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INTRODUÇÃO:

O microrganismo Antarctomyces pellizariae, isolado de um ambiente extremo (DE MENEZES,

2017), a Antártida, apresenta uma série de adaptações metabólicas e fisiológicas para sobreviver às

condições desfavoráveis de temperatura, disponibilidade de nutrientes e exposição à radiação UV.

Essas  adaptações  tornam  esse  microrganismo  uma  plataforma  interessante  para  prospecção  de

diferentes produtos de interesse biotecnológico como o pigmento responsável pela sua coloração azul,

proteínas anticongelantes e enzimas aplicáveis na indústria de alimentos. Uma das ferramentas para a

análise dos potenciais produtos foi o estudo do genoma, como realizado por Batista (2020) em busca

de sequências envolvidas na síntese de enzimas como lipases, proteases e enzimas do metabolismo

de carboidratos. O objetivo desse projeto é a análise in silico de sequências envolvidas na produção de

enzimas de interesse industrial,  bem como o cultivo desse microrganismo em biorreator.  Também

estão sendo realizados ensaios bioquímicos para determinação de atividade amilolítica, proteolítica,

lipolítica e celulolítica por este microrganismo.

METODOLOGIA:

Para todos os procedimentos, foi utilizada a linhagem UFMGCB 12416 de  Antarctomyces 
pellizariae.

Fermentação:
Para  cultivo  em  meio  líquido  utilizando  biorreator  de  bancada  foi  utilizado  o  meio  Batata

Dextrose (BD), preparado a partir da adição de glicose (15 g/L) a uma infusão de batatas com cascas

(100g/L),  sendo a agitação mantida em 150 rpm, aeração de 1 vvm a 7 e 10 °C durante 21 dias,

utilizando ~1 cm² de meio sólido para cada 150 mL de meio de cultura BD.
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Análise in silico:
Para  as  análises  in  silico,  foi  utilizado  o  genoma  obtido  por  Batista  et  al.  (2020)  e

ferramentas de busca em texto para selecionar os genes de interesse com base nas anotações do

arquivo FASTA. Para esta busca, utilizou-se o comando grep (Global regular expression print)

com palavras-chave, como “amylase”, “peroxidase” e “laccase”.

Determinação qualitativa de enzimas de interesse:
Foram preparados meios de cultura a fim de verificar a existência de atividades amilolítica,

proteolítica, lipolítica e celulolítica pelo A. pelliziariae. O microrganismo foi cultivado previamente

em placas de ágar Sabouraud e Ágar Dextrose de batata, em seguida, foram cortados quadrados

de ~1cm² de área dos meios, sendo posteriormente posicionados sobre as placas contendo os

meios de cultivo para determinação de cada enzima. As placas foram então incubadas a 5 °C e

observada ao longo de 15 dias.

A Formulação dos meios de cultura constam na Tabela 1.

Tabela 1. Composição dos meios para determinação qualitativa de enzimas de interesse.

Enzima a ser identificada Composição deo meio

Celulase
Meio ágar carboximetilcelulose sódica (g/L): NaNO3, 2; 
K2HPO4,1; MgSO4, 0,5; KCl 0,5; CMC-Na 2; peptona 0,2;  
ágar 17 

Amilase
Meio ágar-amido (g/L): NaNO3, 3; KH2P04, 1; MgSO4.7H2O
0,5; KCl, 0,5;  FeS04.7H20, 0,01;  amido solúvel, 10;  ágar 
18. 

Lipase Ágar Tween-20 (g/L): Peptona, 10; NaCl, 5; CaCl.2H2O 0,1; 
tween-80 1 % (v/v); ágar 16 

Proteases
Ágar leite desnatado em pó (g/L): ágar BDA 20; leite 
desnatado em pó 20; ambos diluídos em 200 mL de água 
destilada cada, e acrescentado 600 mL de solução tampão 
fosfato 0,2M pH7 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Fermentação:
A Figura 1 contém o progresso de 22 dias de fermentação a 7 °C.

Nota-se o surgimento da cor azul ao longo do tempo. A pigmentação azul pode estar associada

a situações de estresse fisiológico, como acúmulo de metabólitos, escassez de nutrientes e exposiçã a

luz.

Análise in silico:
Além  das  ocorrências  encontradas,  foram  encontradas  3841  ocorrências  de  proteínas  de

função desconhecida, cujas anotações continham “Protein of unknown function” em suas descrições

em um total de 8748 anotações, determinadas a partir da contagem de “>” nos arquivos FASTA, uma

vez que estes símbolos são encontram-se somente uma vez e no início de cada anotação.

A Tabela 2 contém os resultados obtidos da análise in silico.
Tabela 2. Resultados das buscas por palavras-chave de proteínas de interesse industrial

