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TÍTULO DO PROJETO: 
 ANÁLISE PROTEÔMICA E METABOLÔMICA DE 

CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM PARA IDENTIFICAÇÃO 

DE BIOMOLÉCULAS DE VALOR INDUSTRIAL 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 

Conhecimento
1
 

Biológicas 
Área de 

Atuação
2
 

Biotecnologia 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período (36 meses) 
( ) ( ) (x) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 
Caracterizar o perfil proteômico e metabolômico de diferentes isolados amazônicos de 

Chromobacterium violaceum para descoberta de novas biomoléculas de interesse industrial. 

Atividades  

 

 

- Obter diferentes isolados de C. violaceum da águas do Rio Negro; 

- Caracterizar seus perfis proteômicos em condições normais e em diferentes tipos de estresses; 

- Caracterizar seus perfis metabolômicos em condições normais e de diferentes tipos de 

estresses; 

- Identificar biomoléculas ativas contra microrganismos patógenos de doenças de humanos e 

plantas;  

- Identificar elementos genéticos regulatórios , como por exemplo promotores termo-

reguláveis,  que possam servir de base para construção de novos vetores para tranformação 

genética e para expressão de genes heterólogos nesse tipo de bactéria. 

 

 

Inovação 

 

A execução desse projeto deverá resultar na descoberta de novas biomoléculas ativas contra 

microrganismos patogênicos e também novos vetores para manipulação genética desse 

importante tipo de bactéria. 

EQUIPE 

Líder 
Edmar Vaz de Adnrade 

92-3305-4230; 92-9126-2160 

edandrade@ufam.edu.br; 

edandrade2003@yahoo.com.br  

Parcerias 

Institucionais
3
 

Universidade Federal do Amazonas – Centro de Apoio Multi-disciplinar (CAM) 

Universidade Federal do Amazonas – Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) 

FIOCRUZ 

 

                                                           
1
 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; Saúde; 

Agrárias; Sociais Aplicadas; Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
2
 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; microeletrônica; 

processo produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); capacitação de RH; 
desenvolvimento energético; televisão digital; ou Outros, especificando-o. 
3
Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma instituição, 

em caso de terem sido credenciadas individualmente. 
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