AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS DE ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO

AUTORIZAÇÃO nº 001/2008

Validade: 26/10/2010

Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada do Instituto Butantan
Projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da autorização especial:
1. “O gênero Bothrops: visualização proteômica da complexidade e similaridade
de seus venenos e de seus sub-proteomas de toxinas por eletroforese
bidimensional aliada a diversos métodos de identificação”, coordenado por
Solange Maria de Toledo Serrano.
2. “Proteômica e transcriptômica aplicadas ao estudo da variação ontogenética
do veneno de Brothrops jararaca”, coordenado por Solange Maria de Toledo
Serrano.
3. “Análise molecular da composição de tecidos de serpentes”, coordenado por
Marina Tizuko Assakura Hashimoto.
4. “Caracterização farmacológica, bioquímica e imunológica de venenos e
toxinas de peixes peçonhentos”, coordenado por Mônica Valdyrce dos Anjos
Lopes Ferreira.
5. “Estudo sobre a relação entre a estrutura e função de metaloproteinases de
Bothrops jararaca”, coordenado por Solange Maria de Toledo Serrano.
6. “Estudo de sistema imune em Aracnídeos e Miriápodes: moléculas com
atividade antimicrobiana”, coordenado por Pedro Ismael da Silva Júnior.
7. “Análise da composição molecular da pele de anfíbios”, coordenado por
Marina Tizuko Assakura Hashimoto.
8. “Busca de novos peptídeos biologicamente ativos e seletivos presentes na
fração de baixo peso molecular de toxinas de venenos, para serino-peptidases
e metalo-peptidases de mamíferos”, coordenado por Vanessa Rioli.
9. “Estudo das alterações induzidas na matriz extracelular pelas principais
toxinas do veneno do peixe “Thalassophryne nattereri”, coordenado por Carla
Lima da Silva.
10. “Estudo sobre a relação entre estrutura e função de serinoproteinases do
veneno de Bothrops jararaca”, coordenado por Solange Maria de Toledo
Serrano.
11. “Análise da composição e das atividades biológicas do veneno da serpente
Phalotris mertensi”, coordenado por Solange Maria de Toledo Serrano.

12. “Efeitos de venenos de serpentes sobre o perfil de expressão gênica de
culturas de células de mamíferos”, coordenado por Solange Maria de Toledo
Serrano.

AUTORIZAÇÃO nº 002/2008

Validade: 31/10/2010

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
Obs: Esta autorização refere-se ao deferimento do pedido de renovação da
autorização especial n°03/2006.
Projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da autorização especial da
Embrapa:
1. “Clonagem, exportação e caracterização do hormônio luteinizante (LH) e
folículo estimulante (FSH) do pirarucu (Arapaima gigas)”, coordenado por
Marcos Tucunduva de Faria.
2. “Execução de análises bioquímicas de 3 espécies frutíferas nativas para
caracterizar e monitorar os teores de antioxidantes e as qualidades alimentares
de óleos vegetais”, coordenado por Tânia da Silveira Agostini Costa.
3. “Avaliação de resistência/tolerância de genótipos de Psidium spp. ao
nematóide de galhas da goiabeira irrigada no Semi-Árido brasileiro”,
coordenado por José Mauro da Cunha e Castro.
4. “Seleção de fermento láctico resistente a bacteriófagos para a produção de
queijo de coalho”, coordenado por Laura Maria Bruno.
5. “Relações entre os materiais do solo e a biodiversidade no Cerrado:
mecanismos fisiológicos de tolerância a metais em espécies nativas do
Cerrado”, coordenado por Leide Rovênia Miranda de Andrade.
6. “Capacitação sobre compostos
coordenado por Roberto Fontes Vieira.

anti-oxidantes

em

frutas

nativas”,

7. “Estruturação de um banco de germoplasma de bactérias, associadas a
vegetais, com potencial para exploração biotecnológica na agricultura”,
coordenado por Jerri Édson Zilli.
8. “Formação de base silvicultural para expansão de plantios florestais
necessários à matriz de agroenergia brasileira”, coordenado por Paulo Eduardo
Telles dos Santos
9.
“Formação de banco de germoplasma de Schizolobium parahyba var
parahyba e amazonicum para conservação genética pré-melhoramento”,
coordenado por Estefano Paludzyszyn

