato de amônio. As análises provaram que a melhor razão C:N (glicose:sulfato de amônio) foi 20:1. Nessa condição a produção do tensoativo aumentou significativamente, passando de 678 mg/L para 1840 mg/L. O tensoativo obtido manteve sua atividade desemulsificante inalterada e foi capaz de reduzir a tensão superficial da água de 72 mN/m para 32 mN/m. Portanto, a duplicação da concentração de carbono no meio triplicou o rendimento do produto, promovendo diminuição nos custos de produção.  Palavras-chave: biossurfactantes; desemulsão; otimização.  Agradecimentos: ao CNPq e à Universidade Federal do Ceará.   
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PERFIL DE BACTÉRIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO EM SOLOS DA CAATINGA   Andreza de Freitas Nunes Oliveira1*; Paulo Rafael Cardoso Sousa1; Joel Vidal dos Santos1; Lara Andrade Lucena Lima1; Vânia Maria Maciel Melo1  1Universidade Federal do Ceará. *andreza.freitasn@gmail.com   O uso insustentável dos recursos naturais combinados com as condições ambientais do semiárido brasileiro tornam a Caatinga uma área altamente susceptível a processos de desertificação. Devido à essas condições, a Caatinga apresenta uma biota altamente adaptada, sendo extremamente importante seu conhecimento para o manejo desses ambientes em processo de desertificação. Mesmo que existam pesquisas nessas áreas, existem poucos estudos sobre a diversidade microbiana. Os microrganismos são cruciais para a manutenção dos solos, devido a sua participação em processos fundamentais como decomposição da matéria orgânica, remoção de toxinas e ciclagem de nutrientes. O fósforo é crucial no metabolismo das plantas, no entanto, esse elemento não se encontra prontamente disponível no solo, sendo necessária a participação de microrganismos solubilizadores. Desta forma, este estudo tem por objetivo caracterizar a diversidade microbiana dos solos da Caatinga em 3 situações: uma área de reserva natural, uma área com 18 anos de pousio e uma área desertificada; bem como selecionar bactérias solubilizadoras de fosfatos para possíveis aplicações em técnicas de recuperação de áreas degradadas. As amostras de solo foram coletadas no período chuvoso nas 3 diferentes áreas e passaram por análise de contagem de células viáveis totais pela técnica de Spread plate. As áreas de reserva natural e em processo de recuperação mostraram-se similares em abundância de bactérias, com resultados de 5,7 x 105 e 5,9 x 105 (UFC/g de solo), respectivamente. A área desertificada mostrou resultados de contagem em torno de 1,9 x 105 UFC/g de solo. Para os testes de bactérias solubilizadoras de fosfato, foi utilizado o método descrito por Sylvester-Bradley et al. (1982), utilizando o meio GL, contendo 50 ml de uma solução composta de 100 g/L de K2HPO4 e 100 ml e solução de 100 g/L de CaCl2, com pH ajustado para 6,8, com o intuito de formar fosfato de cálcio precipitado. Os resultados dessa análise demonstraram que a área de reserva natural possui um maior número de bactérias solubilizadoras de fosfato, no entanto as bactérias com maior potencial de solubilização foram encontradas na área em recuperação.  Palavras-chave: desertificação; microbioma; recuperação de solos.  Agradecimentos: CNPq   
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PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTE POR Bacillus paralicheniformis EM MEIO HIPERSALINO  João Alberto de Oliveira Soares Júnior1*; Barbara Cibelle Soares Farias Quintela1; Vânia Maria Maciel Melo1  1Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Laboratório de Ecologia Microbiana e Biotecnologia. *soaresjrjao@gmail.com  Biossurfactantes são moléculas anfifílicas de origem biológica que apresentam propriedades tensoativas. Possuem baixa toxicidade e são biodegradáveis, o que as torna ecologicamente mais vantajosas quando comparados a surfactantes de origem sintética. Possuem varias aplicações comerciais, com destaque para a indústria do petróleo, aonde