Palavra-chave Ocorrências Exemplos
amylase 1 "Similar to GLAA Glucoamylase (Aspergillus niger OX=5061)"

cellobiohydrolase 0 -
cyclodextrin 0 -

endoglucanase 3

"Similar to cel61a Endoglucanase-4 (Hypocrea jecorina 
OX=51453)"; "Similar to gh5-1 Endoglucanase gh5-1 
(Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 
708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) OX=367110)"; "Similar to 
Endoglucanase type C (Fusarium oxysporum OX=5507)"
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Figura 1: Fermentação de A. pellizariae em meio BD a 7 °C em 22 dias. Agitação 150 rpm e aeração
1 vvm



galactosidase 2
"Similar to LAC4 Beta-galactosidase (Kluyveromyces lactis 
(strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / 
NRRL Y-1140 / WM37) OX=284590)"

glucosidase 20

"Similar to agdA Alpha-glucosidase (Aspergillus oryzae (strain 
ATCC 42149 / RIB 40) OX=510516)"; "Similar to adg3 Probable 
secreted beta-glucosidase adg3 (Schizosaccharomyces pombe 
(strain 972 / ATCC 24843) OX=284812)"; "Similar to MAL2 
Alpha-glucosidase (Candida albicans OX=5476)"

invertase 0 -
laccase 0 -

lipase* 12

"Similar to LIP1 Lipase 1 (Geotrichum candidum 
OX=1173061)"; "Similar to TGL4 Lipase 4 (Saccharomyces 
cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) OX=559292)"; 
"Similar to lip Triacylglycerol lipase (Burkholderia glumae 
OX=337)"

lysozyme 0 -

pectin 3

"Similar to pelA Probable pectin lyase A (Neosartorya fumigata 
(strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) 
OX=330879)"; "Similar to pelF Probable pectin lyase F 
(Aspergillus niger (strain CBS 513.88 / FGSC A1513) 
OX=425011)"; "Similar to pelF-2 Probable pectin lyase F-2 
(Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) 
OX=341663)"

peroxidase 3

"Similar to CCP1 Cytochrome c peroxidase, mitochondrial 
(Gibberella zeae (strain PH-1 / ATCC MYA-4620 / FGSC 9075 / 
NRRL 31084) OX=229533)"; "Similar to gpx1 Glutathione 
peroxidase-like peroxiredoxin gpx1 (Schizosaccharomyces 
pombe (strain 972 / ATCC 24843) OX=284812)"; "Similar to 
AFUA_6G13570 Putative heme-binding peroxidase 
(Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 
101355 / FGSC A1100) OX=330879)"

phospholipase 12

"Similar to css1 Inositol phosphosphingolipids phospholipase C 
(Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) 
OX=284812)"; "Similar to SPCC1020.13c Probable 
phospholipase C1020.13c (Schizosaccharomyces pombe (strain
972 / ATCC 24843) OX=284812)"; "Similar to pld1 
Phospholipase D1 (Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / 
ATCC 24843) OX=284812)"

phytase 1 "Similar to phyA 3-phytase A (Aspergillus oryzae (strain ATCC 
42149 / RIB 40) OX=510516)"

polygalacturonase 0 -
tannase 0 -
xylanase 0 -

xylosidase 1 "Similar to xsa Xylosidase/arabinosidase (Bacteroides ovatus 
OX=28116)"

função
desconhecida** 3841

total*** 8748
(*) Desconsiderou-se as ocorrências com “phospholipase”

(**) Buscou-se por “Protein of unknown function” utilizando-se a opção “-c” para realização da contagem ocorrências

(***) Buscou-se pelo símbolo “>” utilizando-se a opção “-c” para realização da contagem de ocorrências

Com o intuito de encontrar proteínas que sejam de interesse industrial, alguns refinos foram

feitos  na  busca  quando,  por  exemplo,  excluiu-se  resultados  referentes  a  reguladores,  como  na
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anotação seguinte: >APELI_5931-RA transcript Name:"Similar to SRF1 Regulator of phospholipase D

SRF1 (Saccharomyces cerevisiae  (strain  ATCC 204508 /  S288c)  OX=559292)"   offset:0  AED:1.00

eAED:1.00 QI:0|-1|0|0|-1|1|1|0|500 Não se trata de um gene codificante de fosfolipase, mas de um

gene  similar  ao  regulador  de  uma  fosfolipase.  Existem  também  resultados  que  tratam-se  de

metabolismo  intracelular  e  sem  aplicabilidade  industrial,  como  é  o  caso  dos  três  resultados

encontrados  para  “peroxidase”.  Dentre  as  proteínas  que  apresentam  potencial  para  aplicação

industrial, destaca-se a beta-galactosidase similar à encontrada em K. lactis.

Outras análises – como a busca por genes ortólogos no banco de dados  Orthodb – serão

realizadas  a  fim  de  avaliar  melhor  a  aplicabilidade  das  enzimas  encontradas  no  genoma  do  A.

pelliziariae.

Determinação qualitativa de enzimas de interesse:
Estas análises ainda estão em andamento. Com a quantidade de lipases encontrada, espera-

se encontrar um halo de lipólise nas placas de Ágar Tween-20. A presença de proteínas similares a

beta-glucosidases encontradas na natureza, além de outras glucosidases, sugerem uma boa chance

de halos  de amilólise  e celulólise  nos respectivos  meios  (ágar  amido e ágar  carboximetilcelulose,

repectivamente).  Como seres  quimioheterotróficos,  é  espera-se que  o  A. pellizariae tenha  alguma

forma de obtenção de aminoácidos do meio. Deste modo, um halo de proteólise também deve ser

observado.

CONCLUSÕES:

Por tratar-se de um microrganismo ainda pouco estudado e adaptado a condições extrmófilas,

é interessante que se desenvolvam os testes deste trabalho a fim de se conhecer melhor as possíveis

aplicações  do  A.  pellizariae  (com  ênfase  na  indústria  de  Alimentos),  seu  metabolismo  e  seu

comportamento em algumas condições de cultivo.

Os  resultados  obtidos  podem  sugerir  a  descoberta  de  enzimas  de  atuação  em  baixas

temperaturas, o que traria benefícios para a indústria, inclusive de alimentos.
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