
Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
134 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
RESUMOS DE PROJETOS ......................................................................................................... 135 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
135 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS DE PROJETOS 
 

A IDENTIFICAÇÃO E ANOTAÇÃO DE REGIÕES 3´ UTR DE PEIXE NEOTROPICAL PIARACTUS 
MESOPOTAMICUS ............................................................................................................................ 136 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL GENOTÓXICO DAS ÁGUAS DO CÓRREGO DO LIMOEIRO NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE PRUDENTE ATRAVÉS DO TESTE ALLIUM CEPA L. ................................................... 137 

AVALIAÇÃO IN VITRO DE EFEITOS GENOTÓXICOS E PROTETORES DO EXTRATO ETANÓLICO DA 
CASCA DE SPONDIAS PURPUREA L. .................................................................................................. 138 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
136 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Biológicas  

Genética    

 
 

A IDENTIFICAÇÃO E ANOTAÇÃO DE REGIÕES 3´ UTR DE PEIXE NEOTROPICAL PIARACTUS 
MESOPOTAMICUS  

 
JHULYA ZANFOLIN ANDRADE  
EDSON ASSUNÇÃO MARECO  

 
A atuação da bioinformática em estudos genéticos é considerada muito ampla, como exemplo 
pode-se citar a montagem do genoma que ocorre a partir da utilização de programas que 
promovem o alinhamento de fragmentos de DNA sequenciados. Neste sentido, levando em 
consideração a grande quantidade de organismos existentes e a grande variabilidade de 
características moleculares entre as espécies, podemos dizer que a bioinformática possui uma 
grande importância na organização destas informações genéticas. Os peixes são considerados o 
grupo de vertebrados com maior diversificação. Em especial, os peixes neotropicais conhecidos 
como teleósteos têm apresentado uma grande diversidade em estudos citogenéticos. Desta 
forma, a identificação e anotação das sequências nucleotídicas se tornam necessárias no sentido 
de compreender a organizar tais informações. Além disso, a compreensão e a comparação destas 
informações entre as espécies, tanto podem contribuir para ampliar quanto podem aprimorar os 
estudos moleculares para estas espécies.  Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo 
geral, a utilização de técnicas e ferramentas computacionais para a identificação e anotação de 
regiões não traduzidas (3´ UTR) do transcriptoma de Piaractus mesopotamicus (pacu). Além disso, 
buscaremos avaliar o grau de similaridade destas regiões em comparação com outras espécies de 
peixes. Para a realização das análises, utilizaremos sequências disponibilizadas em banco de dados 
públicos. A anotação das regiões 3´ UTR do pacu será realizada com base no alinhamento e a 
similaridade destas regiões, com as regiões 3´ UTR dos outros organismos. Finalmente 
utilizaremos a reconstrução filogenética, na finalidade identificar a possível função conservada 
entre as espécies de peixes.            
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Muitos problemas de saúde em humanos são atribuídos à contaminação do meio ambiente por 
resíduos decorrentes das atividades antrópicas. Para a avaliação de riscos mutagênicos, a 
detecção de agentes contaminantes e o biomonitoramento ambiental, os bioensaios com plantas 
superiores têm sido amplamente utilizados, sendo que uma das espécies mais empregadas é o 
Allium cepa L. (cebola comum).  O objetivo dessa pesquisa é avaliar a citotoxicidade e a 
genotoxicidade da água coletada do córrego do Limoeiro, situado na cidade de Presidente 
Prudente, SP, por meio do sistema teste Allium cepa como bioindicador. Pretende-se verificar a 
ocorrência e os tipos de danos causados em células meristemáticas radiculares através dos testes 
de aberrações cromossômicas, índice mitótico e micronúcleo. Os testes serão realizados em 
amostras coletadas em cinco pontos do córrego, desde a sua nascente, ao longo do percurso do 
curso d'água dentro do município e até alguns quilômetros distantes da área urbana. Serão 
avaliados dois períodos do ano, sendo as primeiras amostras coletadas nos meses de junho a 
agosto, quando o clima é predominantemente seco. As demais amostras serão coletadas nos 
meses de janeiro a março, quando o clima tem predominância chuvosa. Serão utilizados 8 bulbos 
de Allium cepa para cada ensaio em cada um dos cinco pontos de amostragem. Serão utilizados 
como controle negativo bulbos mantidos sobre água mineral e, como controle positivo, bulbos 
mantidos em solução de Actara 250 WG diluído em água destilada, perfazendo um total de 56 
bulbos para os testes realizados em cada estação climática. Pontas de raízes em crescimento serão 
coletadas e fixadas em solução de metanol/ ácido acético glacial (3:1) e mantidas em refrigeração 
até o preparo das lâminas. Será empregada a técnica de esmagamento de meristemas radiculares 
após a sua coloração pelo método de Feulgen. Configurações celulares serão observadas em 
microscópio óptico, através da técnica de varredura, onde serão contadas 2000 células por ponto 
de coleta. O índice mitótico será avaliado através da observação do número de células em cada 
fase da divisão celular. Será analisada a frequência dos diferentes tipos de aberrações 
cromossômicas, tais como: formação de anel, atraso na separação de cromátides-irmãs, presença 
de pontes e fragmentos cromossômiicos em anáfase e telófase, formação de micronúcleos e 
outras anomalias que permitam a detecção de danos ao DNA a nível qualitativo. Os resultados 
serão submetidos à análise de variância pelo teste F e ao teste de Tukey para a comparação de 
médias ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico Assistat. 
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O uso de plantas para fins terapêuticos tem aumentado consideravelmente, assim como a crença 
de que elas possuem efeitos benéficos e são livres de efeitos colaterais ou adversos. No entanto, a 
maioria das informações disponíveis sobre o consumo dessas plantas não tem nenhum suporte 
científico e seu uso é baseado apenas na cultura popular. Entre as plantas utilizadas pela 
humanidade como fonte de alimentação e de medicamentos estão aquelas pertencentes ao 
gênero Spondias. A espécie Spondias purpurea L. produz frutos comestíveis conhecidos 
popularmente no Brasil como seriguela e em inglês como jocote. Há relatos de utilização dessa 
planta para diarreia, coceiras, disenterias, inchaços e etc. Embora essas e outras atividades 
tenham sido reportadas, pouquíssimos estudos relacionando os efeitos dos frutos e das folhas da 
S. purpurea sobre o DNA (indução, redução ou prevenção de mutações) estão disponíveis 
atualmente, e nenhum estudo relacionado à casca. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é 
avaliar in vitro os potenciais citotóxicos e genotóxicos do extrato etanólico da casca dessa 
planta. Os efeitos citotóxicos serão avaliados através da exposição das células de ovário de 
hamster chinês (CHO-k1) a 10 diferentes concentrações do extrato, pelo teste do MTT. A partir do 
teste do MTT, 3 concentrações serão escolhidas para avaliação de efeitos genotóxicos, e dos 
possíveis efeitos sobre a morte celular e sobre alguns parâmetros de estresse oxidativo. Os efeitos 
genotóxicos serão avaliados através do ensaio do cometa, que avalia diretamente o dano no 
material genético pela exposição a um xenobiótico. Para avaliação de morte celular, serão 
utilizados dois corantes fluorescentes, Hoechst 33342 e Iodeto de Propídio, que evidenciam 
células apoptóticas e necróticas, respectivamente. E para avaliação de parâmetros de estresse 
oxidativo, os níveis de glutationa reduzida (GSH) e substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS) serão quantificados. 

 