os campos de aplicação vão desde a biorremediação e dispersão de derramamentos de óleo, até mobilização de resíduos e recuperação de óleo de reservatórios. Uma informação importante na prospecção por novas fontes de biossurfactantes é saber como uma bactéria produtora se comporta em ambiente hipersalino, como os reservatórios do pré-sal, para possíveis aplicações in situ. Entre os microrganismos produtores, bactérias do gênero Bacillus são conhecidas por produzirem biossurfactantes do tipo lipopeptídeos, que estão entre os mais eficientes tensoativos relatados. Nesse trabalho uma cepa de Bacillus paralicheniformis foi avaliada quanto à produção de biossurfactante em diferentes concentrações de NaCl. A bactéria foi cultivada em meio mineral sem sal ou adicionado de NaCL nas concentrações 25, 40, 50 e 100 g/L de NaCl, a 37 °C, sob agitação de 150 rpm durante 50 horas. Foram retiradas alíquotas após 12, 24 e 50 horas para medidas de tensão superficial. Os resultados mostraram que B. paralicheniformis produz um biossurfactante de elevada eficiência, sendo capaz de reduzir a tensão superficial do meio de 62 mN/m para 27 mN/m com apenas 13 horas de cultivo. Essa cepa cresceu em todas as salinidades testadas e produziu biossurfactante no meio contendo até 50,000 mg/L de NaCl, confirmando seu potencial para aplicação em reservatórios hipersalinos.  Palavras-chave: biossurfactante; B. paralicheniformis; halotolerancia.   
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PROSPECÇÃO DE BACTÉRIAS RIZOSFÉRICAS DE Mangifera indica PARA METABOLIZAR A MANGIFERINA  Gabrielly Oliveira da Silva1*; Dávila de Souza Zampieri1; Maria Teresa Salles Trevisan1; Vânia Maria Maciel Melo1  1Universidade Federal do Ceará - UFC. *gabrielly.os@hotmail.com  A mangiferina (2-C-b-D-glicopiranosil-1,3,6,7-tetrahidroxi-xantona) é um composto polifenólico natural encontrado em angiospermas e pteridófitas. Estudos têm sido realizados para desenvolver formulações contendo essa substância e/ou seu aglicon, o noratiriol, devido a diversidade de atividades biológicas que possuem, como antioxidante; anti-inflamatória; antidiabética e anticâncer. Entretanto, a baixa solubilidade da mangiferina ainda é um fator limitante, sendo necessários tratamentos para alterar sua hidrofobicidade. Já foi demonstrado a biotransformação de mangiferina com enzimas de bactérias anaeróbias isoladas de fezes humana. O estudo realizou o isolamento de bactérias da rizosfera de mangueiras e triagem para selecionar e caracterizar metabolizadoras de mangiferina. Para isso, 40 isolados foram pré-cultivados em Caldo TGE (Triptona, glucose, extrato de levedura) por 24 h e em seguida inoculados em Meio Mineral contendo mangiferina 1 mM por 48 horas, a 150 rpm, 30 °C. Após cultivo, as absorbâncias foram medidas e a estirpe SM902 isolada do solo sob uma mangueira foi selecionada para experimento em maior escala. Essa estirpe foi Identificada pelo sequenciamento do gene rRNA 16S como Acinetobacter sp. Para o ensaio de biotransformação, a cultura foi centrifugada, as células foram lavadas com água destilada, ressuspendidas em tampão fosfato 50 mM (pH 7,3) e lisadas por sonicação. O lisado foi incubado com mangiferina 1 mM por 48 horas, 30 °C sob agitação de 150 rpm. O extrato foi centrifugada e o sobrenadante analisado em UHPLC-ESI-MS. As análises mostraram a presença de picos de retenção nos tempos 1,29; 2,15; 3,27 e 3,55 min, que correspondem respectivamente aos íons monogaloil-glicose (m/z 331 no modo negativo), farmacóforo de taninos; dímero de tetrahidroxixantona-c-hexosídeo (m/z 841), pouco relatado na literatura; a própria mangiferina (m/z 421) e a homomangiferina (m/z 435). Com isso, sugere-se que Acinetobacter sp metaboliza a mangiferina por rota diferente daquela utilizada por bactérias intestinais, já que nesse trabalho não se detectou o noratiriol, principal derivado não glicosilado da mangiferina.  Palavras-chave: mangiferina; UPLC-MS; c-glicosídeos.  Agradecimentos: CNPq.   
