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RESUMO 
 
O número total de células procarióticas na Terra tem sido estimado em 4 a 6x1030 
sendo que apenas cerca de 1% dos microrganismos presentes no meio ambiente 
pode ser cultivado, através de técnicas padrão de cultivo e plaqueamento, se 
apresentando, portanto, como um enorme pool biológico e genético que pode ser 
explorado, visando a identificação e a caracterização de genes com potencial 
biotecnológico. Dentro desta perspectiva, a abordagem metagenômica foi aplicada 
neste trabalho a partir de metodologias de seleção funcional visando à identificação 
de novos genes relacionados ao reparo de DNA e/ou resistência a estresse 
oxidativo, genes relacionados com atividade de degradação de hidrocarbonetos, e 
atividade hidrolítica (lipase, amilase e protease). Com esse objetivo, uma biblioteca 
metagenômica, construída a partir de amostras de solo coletadas no município de 
João Câmara  RN, foi analisada funcionalmente utilizando meios sólidos contendo 
substratos específicos (atividade hidrolítica), suplementados com H2O2 (reparo de 
DNA e/ou resistência a estresse oxidativo) e meio liquido suplementado com óleo 
árabe leve (atividade de degradação de hidrocarbonetos). Após confirmação da 
atividade e exclusão de falsos-positivos foram obtidos 49 clones, sendo 2 positivos 
para atividade amilase, 22 resistentes ao estresse oxidativo gerado por H2O2 e 25 
com atividade de degradação de hidrocarbonetos, cuja  análise das seqüências 
revelou,além de proteínas hipotéticas, dienolactona hidrolase, DNA polimerases, 
acetiltransferase, fosfotransferase, metiltransferase, endonucleases entre outras, 
cuja coerência com as funções ensaiadas, ressalta o sucesso da abordagem 
metagenômica aliada a metodologias funcionais e, os resultados obtidos bastante 
promissores. 
 
 
PALAVRAS CHAVE: Metagenoma, Biotecnologia, Hidrolases, Reparo de DNA, 
Biossurfactantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
The total number of prokaryotic cells on Earth has been estimated at 4 to 6x1030 and 
only about 1% of microorganisms present in the environment can be cultivated by 
standard techniques of cultivation and plating. Therefore, it is a huge biological and 
genetic pool that can be exploited, for the identification and characterization of genes 
with biotechnological potential. Within this perspective, the metagenomics approach 
was applied in this work. Functional screening methods were performed aiming to 
identify new genes related to DNA repair and / or oxidative stress resistance, 
hydrocarbon degradation and hydrolytic activities (lipase, amylase and protease). 
Metagenomic libraries were built utilizing DNA extracted from soil samples collected 
in João Câmara  RN. The libraries were analyzed functionally using specific 
substrate containing solid medium (hydrolytic activity), supplemented with H2O2 (DNA 
repair and / or resistance to oxidative stress) and liquid medium supplemented with 
light Arabian oil (activity, degradation of hydrocarbons). After confirmation of activity 
and exclusion of false-positive results,  49 clones were obtained, being 2 positive for 
amylase activity, 22 resistant to oxidative stress generated by H2O2 and 25 clones 
active for hydrocarbons degradation. Analysis of the sequences showed hypothetical 
proteins, dienelactona hydrolase, DNA polymerase, acetyltransferase, 
phosphotransferase, methyltransferase, endonucleases, among other proteins. The 
sequence data obtained matched with the functions tested, highlighting the success 
of metagenomics approaches combined with functional screening methods, leading 
to very promising results. 
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LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1. A. Fazenda de Sisal. B. Solo onde ocorre a queima da castanha. 
 
Figura 2 -  Placa-teste Oil spreading. A seta exemplifica abertura de halo no óleo em 
presença de sobrenadante clone PL18E. 
 
Figura 3 - Tubo-teste para obter o Índice de Emulsificação, anteriormente ao passo 
de agitação em vortex. (1) indica amostra a ser testada, (2) indica o corante azul de 
metileno e (3) indica o volume adicionado de querosene. 
 
Figura 4 - Seleção primária para atividade protease realizada em duplicata em meio 
YMA modificado contendo 1% de leite em pó desnatado. Falsos positivos capazes 
de formar halo indicativo de atividade. 
 
Figura 5 - Seleção para atividade amilase realizado em meio YMA modificado 
contendo 1% de amido de milho e adição de Iodo após período de incubação. 
A - Placa PL6p3, após adição de iodo, não iluminada em transluminador, com 
lâmpada fluorescente. 
B - Placa PL6p3 em transluminador.  
A seta exemplifica clone PL6 3A com atividade amilolítica. 
 