10.
“Hibridação intra e interespecífica em genótipos de amendoim forrageiro
para o desenvolvimento de novas cultivares”, coordenado por Giselle Mariano
Lessa de Assis
11.
“Estratégias moleculares aplicadas a prospecção de genes de Bacillus
thuringiensis para controle de pragas de milho”, coordenado por Maria José
Vilaça de Vasconcelos
12.
“Obtenção de cultivar melhorada de pimenta longa no estado do Acre”,
coordenado por Jacson Rondinelli da Silva Negreiros
13.
“Detecção molecular e controle de fungos filamentosos produtores de
aflatoxinas em Castanha do Brasil”, coordenado por Otniel Freitas Silva
14.
“Estabelecimento de matrizes e propagação de maracujazeiro
(Passiflora spp), por enxertia na Amazônia Sul Ocidental”, coordenado por
Givanildo Roncatto
15.
“Pirosequenciamento de DNA plasmidial presentes na estirpe de
Bacillus thuringiensis S76 e análise do conteúdo genômico”, coordenado por
José Ivo Baldani
16.
“Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético do
maracujazeiro por marcadores moleculares”, coordenado por Fábio Gelape
Faleiro
17.
“Controle de Guignardia citricarpa e Penicillium digitatum em pós
colheita de frutos de laranja orgânica com óleos essenciais e agentes de
biocontrole”, coordenado pela Dra. Lilia Aparecida Salgado de Morais
18.
“Inventário de fitoterápicos utilizados no controle de endo e ecto
parasitas e outras afecções em bovinos”, coordenado por Maria de Fátima
Ávila Pires
19.
“Reserva extrativista do Cazumbá Iracema – Um modelo de
conservação e uso sustentável da biodiversidade por comunidades tradicionais
na Amazônia”, coordenado pelo Dr. Murilo Fazolin
20.
“Melhoramento genético da pupunha”, coordenado pelo Dr. Antonio
Nascim Kalil Filho
21.
“Caracterização de transcritos e proteínas de aranhas”, coordenado pelo
Dr. Elibio Leopoldo Rech Filho
22.
“Melhoramento genético da pupunha (Bactris gasipaes Kunth. var.
gasipaes Herderson) para palmito em diferentes regiões brasileiras – Avaliação
e seleção de genótipos superiores de pupunha para palmito no Acre”,
coordenado pelo Dr. Jacson Rondinelli da Silva Negreiros

23.
“Desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de helicônias:
novo segmento de mercado para a Amazônia”, coordenado pela Dra. Regina
Caetano Quisen
24.
“Uso de plantas medicinais como imunoestimulante para tambaqui
(Colossoma macropomum) criado em tanque rede”, coordenado pela Dra.
Cheila de Lima Boijink
25.
“Melhoramento genético da pupunha (Bactris gasipaes Kunth. var.
gasipaes Herderson) para palmito em Roraima”, coordenado pelo Dr. Paulo
Emílio Kaminski
26.
“Tecnologias de manejo agroecológico em pequenas propriedades rurais
no entorno de Boa Vista”, coordenado pelo Dr. Alberto Luiz Marsaro Júnior
27.
“Melhoramento genético da pupunha (Bactris gasipaes), coordenado
pelo Dr. João Tomé da Farias Neto
28.
“Avaliação da reação de espécies forrageiras perenes a nematóides de
importância econômica no Cerrado”, coordenado pelo Dr. Guilherme
Lafourcade Asmus
29.
“Prospecção de plantas medicinais para controle do carrapato dos
bovinos (Rhipicephalus microplus)”, coordenado pela Dra. Karina Neoob de
Carvalho Costa
30.
“Avaliação de progênies de açaizeiro para produção de frutos tipo
branco para produção de frutos no estado do Pará”, coordenado pelo Dr. João
Tomé de Farias Neto
31.
“Avaliação de progênies de açaizeiro para produção de frutos ne
entressafra em terra firme no estado do Pará”, coordenado pelo Dr. João Tomé
de Farias Neto
32.
“Implantação de laboratório de instrumentação para
agroindustriais”, coordenado pelo Dr. Marcos Enê Chaves Oliveira

produtos

33.
“Banco ativo de germoplasma de Timbó”, coordenado pela Dra.
Fernanda Ikiu Borges de Souza
34.
“Reação de plantas de maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sims f.
flavicarpa Deg.) a Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae do estado do Pará,
coordenado pela Dra. Alessandra Keiko Nakasine Ishida
35.
“Sistema paraense de inovação – SIPE”, coordenado pelo Dr. Antonio
Pedro da Silva Filho
36.
“Utilização de metagenômica e proteômica visando à prospecção de
enzimas e genes de interesse biotecnológico para o setor sucroalcooleiro”,
coordenado pela Dra. Betânia Ferraz Quirino