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PROSPECÇÃO E PRODUÇÃO DE POTENCIAIS BIOINSETICIDAS A PARTIR DE DADOS DE GENOMAS E METAGENOMAS MARINHOS  Robert Cardoso de Freitas1; Estácio Jussie Odisi1; Maria Cecília Miotto1; André Oliveira de Souza Lima1*  1Universidade do Vale do Itajaí. Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, Laboratório de Genética Molecular. *lima@univali.br  Bioinseticidas bacterianos são uma alternativa aos pesticidas sintetizados quimicamente, representando menor risco ao meio-ambiente e à saúde humana. No entanto, esses produtos possuem uma relação entre custo e benefício desfavorável, o que dificulta as suas aplicações em grande escala. Portanto, a prospecção por bioinseticidas mais eficientes se faz necessária. Poucos esforços prospectivos em relação a essa classe de proteínas foram realizados em ambientes marinhos, apesar de já existirem relatos da ocorrência de bactérias entomopatogênicas nesses ambientes. Com base nisso, foi adotado um fluxo de trabalho de prospecção com base em perfis de modelos ocultos de Markov. Para tanto, foram obtidos alinhamentos múltiplos de sequências de bioinseticidas já conhecidas pela ferramenta ClustalOmega. Assim como, a criação dos perfis a partir desses foi realizada por meio do pacote HMMER. Esses perfis foram utilizados para a busca por potenciais bioinseticidas em um conjunto de 365.279.851 genes derivados de genomas (NCBI) e metagenomas marinhos (Tara Oceans - EMBL/EBI). Ao total, foram identificados 1.024 potenciais biopesticidas e desses, foram selecionados dois, com base nos critérios de baixa identidade com as sequências já patenteadas e presença de domínios conservados característicos. Os genes obtidos foram sintetizados e clonados em vetor de expressão (pET 28a(+)) por empresa especializada (GenScript). A partir dos plasmídeos obtidos, foi realizada a transformação de células competentes de Escherichia coli BL21 por eletroporação. A expressão dos genes foi induzida por IPTG e a purificação das proteínas foi realizada por meio de Cromatografia de Afinidade por Metal Imobilizado, com imidazol como agente de eluição. De forma a determinar a ação das proteínas, foram realizados ensaios com larvas de mosquito e Daphnia magna. Ambos os ensaios foram realizados em microplacas de 24 poços, cada um com 2ml de meio de cultivo (D. magna: 5 organismos/poço; Larvas de mosquito: 2 organismos/poço). Foram aplicadas as proteínas nos poços-teste (1mM) e como controle negativo, foram utilizados água de cultivo e água de cultivo adicionada de imidazol. Não foi observada imobilidade ou mortalidade em nenhum dos testes. Futuramente, serão realizados novos ensaios para determinação do potencial tóxico das proteínas obtidas. Como resultados desses esforços, não apenas foram obtidas duas potenciais proteínas bioinseticidas em fase de testes, como também um fluxo de trabalho que poderá ser reutilizado em futuros projetos prospectivos.  Palavras-chave: bioprospecção, biopesticidas, biologia sintética  Agradecimentos: CNPq, INCT-Mar-COI, UNIEDU.    