Figura 6 - Confirmação de atividade de degradação de hidrocarbonetos. A esquerda, 
placa ao 10 dia e a direita placa ao 150dia. As setas indicam atividade de 
degradação. 
 
Figura 7 - Teste de habilidade de emulsificação. As setas indicam o querosene não 
emulsificado por DH10B. A. Sobrenadante (a esquerda) e cultura (a direita) do clone 
PL33F; B. Sobrenadante (a esquerda) e cultura (a direita)  DH10B com plasmídeo 
vazio.  
 
Figura 8. Fase de crescimento em que foi avaliada a habilidade de emulsificação. A 
curva (A) indica a liberação do biossurfactante no início da fase estacionária para o 
clone PL18A, igualmente ao observado para os clones PL18B, PL112A, PL112H e 
DH10B controle (ver também Tabela 4). A curva (B) indica liberação do 
biossurfactante durante a fase exponencial para o clone PL33F, semelhante ao 
obtido pelo clone PL22C (ver também Tabela 4). 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE TABELAS 
 
Tab. 1 Clones resistentes ao estresse oxidativo gerado por H2O2 e/ou MMS 
 
Tab. 2. Clones com atividade amilase 
 

Tab. 3 Clones positivos para atividade de degradação de hidrocarbonetos. 
 
Tab.4 Resultados obtidos a partir dos testes Oil spreading e Índice de emulsificação 
com os clones e DH10B com plasmídeo vazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMÁRIO 
 
1  INTRODUÇÃO           1  
1.1 Diversidade biológica dos microrganismos     1 
1.2 Metagenoma           1  
1.3 Isolamento de DNA ambiental        3 

1.4 Contaminantes          4 
1.5 Enriquecimento         4 

1.6 Bibliotecas metagenômicas       5 
1.7 Análise das bibliotecas metagenômicas      5 
1.8 Aplicação da abordagem metagenômica     6 
1.9 Amilases, lipases e proteases       7 
1.10 Reparo de DNA e/ou resistência a estresse oxidativo   8 
1.11 Degradação de hidrocarbonetos       10 
1.11.1 Os biossurfactantes        10 
2  JUSTIFICATIVA         12 
3  OBJETIVOS          13 
3.1  Objetivo geral         13 
3.2 - Objetivos específicos        13 
4  MATERIAL E MÉTODOS        14 
4.1  Coleta das amostras ambientais      14 
4.2 - Extração do DNA ambiental       15  
4.3  Montagem da biblioteca metagenômica     15 
4.4  Tratamento das pontas dos fragmentos gerados por sonicação 16 
4.5  Preparação do vetor         16 
4.6 - Clonagem do DNA metagenômico      17 
4.7 - Seleção funcional          19 

4.7.1 - Reparo de DNA e/ou resistência a estresse oxidativo   19 
4.7.2 - Atividade amilase e protease        20 
4.7.3 - Atividade lípase         20 

4.7.4 - Degradação de hidrocarbonetos      21 
4.7.4.1 - Habilidade de sintetizar biossurfactantes     22 
4.8 - Extração do DNA plasmideal       24 
4.9  Confirmação da presença do inserto      25 



 

4.10  Reação de seqüenciamento        25 
4.11 - Análise das seqüências        26 
5  RESULTADOS          27 
5.1 Construção da biblioteca        27 
5.2 Ensaios funcionais         27 
5.2.1 Reparo de DNA e/ou resistência a estresse oxidativo   27 
5.2.2 Atividade protease         32 
5.2.3 Atividade amilase         32 
5.2.4 Atividade lipase         34 
5.2.5 Atividade de degradação de hidrocarbonetos     34 
6  DISCUSSÃO          41 
7  CONCLUSÃO          55 
8  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS      56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1  INTRODUÇÃO 
 

1.1 Diversidade biológica dos microrganismos 
 

Os microrganismos têm papel central na evolução geológica, geoquímica e 

biológica; catalisam transformações únicas e indispensáveis nos ciclos 

biogeoquímicos da biosfera (são capazes de reciclar carbono, fósforo e nitrogênio da 

matéria orgânica morta), produzem importantes componentes da atmosfera da terra 

e representam uma larga porção de diversidade genética (Lorenz e Schleper, 2002; 

Xu, 2006).  