37.
“Caracterização e avaliação de acesso de palmeiras nativas na
Amazônia”, coordenado pelo Dr. João Tomé de Farias Neto
38.
“Sequenciamento genômico de bactérias fixadoras de nitrogênio
associadas às plantas não leguminosas e leguminosas”, coordenado pelo Dr.
José Ivo Baldani
39.
“Coleta, caracterização e avaliação de procedências de Jatropha curcas
L (pinhão manso) provenientes dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul”, coordenado pelo Dr. César José da Silva
40.
“Silvicultura, manejo e tecnologia de madeira para sistemas de produção
de florestas plantadas em áreas alteradas na Amazônia”, coordenado pelo Dr.
Roberval Monteiro Bezerra de Lima.
41.
“Desenvolvimento de bioinsumo como alternativa para auxílio no
controle fitossanitário de culturas de valor econômico em sistema plantio
direto”, coordenado pelo Dr. Luis Carlos Hernani.
42.
“Avaliação de híbridos interespecíficos em área de incidência do
amarelecimento fatal no Pará”, coordenado pelo Dr. Rui Alberto Gomes Junior.
43.
“Coleta, conservação, caracterização, documentação e uso de plantas
medicinais e aromáticas de ocorrência na Amazônia oriental”, coordenado pelo
Dr. Osmar Alves Lameira
44.
“Banco ativo de espécies florestais nativas da Embrapa Amazônia
Oriental” coordenado pelo Dr. Eniel David Cruz.
45.
“Pré-melhoramento de espécies frutíferas nativas”, coordenado pela Dra.
Aparecida das Graças Claret de Souza.
46.
“Caracterização morfológica e molecular do banco de germoplasma de
mandioca da Embrapa Amazônia Oriental”, coordenado pela Dra. Elisa Ferreira
Moura Cunha.
47.
“Micro propagação de espécies de Piper SP. Nativas para obtenção de
microenxertos de Piper nigrum”, coordenado pela Dra. Simone de Miranda
Rodrigues.
48.
“Transcriptoma do Fusarium solani f. SP piperis obtido durante a
interação com Piper colubrinum, via plataforma solid de sequenciamento”,
coordenado pela Dra. Simone de Miranda Rodrigues.
49.
“Melhoramento genético do guaranazeiro”, coordenado pelo Dr. André
Luiz Atroch.
50.
“Aplicação de estudos de propagação vegetativa para o uso e
conservação de espécies florestais tropicais”, coordenado pela Dra. Regina
Caetano Quisen.

51.
“Avaliação e seleção de genótipos de guaranázeiro em coleção em
coleção ex situ com potencial de uso ornamental ou paisagístico”, coordenado
pela Dra. Regina Caetano Quisen.
52.
“Adaptação e desenvolvimento do processo de micropropagação do
cupuaçuzeiro”, coordenado pela Dra. Simone de Miranda Rodrigues.
53.
“Avaliação de clones de taperebazeiro de interesse para a agroindústria
no estado do Pará”, coordenado pelo Dr. Rafael Moysés Alves
54.
“Caracterização fitoquímica da pitanga Eugenia uniflora e seu potencial
uso como alimento funcional”, coordenado pela Dra. Marcia Vizzoto
55.
“Melhoramento genético de dendezeiro visando aumento da
produtividade, tolerância ao amarelecimento fatal e ampliação da base genética
de variedades comerciais”, coordenado pelo Dr. Raimundo Nonato Vieira da
Cunha
56.
“Avaliação agronômica e bromatológica de genótipos de amendoim
forrageiro em Rio Branco – AC”, coordenado pela Dra. Giselle Mariano Lessa
de Assis
57.
“Interação das cigarrinhas-das-pastagens com as forrageiras dos
gêneros Brachiaria e Pennisetum: bases moleculares e bioquímicas”,
coordenado pelo Dr. Alexander Machado Auad
58.
“Isolamento de microrganismos degradadores de lignocelulose e
avaliação enzimática de isolados fibrolíticos”, coordenado pelo Dr. Jailton da
Costa Carneiro
59.
“Análise de crescimento e marcha de absorção de nutrientes de
espécies medicinais amazônicas”, coordenado pela Dra. Francisco Célio Maia
Chaves
60.
“Pré-seleção de seringueiras tricompostas de rápido crescimento e
elevada produtividade no estado do Acre”, coordenado pelo Dr. Rivadalve
Coelho Gonçalves
61.
“Acompanhamento e análise dos parâmetros
coordenado pelo Dr. Marcelo Henrique Otenio