  

149 Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

PROSPECÇÃO ENZIMÁTICA EM ISOLADOS BACTERIANOS DE NINHO DE ESPUMA DE Leptodactylus vastus  Claudiane Carvalho Bessa1*; Raíssa Caroline Dias Ferreira1; Luzia Gabrielle Zeferino de Castro1; Francisco Jonathan Araujo1; Vânia Maria Maciel Melo1; Denise Cavalcante Hissa1  1Universidade Federal do Ceará (UFC). *claudiane.carvalho3263@gmail.com  Amilases, proteases e lipases são hidrolases comumente utilizados na indústria de alimentos, limpeza e cosméticos. A grande demanda desse mercado, exige a busca de novas enzimas em ambientes ainda poucos explorados como estratégia para a prospecção de novas moléculas com características melhoradas. Poucos trabalhos visam a exploração de atividades enzimáticas da microbiota associada aos ninhos de espuma de anuros, tornando-as valiosas fontes de prospecção de novas biomoléculas. Essas bioestruturas são compostas majoritariamente por proteínas (1,37 mg/mL) e carboidratos (0,23 mg/mL) e têm papel essencial na deposição e proteção de ovos e de girinos. O presente trabalho teve como objetivo a prospecção de atividades amilásicas, proteásicas e lipásicas em bactérias isoladas de ninho de espuma de Leptodactylus vastus e sua identificação molecular através do sequenciamento do gene rDNA 16S. Os isolados bacterianos da coleção de ninhos de espuma, armazenados a – 80 ºC, foram reativados em meio ATGE (ágar 15 g/L, triptona 5 g/L, glicose 1 g/L, extrato de levedura 2,5 g/L) e incubadas 37ºC por 16h. Para os testes de atividades enzimáticas cada morfotipo foi cultivado em ATGE suplementado com amido (0,1% p/v) para amilases, leite desnatado (1% p/v) e gelatina (3% p/v), para proteases, e tributirina (1% v/v) para lipases. As atividades foram detectadas pelo aparecimento de zonas claras ao redor das colônias após adição de uma solução de lugol (I2/KI), para atividade amilásica, e uma solução de (NH4)2SO4, para gelatinase. Para a extração de DNA foi utilizado o protocolo de termolise e a amplificação do gene rDNA 16S foi realizada através de PCR utilizado os iniciadores 27F e 1525R. Dos 13 morfotipos isolados de amostras de ninho de espuma, 5 (38,5%) apresentaram atividade amilásica, 3 (23,1%) apresentaram atividade lipásica, 4 (30,8%) apresentaram atividade proteásica para ambos substratos proteicos e 1 (7,7%) apresentou atividade proteásica apenas para caseína. Esse resultado confirma o potencial da microbiota associada ao ninho de L. vastus como fonte de enzimas de interesse biotecnológico. Foi possível realizar a extração de DNA e amplificação do gene rDNA 16S de todos os isolados e as amostras estão sendo preparadas para sequenciamento. Experimentos adicionais serão realizados para melhor caracterizar as enzimas prospectadas e identificação molecular dos morfotipos.  Palavras-chave: enzimas; Leptodactylus vastus; rDNA 16S.  Agradecimentos: CNPq; Serrapilheira.   



  

150 Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

SCREENING DE GENES DE DEGRADAÇÃO DE HIDROCARBONETOS EM ESTIRPES DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE UM MANGUEZAL CONTAMINADO  Maria Luiza Ferreira Reis1*; Claudiane Carvalho Bessa1; Bella Giselly Torres Alves2; Vânia Maria Maciel Melo2; Denise Cavalcante Hissa1  1Laboratório de Recursos Genéticos, Departamento de Biologia, Universidade Federal do Ceará. 2Laboratório de Ecologia Microbiana e Biotecnologia, Departamento de Biologia, Universidade Federal do Ceará. *marialuizafr10@hotmail.com  Os alcanos são um dos principais hidrocarbonetos que compõem o petróleo e, por isso, bactérias degradadoras de alcanos são muito usadas na biorremediação de locais contaminados por esses poluentes. Genes de degradação de alcanos podem ser utilizados como biomarcadores para se avaliar o potencial de biorremediação de uma cepa. As enzimas AlkB e Cyp153 são alcano hidroxilases importantes para a degradação aeróbica desses hidrocarbonetos. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de biodegradação de isolados bacterianos obtidos de um manguezal contaminado com petróleo na Bahia de Todos os Santos, Brasil, através da detecção dos genes de degradação de alcanos alkB e cyp153. As cepas Gordonia sp. HEXBA05, PETBA15 e QUEBA05 e Micrococcus sp. HEXBA06 foram crescidas em caldo TGE (Triptona 5 g/L, Glicose 1 g/L e Extrato de Levedura 2,5 g/L) suplementado com NaCl 2% por 48 h a 150 rpm, 30 °C. O DNA genômico foi extraído por choque térmico e ressuspendido em água pura. As amostras foram quantificadas em espectrofotômetro a 260 nm e a qualidade do DNA extraído foi avaliada por eletroforese em gel de agarose 0,8%. O DNA extraído foi utilizado como molde para a amplificação por PCR do gene alkB e do gene cyp153. Para a amplificação do gene alkB, foram utilizados os primers alkBF e alkBR nas seguintes condições: desnaturação inicial por 5 min a 95 °C, seguida por 30 ciclos de 30 s a 95 °C, 45 s a 66 °C e 60 s a 72 °C, com uma extensão final de 7 min a 72 °C. Para a amplificação do gene cyp153 foram utilizados os primers P450fw1 e P450rv3 nas seguintes condições: desnaturação inicial por 4 min a 95 °C, seguida por 25 ciclos de 45 s a 95 °C, 60 s a 58 °C e 60 s a 72 °C, com uma extensão final de 5 min a 72 °C. Todos os produtos de amplificação foram verificados por eletroforese em gel de agarose e armazenados a -20 °C. O fragmento do gene alkB (558 pb) foi amplificado com sucesso nas cepas HEXBA05 e QUEBA05, sendo confirmado por sequenciamento, enquanto para o gene cyp153 (339 pb), somente HEXBA06 não apresentou amplificação. Os resultados obtidos demonstram que as cepas HEXBA05 e QUEBA05 têm uma capacidade promissora de degradar alcanos e de serem utilizadas na biorremediação de ambientes contaminados por hidrocarbonetos do petróleo.   Palavras-chave: biorremediação; genes de degradação; Gordonia  Agradecimentos: CNPq   
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SCREENING DE UMA BIBLIOTECA METAGENÔMICA DE CONSÓRCIO ADAPTADO PARA CONSUMO DE LIGNINA PARA IDENTIFICAÇÃO DE MULTICOBRE OXIDASES  Ísis Viana Mendes¹; Ricardo Henrique Krüger²; Betania Ferraz Quirino¹,²*   ¹Embrapa Agroenergia, Parque Estação Biológica. ²Universidade de Brasília, Campus do Plano Piloto. *betania.quirino@embrapa.br  Dentro do modelo de biorrefinarias, para melhor utilização da biomassa faz-se necessário a degradação da lignina, bem como o aproveitamento desta para a produção de bioprodutos. A avaliação da degradação de compostos monoaromáticos é utilizada como estratégia para identificar enzimas multicobre oxidases, havendo relatos de lacases e laccase-like multicobre oxidases em bactérias. No presente trabalho, foi construída uma biblioteca metagenômica, BE-lig MG -6P, com o DNA de um consórcio microbiano inoculado com solo Miracle Growth, cultivado a 37ºC e enriquecido por seis passagens com lignina extraída por método o alcalino. A expressão e a avaliação do padrão de bandas dos clones da biblioteca foram validadas respectivamente pelo ensaio de detecção de β-glicosidases e pela digestão com a enzima de restrição confirmando diferentes perfis de restrição para diversos insertos. Para identificação de clones de enzimas ligninolíticas na biblioteca foram utilizadas duas abordagens: uma baseada em sequência e outra em função. Na metodologia baseada na sequência, primers previamente construídos a partir de domínios conservados de enzimas ligninolíticas foram utilizados para amplificar fragmentos por reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando o DNA da biblioteca metagenômica BE-lig MG 6P como molde. No total, sessenta sequências de 1200 pb cada foram amplificadas, clonadas em vetor pJet e enviadas para o sequenciamento. Por sua vez, a metodologia funcional é baseada na utilização dos compostos monoaromáticos, guaiacol, catecol, 4-metilcatecol e ácido ferulico e avaliação da capacidade oxidativa ao longo do tempo por parte dos clones da biblioteca. Até o momento a triagem da biblioteca metagenômica BE-lig MG -6P identificou sete potenciais clones positivos segundo a sua atividade oxidativa. Três dos sete potenciais clones positivos tiveram a sua atividade confirmada em diferentes reagentes: P1- 7A tem capacidade de oxidar catecol, 4-metilcatecol e ácido ferulico; P3- 3G tem atividade oxidativa em guaiacol, catecol e ácido ferulico; P4 – 7G tem atividade oxidativa em catecol e ácido ferulico. Esses clones estão em fase de sequenciamento. Os demais clones estão em fase de re-confirmação.   Palavras-chave: lignina; enzimas ligninolíticas; biblioteca metagenômica.   Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Universidade de Brasília (UNB), FAP-DF.    