A estrutura das comunidades microbianas de muitas amostras ambientais é 

altamente complexa e diversa (Torsvik et al., 1990). Os microrganismos são 

encontrados em todo nicho ecológico sobre a Terra, sendo estimado o número total 

de células procarióticas em torno de 4 a 6x1030 (Whitman et al., 1998). Estima-se 

que 1 g de solo pode conter cerca de 10 bilhões de microrganismos e possivelmente 

cerca de 4.000  10.000 diferentes espécies (Torsvik et al., 1990; Knietsch et al., 

2003).  

A complexidade destas comunidades apresenta um desafio para a 

biotecnologia, desde que, estimativas indicam que cerca de 99% dos 

microrganismos presentes em muitos ambientes naturais não são cultiváveis 

utilizando técnicas tradicionais de cultivo e plaqueamento, o que tem limitado o 

conhecimento quanto a ecologia microbiana e suas potencialidades para aplicação 

biotecnológica (Amann et al., 1995). De fato, a maioria das espécies em muitos 

ambientes ainda não foi descrita e isto não será possível até que novas 

metodologias de cultivo sejam desenvolvidas (Entcheva et al., 2001). É provável, 

ainda, que a fração não cultivada inclua diversos microrganismos distantemente 

relacionados aos microrganismos cultiváveis (Amann et al., 1995).  

 
1.2 Metagenoma 
 

Entre os métodos utilizados em estudos de genética de microrganismos não 

cultivados, a metagenômica tem emergido como uma estratégia eficaz, 

correspondendo à análise genômica de comunidades microbianas complexas 

encontradas em habitats naturais (Handelsman et al., 1998). Para tanto, o DNA total 



 

é extraído de amostras ambientais e clonado em vetores como plasmídeos, 

cosmídeos e BAC, o que vem permitindo o estudo de genomas de organismos 

presentes em um dado ambiente sem a necessidade de cultivo (Handelsman, 2004). 

O termo metagenoma é derivado do conceito estatístico de meta-análise (o 

processo de combinar estatisticamente análises separadas) e genômica (a análise 

ampla do material genético de um organismo) (Schloss e Handelsman, 2003). Foi 

cunhado em 1998 por Handelsman e colaboradores e, agora, é também 

adequadamente aplicado para alguns estudos anteriores a denominação da 

estratégia como, por exemplos: o trabalho de Torsvik et al.(1990) que purificaram 

DNA de uma fração bacteriana isolada do solo; o trabalho realizado por Schmidt et 

al. (1991) que com o intuito de minimizar a seleção de seqüências particulares 

caracterizaram seqüências de rRNA 16S de uma população de picoplancton a partir 

da clonagem direta, em fago tendo E.coli como cepa hospedeira; e o trabalho de 

Healy et al. (1995) no qual obtiveram clones expressando celulase de um ambiente 

 

Esta abordagem tem potencial para descobrir novos genes, proteínas e vias 

metabólicas que podem ser exploradas para processos industriais. Pode funcionar 

ainda como um grande catálogo representativo de microrganismos, permitindo 

compreender e predizer o impacto da indústria, da agricultura e de outras atividades 

na diversidade procariótica e, compreender, ainda, a evolução de patógenos e de 

bactérias potencialmente úteis como, por exemplo, as degradadoras de xenobióticos 

(Toussaint et al., 2003). 

Os objetivos dos projetos metagenoma geralmente incluem (1) identificar 

genes funcionais e/ou novas vias metabólicas, (2) estimar a diversidade microbiana, 

(3) compreender a dinâmica da população de uma comundidade inteira, (4) montar o 

genoma de um organismo não cultivado e, (5) identificar biomarcadores úteis para 

classificar um tipo de processo ocorrido em ambientes específicos, como um 

ambiente poluído, por exemplo (Rajendhran e Gunasekaran, 2008). 

 
 
 
 
 
 



 

1.3 Isolamento de DNA ambiental 
 

Devido a grande variedade dos tipos de solo e objetivos dos pesquisadores, 

numerosos protocolos para isolar DNA do solo têm sido descritos (Leff et al.,1995; 

Zhou et al., 1996; Tien et al., 1999; Miller et al., 1999; Liles et al., 2008) e dividem-se 

basicamente em indiretos e diretos.  

Na abordagem indireta ou de fracionamento, os microrganismos são 

fisicamente separados do substrato, anteriormente a etapa de lise celular, permitindo 

assim, a obtenção de DNA especificamente procarioto. Esta estratégia é indicada 

para amostras de solos contendo uma grande quantidade de contaminantes (Ono et 

al., 2007; Liles et al., 2008). O estresse mecânico no DNA genômico liberado é 

bastante reduzido o que, conseqüentemente, gera fragmentos muito grandes (20kb 

a 500kb) com o potencial de conter genes ou operons que podem ser clonados em 

vetores como cosmídeo ou BAC (Daniel, 2004).  