de

fermentação”,

62.
“Bioprospecção microbiana em Unidades de Conservação da Amazônia,
Roraima- RR”, coordenado pelo Dr. Jerri Édson Zilli
63.
“Pastilhas biológicas: mecanismo de liberação de microinseticidas e
outros agentes biológicos ou químicos”, coordenado pelo Dr. Rogério Biaggioni
Lopes

64.
“Desenvolvimento de recursos genômicos para estudos genéticos e
melhoramento do amendoim”, coordenado pelo Dr. Márcio de Carvalho
Moretzsohn
65.
“Desenvolvimento e modelagem do crescimento de material propagativo
melhorado de erva mate”, coordenado pelo Dr. José Alfredo Sturion
66.
“Caracterização, avaliação e seleção de acessos promissores de
macaúba de diferentes regiões do cerrado”, coordenado pelo Dr. Léo Duc
Carson Schwartzaupt da Conceição
67. “Desenvolvimento de marcadores de microssatélites e prospecção de
genes em um umbuzeiro pela técnica de cDNA-AFLP”, coordenado pelo Dr.
Carlos Antônio Fernandes Santos
68.
“Coleções de microrganismos fitopatogênicos”, coordenado pela Dra.
Olinda Maria Martins
69.
“Estratégias inovadoras visando o incremento na eficiência do processo
de fixação biológica do nitrogênio com leguminosas de grãos e oleaginosas”,
coordenado pela Dra. Mariângela Hungria da Cunha
AUTORIZAÇÃO nº 001/2009

Validade: 23/01/2011

Instituto Butantan
Projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da autorização especial:
1. “Estudo de genes de toxinas e seus homólogos em cascavéis”, coordenado
por Nancy Oguiura.
2. “Fisiologia comparada de serpentes”, coordenado por Ida Sigueko Sano
Martins.
3. “Proteínas provenientes da saliva de hematófagos (Anblyomma cajennense
e Haementeria depressa) e das cerdas da lagarta Lonomia obliqua com
atividade no sistema hemostático”, coordenado por Ana Marisa ChudzinskiTavassi.
4. “Metabolismo do ferro e síntese de heme em células eritrocitárias imaturas
de anfíbios anuros durante a eritropoese”, coordenado por Aurora Marques
Cianciarullo.
5. “Estudo morfológico e histoquímico da pele de anfíbios ápodos e anuros
correlacionado à ecologia desses animais”, coordenado por Marta Maria
Antoniazzi.
6. “Aminopeptidases do sêmen de cascavel”, coordenado por Paulo Flávio
Silveira.

7. “Toxinas de baixo peso do veneno da aranha Phoneutria nigriventer”,
coordenado por Lanfranco Ranieri Paolo Troncone.
8. “Efeitos de toxinas isoladas dos venenos dos escorpiões Tityus serrulatus e
Tityus bahiensis sobre o sistema nervoso central, coordenado por Valquiria
Abrão Coronado Dorce.
9. “Estudos comparativos entre tecidos secretores, secreções e venenos de
raias fluviais, estuarinas e marinhas brasileiras”, coordenado por Kátia Cristina
Bárbaro.
10. “Estudo funcional, farmacológico e molecular do sistema reninaangiotensina em serpentes brasileiras”, coordenado por Maria Cristina Breno.
11. “Mecanismos celulares envolvidos na produção e secreção de veneno em
glândula de veneno da serpente Bothrops jararaca”, coordenado por Norma
Yamanouye.
12. “Avaliação do efeito da planta medicinal Lafoensia pacari na resposta Th2
induzida por antígenos alergênicos de Ascaris suum”, coordenado por Eliana
Faquim de Lima Mauro.
13. “Mecanismos envolvidos na ação imunossupressora de PAS-1
(componente de Ascaris suum)”, coordenado por Maria Fernanda de Macedo
Soares.
14. “Obtenção de hemolinfas e estruturas produtoras de veneno de lagartas
urticantes”, coordenado por Roberto Henrique Pinto Moraes.
15. “Geração de peptídeos bioativos a partir do veneno de Bothrops jararaca
sobre substratos endógenos”, coordenado por Ivo Lebrun.
16. “Estudo de comportamento de escolha de ambientes para camundongos
(Mus muscullus) frente a diferentes opções de condições climáticas e
avaliações biológicas decorrentes da escolha”, coordenado por Ivo Lebrun.
17. “Análise da expressão gênica diferencial das glândulas de veneno de
Bothrops jararaca”, coordenado por Inácio de Loiola Meirelles Junqueira de
Azevedo.
18. “Estudo da digestão em Arthropoda”, coordenado por Adriana Rios Lopes.
19. “Ação da jararagina no contato de adesão entre células endoteliais e matriz
extra-celular”, coordenado por Ana Maria Moura da Silva.
20. “Estudo do veneno e envenenamento causado por aranhas do gênero
Loxosceles”, coordenado por Kátia Cristina Bárbaro.

21. “Estudo do potencial supressor de venenos crotálicos durante a indução da
resposta humoral a um antígeno heterólogo”, coordenado por Eliana Faquim de
Lima Mauro.
22. “Ação da jararagina no perfil de expressão gênica de células endoteliais
humanas”, coordenado por Patrícia Bianca Clissa.
23. “Estudo de disintegrinas presentes nos venenos de serpentes da família
Viperidae”, coordenado por Maisa Splendore Della Casa
24. “Caracterização dos venenos de serpentes Viperidae e soroneutralização
pelos antivenenos comerciais”, coordenado por Maria de Fátima Domingues
Furtado.
25. “Caracterização dos venenos de serpentes Opistóglifas”, coordenado por
Maria de Fátima Domingues Furtado.
26. “Estudo de sequências homólogas em famílias de toxinas de serpentes”,
coordenado por Álvaro Rossan de Brandão Prieto da Silva.
27. “Caramujos vetores da esquistossomose e outros parasitos”, coordenado
por Toshie Kawano.
28. “Estudo morfológico comparativo e filogenético das glândulas cefálicas e
estruturas associadas em Colubridae com vistas ao mecanismo de injeção de
veneno”, coordenado por Marta Maria Antoniazzi.
29. “Estudo morfofisiológico de glândulas de veneno de serpentes Viperídeas
brasileiras em diversas fases de desenvolvimento”, coordenado por Sylvia
Mendes Carneiro.
30. “Estudos de toxinas isoladas de venenos animais com atividade
neurotóxica no sistema nervoso central”, coordenado por Maria Regina Lopes
Sandoval.
31. “Obtenção e utilização de anticorpos monoclonais anti-vírus rábico em
terapia e diagnóstico”, coordenado por Irene Fernandes.
32. “Caracterização da morfologia e atividades biológicas de componentes da
hemolinfa de opiliões da família Gonyletidae (Arachinida: Opiliones)”,
coordenado por Monamaris Marques Borges.
33. “Caracterização parcial de anticorpos monoclonais
metaloproteinase BaP1”, coordenado por Irene Fernandes.

contra

a

34. “Exposição pré-natal da mãe ao veneno dos escorpiões Tytius serrulatus e
Tytius bahiensis: efeitos na prole de ratos na vida adulta”, coordenado por
Valquíria Abrão Coronado Dorce.