Como desvantagem desse método tem-se a possível perda de 

microrganismos durante a preparação da fração bacteriana devido a falhas na 

separação do substrato ou lise ineficiente da parede celular, gerando conseqüente 

sub-representação do DNA metagenômico obtido (Leff et al., 1995; Daniel, 2004).  

Por outro lado, protocolos de isolamento direto são adequados para vários 

tipos de solo, são menos trabalhosos e geram um maior rendimento de DNA de alto 

peso molecular uma vez que os microrganismos são lisados no contexto do 

substrato, ou seja, não ocorre o passo prévio de separação, sendo também incluídos 

no processo de lise, os microrganismos fortemente aderidos às partículas do solo 

(Tsai e Olson, 1991; Lorenz e Schleper, 2002). 

A eficiência de extração resulta geralmente em fragmentos de DNA 

alcançando de 1kb a 50kb, devido a lise mecânica, tornando o DNA obtido 

adequado primariamente para clonagem em vetores plasmídeos ou fago, contendo 

promotores fortes para facilitar a expressão gênica do fragmento clonado, mas 

também tem sido usada para preparação de bibliotecas de grandes insertos 

utilizando cosmídeos e BACs (Lorenz e Schleper, 2002).  

 

 
 



 

1.4 Contaminantes 
 

Um problema relacionado a extração do DNA diretamente do solo é a 

possibilidade de co-extração de DNA extracelular bem como, ácidos húmicos e 

outros contaminantes, tornando crucial passos de purificação mais eficientes (Miller 

et al.,1999; Rajendhran e Gunasekaran, 2008).  

O DNA extracelular corresponde ao DNA - advindo de fungos, bactérias ou 

de células de plantas mortas - presente na amostra antes do tratamento de extração, 

por estar fixado às partículas do solo, e, uma vez co-extraído com os ácidos 

nucléicos liberados, de células recentemente lisadas, pode consequentemente, 

induzir uma superestimação do número de bactérias viventes naquele ambiente 

(Courtois et al., 2001). 

Entretanto, os contaminantes mais comuns incluem ácidos húmicos, 

polissacarídios, ou uréia que exibem propriedades de solubilidade similares ao DNA, 

e, desse modo, podem se ligar covalentemente ao DNA ou proteínas e, uma vez que 

não são completamente removidos durante protocolos clássicos de extração, 

acabam por interferir negativamente na atividade enzimática da taq DNA polimerase, 

na atividade de endonucleases de restrição, em processos de transformação de 

DNA e na eficiência de hibridizações DNA-DNA (Tebbe e Vahjen, 1993; Rajendhran 

e Gunasekaran, 2008). 

 

1.5 Enriquecimento 
 

Diante do conhecimento das dificuldades associadas ao isolamento do DNA 

ambiental para a construção de bibliotecas metagenômicas, uma alternativa para o 

isolamento do DNA de uma comunidade microbiana é a realização de um passo de 

pré-cultivo em laboratório utilizando-se de técnicas de enriquecimento (Entcheva et 

al., 2001; Ono et al., 2007; Marzorati et al., 2007), nas quais uma pressão seletiva 

baseada em critérios nutricionais, físicos ou químicos (Cowan et al., 2005) é capaz 

de alterar e reduzir a diversidade geral da comunidade microbiana original, 

favorecendo, desse modo, os microrganismos capazes de executar uma 

característica alvo (Entcheva et al., 2001).  

 



 

1.6 Bibliotecas metagenômicas 
 

O isolamento e a purificação do DNA podem ser seguidos pela construção 

de bibliotecas de DNA que pode ser realizada com pequenos insertos (< 10kb) 

clonados em plasmídeos tendo Escherichia coli como cepa hospedeira (Knietsch et 

al., 2003; Voget et al., 2003; Lee et al., 2004), assim como bibliotecas com grandes 

insertos, como bibliotecas em cosmídeos (Entcheva et al., 2001; Courtois et al., 

2003; Schmeisser et al., 2003; Voget et al., 2003; Elend et al., 2006; Lee et al., 2007) 

com insertos alcançando 25 a 40 kb e/ou bibliotecas em cromossomos artificiais 

bacterianos (BAC) com tamanhos de insertos com quase 200 kb (Rondon et al., 

2000; Liles et al., 2003) as quais permitem a detecção de genes e operons.  