35. “Imortalização, desenvolvimento e caracterização de linhagens de células
secretoras obtidas da glândula de veneno da serpente Bothrops jararaca”,
coordenado por Norma Yamanouye.
36. “Análise transcriptômica de glândulas de veneno de serpentes”,
coordenado por Inácio de Loiola Meirelles Junqueira de Azevedo.
37. “Caracterização bioquímica e farmacológica de peptídeos vasoativos
obtidos de plasma das serpentes Bothrops jararaca e Crotalus durissus
terrificus”, coordenado por Ivo Lebrun.
38. “Estudo comparativo dos venenos de lacraia dos gêneros Cryptops,
Otostigmus e Scolopendra”, coordenado por Kátia Cristina Bárbaro.
39. “Identificação e caracterização bioquímica de peptídeos e proteínas na
secreção cutânea de Chaunus jimi e Phyllomedusa hypochondrialis”,
coordenado por Daniel Carvalho Pimenta.
40. “Fisiopatologia dos envenenamentos por animais
coordenado por Luis Roberto de Camargo Gonçalves.

peçonhentos”,

41. “Clonagem das metaloproteinases jararagina e bothropasina do veneno de
Bothrops jararaca a partir do DNA genômico”, coordenado por Itamar Romano
Garcia Ruiz.
42. “Otimização da afinidade e especificidade de anticorpos monoclonais
recombinantes humanos (scFv) anti-crotoxina visando à sua utilização em
imunoterapia”, coordenado por Irene Fernandes.
43. “Estudo dos mecanismos envolvidos no sistema de transporte mediado por
peptídeos catiônicos”, coordenado por Irina Kerkis.
44. “Mecanismo de ação de metaloproteases endógenas na injúria de
queratinócitos humanos induzida pelo veneno de Loxosceles laeta e a Smase
I”, sob a coordenação da pesquisadora Denise Vilarinho Tambourgi.
45. “Caracterização Biológica e imunoquímica da peçonha da lagarta Premolis
semirufa, agente etiológico da pararamose, doença ocupacional das
seringueiros da Amazônia”, sob a coordenação da pesquisadora Denise
Vilarinho Tambourgi.
46. “Clonagem e caracterização dos genes que codificam para os componentes
C3 e fator B do Sistema Complemento das glândulas de veneno de aranhas
Loxosceles laeta”, sob a coordenação da pesquisadora Denise Vilarinho
Tambourgi.
47. “Reatividade antigênica cruzada e imunogenicidade de venenos de
Bothrops da região Amazônica”, sob a coordenação do pesquisador Osvaldo
Augusto Brazil Esteves Sant’ Anna.

48. “Caracterização de constituintes do veneno de tityus serrulatus com
atividade pró ou anti-inflamatória in vitru e in vivo”, sob a coordenação da
pesquisadora Mônica Spadafora Ferreira.
49. “Estudos sobre variação interespecífica na composição e toxicidade dos
venenos de serpentes brasileiras do gênero Bothrops”, sob a coordenação da
pesquisadora Denise Vilarinho Tambourgi.
50. “Caracterização imunoquímica de componentes que atuam sobre o Sistema
Complemento presentes no veneno da serpente Bothrops pirajai, sob a
coordenação da pesquisadora Denise Vilarinho Tambourgi.
51. “Caracterização imunoquímica dos venenos de serpentes do gênero
Micrurus de importância médica”, sob a coordenação da pesquisadora Denise
Vilarinho Tambourgi.
52. “Clonagem e expressão da proyeína imunoassupressora do veneno da
serpente Lachesis muta”, sob a coordenação da pesquisadora Denise Vilarinho
Tambourgi.
53. “Análise do papel do Sistema Complemento na gênese dos danos renais
causados por venenos da aranha Laxosceles”, sob a coordenação da
pesquisadora Denise Vilarinho Tambourgi.
54. “Perfis de Ação da Hsp65r de Mycobacterium leprae e seu mutante K409A
durante o processo de envelhecimento de linhagens de camundongos”, sob a
coordenação do pesquisador Osvaldo Augusto Brazil Esteves Sant’ Anna.
55. “Identificação de protease(s) endógena(s) de eritrócitos humanos,
ativada(s) por esfingomielinases D de venenos de aranhas Loxosceles,
envolvidas no fenômeno de hemólise dependente de complemento”, sob a
coordenação da pesquisadora Denise Vilarinho Tambourgi.
56. “Moléculas biologicamente ativas de baixo peso molecular: busca de
inibidores de enzimas no veneno do Loxosxeles laeta (Possíveis aplicações em
patologias humanas) e estudo preliminar de feromônios sexuais e cairomônios
das aranhas marrons”, sob a coordenação da pesquisadora Fernanda Calheta
Vieira Portaro.
57. “Caracterização de polipeptídeos moduladores da ação de enzimas
proteolíticas envolvidas na angiogênese derivados da degradação de
fibronectina e fibrinogênio pela Bothropasina”, sob a coordenação da
pesquisadora Fernanda Calheta Vieira Portaro.
58. “Estudo do efeito de inibidores de esfingomielinases D sobre o
desenvolvimento do loxoscelismos cutâneo e sistêmico”, sob a coordenação da
pesquisadora Denise Vilarinho Tambourgi.

59. “Reatividade cruzada entre toxinas de venenos de serpentes: análise de
indução de tolerância imunológica”, sob a coordenação do pesquisador
Osvaldo Augusto Brazil Esteves Sant’ Anna.
60. “Análise dos domínios hipervariáveis de anticorpos anti-venenos animais e
anticorpos recombinantes antibacterianos”, sob a coordenação do pesquisador
Wilmar Dias da Silva.

AUTORIZAÇÃO nº 002/2009

Validade: 25/02/2009 a 31/12/2010

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)
1. Processo sigiloso, sob coordenação da pesquisadora Ana Maria Soares
Pereira.
2. Processo sigiloso, sob coordenação da pesquisadora Ana Maria Soares
Pereira.
3. Processo sigiloso, sob coordenação da pesquisadora Ana Maria Soares
Pereira.

AUTORIZAÇÃO nº 005/2009

Validade: 13/04/2011

Natura inovação e tecnologia de Produtos LTDA.
Projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da autorização especial da
Natura:
1. “Screening Fitoquímico para Pesquisa de Terpenos e outras Substâncias”,
coordenado por Jean Luc Gesztesi.
2. “Screening Fitoquímico para Pesquisa de Polissacarídeos”, coordenado por Jean
Luc Gesztesi.
3. “Screening Fitoquímico para Pesquisa de Flavonóides”, coordenado por Jean Luc
Gesztesi.
4. “Screening Fitoquímico para Pesquisa de Ácidos Graxos e Ésteres de Ocorrência
Natural”, coordenado por Jean Luc Gesztesi.

5. “Screening Fitoquímico para Pesquisa de Taninos”, coordenado por Jean Luc
Gesztesi.
6. “PC 1006”, processo sigiloso, coordenado por Jean Luc Gesztesi

AUTORIZAÇÃO nº 011/2009

Validade: 31/08/2011

Ybios S.A.
Projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da autorização especial do
Ybios:
1. “Pesquisa de plantas da biodiversidade brasileira com potencial olfativo”,
coordenado por Paulo Roberto Francischini de Carvalho
2. “Triagem de espécies vegetais para identificação de grupos ativos com
atividade antioxidante”, coordenado por Tânia Cristina Higashi Sawada
3. “Pesquisa de plantas com potencial capilar”, coordenado por Cristina Dislich
Ropke
4. “Pesquisa de plantas da biodiversidade brasileira com potencial olfativo no
bioma Cerrado”, coordenado pelo Dr. Paulo Roberto Francischini de Carvalho

AUTORIZAÇÃO nº 016/2009
Unicamp

Validade: 31/12/2009 a 31/12/2011

Projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da autorização especial da
Unicamp
1. “Avaliação da produção de lacase e caracterização da diversidade de fungos
filamentosos associados a esponjas marinhas”, coordenado pela Dra. Lara
Durães Sette
2. “Produção de enzimas ligninolíticas e degradação de HPAS por fungos
basidiomicetos derivados de esponjas marinhas”, coordenado pela Dra. Laura
Durães Sette
3. “Avaliação da atividade antimicrobiana de bactérias associadas a esponjas”,
coordenado pela Dra. Fabiana Fantinatti-Garboggini
4. “Caracterização da diversidade de bactérias isoladas em elementos
metálicos de torres de transmissão de energia elétrica”, coordenado pela Dra.
Fabiana Fantinatti-Garboggini