E.coli ainda é a cepa hospedeira mais amplamente usada para clonagem e 

expressão de qualquer gene derivado de metagenoma uma vez que é 

geneticamente bem definida e fácil de transformar (Steele et al., 2009). Entretanto, 

outros hospedeiros como Streptomyces lividans e Pseudomonas putida tem sido 

empregados (Courtois et al., 2003; Martinez et al., 2004). 

 
1.7 Análise das bibliotecas metagenômicas 
 

Uma vez construída, as bibliotecas metagenômicas, podem ser analisadas 

para uma ampla variedade de fenótipos ecológica e biotecnologicamente 

interessantes (Elend et al., 2006) por (1) a análise baseada em seqüência ou (2) 

análise baseada em atividade. 

A análise baseada em sequência tem a vantagem de não depender da 

expressão dos genes clonados. No entanto, para analisar bibliotecas 

metagenômicas buscando clones que apresentem as seqüências de interesse, é 

requerido o desenho de sondas de hibridização ou primers de PCR, os quais são 

derivados de regiões conservadas de genes já conhecidos ou famílias de proteínas 

(Fieseler et al., 2007).  

Contudo, essa abordagem não é seletiva para genes completos (Daniel, 

2004) e, além disso, apresenta grande probabilidade de obtenção de genes já 

conhecidos, uma vez que, os primers e sondas são desenhados a partir do que já é 

conhecido e conservado.  



 

Alternativamente, pode ser realizado o sequenciamento aleatório de clones 

metagenômicos, o qual permite identificar relações filogenéticas, novos genes e 

deduzir vias metabólicas de bactérias não cultivadas (Schmeisser et al., 2003). 

Genes novos são um grande desafio a ser vencido, uma vez que, se não é 

observada similaridade com seqüências já descritas, em geral não tem sido possível 

inferir funções. Diante disso, a análise baseada em atividade (análise funcional) é 

indicada para identificação de clones que expressem uma característica desejada, 

seguida pelo sequenciamento e caracterização do clone ativo através de análises 

genéticas e bioquímicas. Essa abordagem é seletiva para genes inteiros e produtos 

gênicos funcionais e, além disso, tem o potencial de detectar genes completamente 

novos, codificando novos tipos e classes de enzimas ou identificar a síntese de 

novos componentes bioativos, já que, a informação derivada de uma seqüência já 

conhecida não é requerida (Schloss e Handelsman, 2003).  

Entretanto, isso também, depende da disponibilidade de um ensaio para a 

seleção da função de interesse que possa ser realizado eficientemente em larga 

escala, uma vez que a freqüência de clones ativos é bastante baixa (Yun et al., 

2004) , visto a natureza complexa dos metagenomas, originados de uma mistura de 

espécies e a necessidade da expressão da função de interesse na cepa hospedeira, 

o que muitas vezes é dependente de agrupamento de vários genes requeridos para 

a função (Uchiyama et al., 2005; Park et al.,2007).  

O uso de um vetor de expressão bidirecional por LammLe et al., (2007) foi 

uma alternativa interessante e eficiente para contornar essa desvantagem gerando 

uma alta freqüência de clones positivos. Entretanto, geralmente, fatores regulatórios 

cis e trans atuantes para eficiente transcrição, tradução e enovelamento da proteína 

têm papeis cruciais in vivo (Park et al.,2007).  

 

1.8 Aplicação da abordagem metagenômica 
 

A metagenômica tem sido aceleradamente desenvolvida nessa última 

década tendo como principal objetivo, melhor conhecer os genomas de 

microrganismos não cultiváveis, os quais são vistos como uma enorme fonte 

diversidade genética. Além disso, a metagenômica tem permitido uma melhor 



 

compreensão da ecologia microbiana e ainda a descoberta de novas enzimas e 

biomoléculas com potencial aplicação biotecnológica.  

Estudos como os realizados por Voget et al. (2003) salientam o potencial de 

usar a metagenômica para investigar ambientes para prospecção de novos genes, 

normalmente detectados em isolados de outros ambientes não relacionados, por 

exemplo, apesar do fato das agarases serem normalmente encontradas em 

microrganismos marinhos Voget et al. (2003) analisando uma biblioteca 

metagenômica, obtida a partir de amostra de solo, identificaram 12 genes para 

agarases. Da mesma forma, uma nova classe da família rhodopsina, bem conhecida 

em archaeas halofílicas, foi detectada em bacterias oceânicas e denominada 

proteorodopsinas (DeLong, 2005).  

Estratégias de seleção funcional para bibliotecas metagenômicas têm 

identificado importantes genes de interesse industrial como amilases, lipases, 

esterases, celulases, álcool oxidoredutases, quitinases, agarases, antibióticos, gene 

de resistência a antibióticos, genes codificando enzimas para o metabolismo da 4-

hidroxibutirato, etc (Cottrell et al., 1999; Henne et al., 1999; Rondon et al., 2000; 

Henne et al., 2000; Voget et al., 2003; Diaz-Torres et al., 2003; Knietsch et al., 2003; 

Courtois et al., 2003; LeCleir et al., 2004; Lee et al., 2004; Ferrer et al., 2005; Elend 

et al.,2006; Lee et al., 2007; Ibrahim et al., 2007; Vázquez et al., 2008).  

Dentro desta perspectiva, a abordagem metagenômica foi aplicada neste 

trabalho a partir de metodologias de seleção funcional visando à identificação de 

novos genes com potencial biotecnológico, sendo alvo deste trabalho genes 

relacionados ao reparo de DNA e/ou resistência a estresse oxidativo, genes 

relacionados com atividade de degradação de hidrocarbonetos e/ou biossurfactante, 

assim como com atividade hidrolítica (lipase, amilase e protease). 

 

1.9 Amilases, lipases e proteases 
 

As enzimas são proteínas vitais que catalisam reações bioquímicas com 

grande especificidade, sendo capazes de acelerar em até 1014 vezes algumas 

reações. Além de formarem a base do sistema metabólico dos organismos vivos, 

essas proteínas proporcionam enormes oportunidades às indústrias por executarem 

conversões biocatalíticas finas, eficientes e mais econômicas. Os microrganismos, 



 

comparados a plantas e animais, representam a melhor fonte enzimática devido à 

sua ampla diversidade bioquímica e susceptibilidade à manipulação genética 

(Oliveira et al., 2006).  

Diante disso, as enzimas são um dos produtos mais explorados pelo setor 

biotecnológico, as quais são utilizadas em larga escala nas indústrias têxtil (amilase, 

celulase, pectinase), de papel (lipase, xilanase, oxidoredutase), de detergentes 

(celulase, lipase, protease), de couro (lipase, protease), de alimentos (pectinase, 

lipase, amilase, protease), entre outras (Oliveira et al., 2006). 

Enzimas proteolíticas clivam ligações peptídicas em outras proteínas. A 

vasta diversidade de proteases, em contraste com a especificidade de sua ação tem 

atraído atenção em todo o mundo para explorar suas aplicações biotecnológicas 

(Ibrahim et al., 2007). 

Enzimas lipolíticas incluem lipases, as quais hidrolisam longas cadeias 

acilglicerois e as esterases que hidrolisam cadeias curtas (Ranjan et al., 2005). As 

lipases são largamente usadas em modificações lipídicas, mas também encontram 

inúmeras aplicações em outras áreas, como indústria de detergentes e na síntese 

orgânica. As razões para o enorme potencial biotecnológico das lipases microbianas 

incluem o fato de que são (1) estáveis em solventes orgânicos, (2) não exigem 

cofatores, e (3) possuem uma ampla especificidade de substrato (Ranjan et al., 

2005). 

As amilases são responsáveis pela degradação da molécula de amido e 

estão amplamente distribuídas na natureza. Apresentam grande importância 

biotecnológica tais como aplicações nas indústrias têxteis, papel e celulose, de 

couro, detergentes, cervejas, bebidas destiladas, panificação, cereais para 

alimentação infantil, liquefação e sacarificação do amido, ração animal, indústria 

química e farmacêutica (Oliveira et al., 2006).  

1.10 Reparo de DNA e/ou resistência a estresse oxidativo 
 

Além das seleções funcionais enzimáticas tradicionais, envolvendo detecção 

de um produto do substrato oferecido, um número de outras seleções funcionais tem 

sido relatado em projetos de metagenoma, entretanto, até o momento, são poucos 

os exemplos acerca da aplicação da metagenômica em busca de genes 



 

relacionados ao reparo de DNA e/ou resistência a estresse oxidativo (Yang et al., 

2006, Mori et al., 2008).  

Esta abordagem é interessante do ponto de vista biotecnológico visando 

aplicações na medicina e/ou indústria farmacêutica, por exemplo. 

Na natureza, os microrganismos vivem sob uma variedade de condições 

endógenas - como espécies reativas de oxigênio formadas durante o metabolismo 

celular - e exógenas - como luz solar - capazes de gerar danos no DNA (Blokhina et 

al., 2003, Wang, 2008); além de condições como, privação de nutrientes e variação 

de pH ou temperatura (Nohmi, 2006).  

Para se adaptar a ambientes e condições hostis, os organismos respondem 

alterando seu padrão de expressão gênica, dependendo da condição estressante 

enfrentada (Nohmi, 2006). Ocasionalmente, estresses ambientais podem resultar em 

danos ao DNA tais como: perda, dimerização, alquilação, desaminação e oxidação 

de bases, bem como quebra simples ou dupla-fita (Truglio et al., 2006).  

Diante disso, o DNA genômico é constantemente monitorado e, para 

assegurar a fiel transferência da informação genética, lesões são removidas por um 

conjunto de enzimas, coletivamente conhecidas como sistemas de reparo de DNA. 

Se não reparadas, as lesões de DNA podem resultar em mutações, recombinação 

genética e inibição ou alteração de processos celulares primordiais, como replicação 

e transcrição, dentre outros, se encontrando envolvidas com morte celular, 

envelhecimento e doenças como câncer (Britt, 1999; Eisen e Hanawalt, 1999).  

O grande número de tipos de danos a que o DNA está sujeito reflete a 

variedade de mecanismos de reparo de DNA presentes nos organismos. 

Basicamente, eles são classificados em: i) reparo direto, com a simples reversão da 

lesão, retornando a conformação original da molécula de DNA; ii) reparo de excisão, 

); iv) 

reparo recombinacional, ou simplesmente; v) tolerância à lesão, quando a lesão não 

é removida, mas há a manutenção das atividades essenciais da célula (como 

transcrição de RNA ou replicação de DNA) (Friedberg, 2004; Sancar et al., 2004; 

Zharkov et al., 2003; Martins-Pinheiro et al., 2007). 

 

 
 



 

1.11 Degradação de hidrocarbonetos 
 

A contaminação ambiental por produtos derivados do petróleo tem se 

tornado um problema em todo o mundo. No Brasil, vários milhões de litros de óleo 

tem sido acidentalmente liberados só nesta década (Batista et al., 2006). Por esta 

razão, a busca de processos que possam evitar e remediar a contaminação 

ambiental tem se intensificado. Processos de biorremediação envolvem a 

aceleração da biodegradação natural em ambientes contaminados (Calvo et al., 

2008). É um método efetivo no qual os microrganismos utilizam os contaminantes 

como fonte de carbono, resultando na transformação dos contaminantes em 

componentes de baixo peso molecular (Pirôlo et al., 2008). 

Apesar de não existir cepa bacteriana capaz de degradar todos os 

componentes do petróleo, alguns microrganismos possuem uma ampla capacidade 

para degradar vários tipos de hidrocarbonetos (Olivera et al., 2008). Diante disso, 

estudos genéticos têm focado principalmente em vias aeróbicas de degradação e o 

que se percebe, ao comparar as principais vias para o catabolismo de componentes 

aromáticos em bactérias, é que os passos iniciais de conversão são executados por 

diferentes enzimas, no entanto os componentes são transformados em um número 

limitado de intermediários centrais (Okoh, 2006). 

Estratégias de seleção para genes relacionados a vias de degradação de 

hidrocarbonetos baseiam-se em um novo fenótipo de utilização da fonte de carbono 

pelo hospedeiro, o qual permite a seleção direta de clones positivos no meio 

contendo hidrocarboneto. Exemplos incluem a identificação de novos genes para 

naftaleno dioxigenase (NFO) (Ono et al., 2007) e extradiol dioxigenases (EDO) 

(Suenaga et al., 2007). 

 

1.11.1 Os biossurfactantes 
 

Uma vez que somente moléculas dissolvidas podem ser metabolizadas 

pelos microrganismos (Krepsky et al., 2007), além da presença de enzimas 

específicas para biodegradação de hidrocarbonetos, outras estratégias, são 

naturalmente executadas pelos microrganismos para aumentar a disponibilidade 



 

desses poluentes hidrofóbicos, como formação de biofilme e produção de 

biossurfactante (Batista et al., 2006; Calvo et al., 2008). 

Os biossurfactantes são um grupo estruturalmente diverso de moléculas 

sintetizadas pelos microrganismos, extracelularmente ou como parte da membrana 

celular, que exibem pronunciadas atividades de superfície e emulsificante (Mulligan, 

2005; Rodrigues et al., 2006; Muthusamy et al., 2008; Katemai et al., 2008). 

Vários microrganismos que são capazes de assimilar hidrocarbonetos 

também são capazes de emulsificá-los durante o processo de degradação do 

substrato e, desde então, tem sido relatado o isolamento de agentes emulsificantes 

produzidos por estes (Cirigliano e Carman, 1984; Piskonen et al., 2008). 

Quando comparados a surfactantes sintéticos, os biossurfactantes têm 

várias vantagens, as quais são de grande interesse para aplicações biotecnológicas 

e industriais, como menor toxicidade, maior biodegradabilidade, melhor 

compatibilidade ambiental, habilidade emulsificante e desmulsificante, atividade 

antimicrobiana, requerimento de pequenas dosagens, atividade específica a pH, 

salinidade e temperaturas extremas, a habilidade de ser sintetizado a partir de 

substratos renováveis, e ampla diversidade química (possibilitando aplicações 

específicas) (Makkar e Cameotra,1997; Iwahori et al.,  2001; Maneerat,  2005; Peng 

et al., 2008).  

Essas propriedades únicas permitem o uso de biossurfactantes e a possível 

substituição dos surfactantes quimicamente sintetizados em um grande número de 

aplicações industriais (Nitschke e Costa, 2007).  

Exemplos de estudos sobre aplicações dos biossurfactantes têm focado na 

recuperação melhorada do óleo (MEOR) e biorremediação de poluentes, nas 

indústrias alimentícias (como emulsificantes, espumantes, molhantes, 

solubilizadores, agentes antiadesivos), de cosméticos, biomedicina e terapêutica 

(como agentes antimicrobianos, imunoreguladores e imunomoduladores) (Nitschke e 

Costa, 2007; Muthusamy et al., 2008).  

 
 
 
 
 
 



 

2  JUSTIFICATIVA 
 

Apesar do equilíbrio químico da biosfera depender diretamente dos 

microrganismos, os quais são essenciais para uma biosfera sustentável, o 

conhecimento acerca da constituição e dinâmica dos ecossistemas microbianos, 

responsáveis pela manutenção desse equilíbrio, é irrisório. O número total de células 

procarióticas na Terra tem sido estimado em 4 a 6x1030 sendo que apenas cerca de 

1% dos microrganismos presentes no meio ambiente pode ser cultivado através de 

técnicas padrão de cultivo e plaqueamento se apresentando, portanto, como um 

enorme pool biológico e genético que pode ser explorado para encontrar novos 

genes, vias metabólicas inteiras, bem como seus produtos. Tornando-se 

imprescindível investir em estudos que permitam o acesso ao patrimônio genético 

dessas espécies, visando a identificação e a caracterização de genes com potencial 

biotecnológico. Uma nova metodologia denominada de metagenoma está em 

crescente desenvolvimento e gerando uma quantidade enorme de informações 

biológicas, permitindo o acesso ao patrimônio genético de espécies microbianas 

sem a necessidade de isolamento e cultivo em laboratório. Diversos estudos têm 

confirmado que o acesso ao patrimônio genético das espécies através da 

abordagem metagenômica oferece uma fonte quase ilimitada para encontrar novos 

genes os quais codificam produtos gênicos biotecnologicamente relevantes. 

Também são objetivos destes estudos, aumentar a nossa compreensão a cerca dos 

processos ecológicos e moleculares nas comunidades microbianas, além de 

aumentar a compreensão da informação genômica individuais de micróbios de uma 

comunidade complexa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3  OBJETIVOS 
 

3.1  Objetivo geral 
 

O presente trabalho tem como principal objetivo a identificação de novos 

genes de interesse industrial e/ou biotecnológico a partir de estratégias de 

metagenoma e seleção funcional.  

 

3.2 - Objetivos específicos 
 

 Extração de DNA a partir de amostras ambientais; 

 Construção de biblioteca metagenômica; 

 Seleção funcional de clones da biblioteca metagenômica expressando genes 

codificando enzimas envolvidas na degradação de hidrocarbonetos; 

 Seleção funcional de clones expressando genes codificando enzimas 

relacionadas a mecanismos de reparo e/ou manutenção da integridade 

genômica; 

 Seleção funcional de clones expressando genes codificando enzimas com 

atividades protease, amilase e lipase; 

 Sequenciamento dos clones selecionados para a identificação de genes e 

predição de funções. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4  MATERIAL E MÉTODOS 
 

Conteúdo protegido para publicação. Obrigada pela compreensão. 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5  RESULTADOS 
 

Conteúdo protegido para publicação. Obrigada pela compreensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6  DISCUSSÃO 
 

Conteúdo protegido para publicação. Obrigada pela compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7- CONCLUSÃO 
 

A abordagem metagenômica aplicada neste trabalho a partir de 

metodologias de seleção funcional, visando à identificação de novos genes com 

potencial biotecnológico, foi bem sucedida uma vez que foram obtidos 49 clones 

positivos para as funções testadas, dos quais 29 foram seqüenciados até o 

momento e apresentaram resultados promissores. 
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