5. “Caracterização taxonômica e bioprospecção de compostos bioativos de
actinomicetos”, coordenado pela Dra. Fabiana Fantinatti-Garboggini
6. “Diversidade de bactérias isoladas de torres de transmissão de energia
elétrica e avaliação da resistência a metais pesados”, coordenado pela Dra.
Fabiana Fantinatti-Garboggini
7. “Taxonomia molecular de bactérias isoladas de esponjas marinhas com
possível potencial biotecnológico” coordenado pela Dra. Fabiana FantinattiGarboggini
8. “Taxonomia polifásica com ênfase em Multilocus sequence analysis (MLSA)
e bioprospecção de compostos ativos de actinomicetos isolados de ambiente
marinho”, coordenado pela Dra. Fabiana Fantinatti-Garboggini
9. “Fungos associados a invertebrados marinhos: isolamento, seleção e
avaliação da produção de enzimas celulolíticas” coordenado pela Dra. Lara
Durães Sette
10. “Fungos derivados de invertebrados marinhos: avaliação da diversidade
genética, produção de enzimas ligninolíticas e degradação de corantes
sintéticos”, coordenado pela Dra. Lara Durães Sette
11. “Isolamento, caracterização taxonômica e avaliação da atividade lipolítica
de fungos filamentosos associados a invertebrados marinhos”, coordenado
pela Dra. Lara Durães Sette
12. “Potencial biotecnológico de fungos derivados de esponjas marinhas na
biorremediação de poluentes ambientais”, coordenado pela Dra. Lara Durães
Sette
13. “Avaliação da diversidade e quantificação de genes catabólicos envolvidos
na biodegradação de hidrocarbonetos em amostras de petróleo de
reservatórios brasileiros”, coordenado pela Dra. Valéria Maia de Oliveira
14. “Bioprospecção de genes envolvidos na síntese de biossurfactantes a partir
de microbiota anaeróbia de reservatório de petróleo”, coordenado pela Dra.
Valéria Maia de Oliveira
15. “Caracterização de comunidades microbianas relacionadas ao metabolismo
de hidrocarbonetos leves presentes em solos de bacia sedimentar”,
coordenado pela Dra. Valéria Maia de Oliveira
16. “Caracterização estrutural e funcional de genes de degradação de petróleo
originados de metagenoma microbiano de ambientes petrolíferos”, coordenado
pela Dra. Valéria Maia de Oliveira
17. “Caracterização polifásica de microbiota presente em amostras de petróleo
de reservatórios brasileiros”, coordenado pela Dra. Valéria Maia de Oliveira

18. “Diversidade e prospecção de metagenoma microbiano em fermentadores
de biogás de H²”, coordenado pela Dra. Valéria Maia de Oliveira
19. “Diversidade taxonômica e potencial de biodegradação de bactérias
isoladas de reservatórios de petróleo da Bacia de Campos (RJ)”, coordenado
pela Dra. Valéria Maia de Oliveira
AUTORIZAÇÃO nº 021/2010
Anidro do Brasil Extrações LTDA
1. “Investigação de atividade antimicrobiana em espécies vegetais da
biodiversidade brasileira”, coordenado pela Dra. Eliana Martino Bufaino
2. “Projeto de pesquisa científica com plantas da biodiversidade brasileira para
aplicações cosméticas e cosmecêuticas”, coordenado pela Dra. Maria Célia
Hibari Reimberg
3. “Desenvolvimento de tecnologia para obtenção de fitoextrato a partir de
plantas da biodiversidade brasileira, com padrões de qualidade isolados
nacionalmente e com comprovação de segurança e eficácia para uso
fitoterápico de interesse para a política nacional de plantas medicinais no SUS”,
coordenado pela Dra. Maria Célia Hibari Reimberg
AUTORIZAÇÃO nº 024/2010
Universidade Federal de Santa Catarina
1. “Estudo do efeito anti-proliferativo e pró-apoptótico de extratos e frações da
Casearia sylvestris SW e Cróton celtidifolius Baill”, coordenado pela Dra.
Rozangela Curi Pedrosa

AUTORIZAÇÕES SIMPLES DE ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO

AUTORIZAÇÃO nº 004/2007

Validade: 30/04/2007 a 30/12/2009

Universidade Federal do Amazonas
Projeto: “Química de Lauráceas, Burseráceas e Leguminosas”, coordenado por
Valdir Florêncio da Veiga Júnior.
AUTORIZAÇÃO nº 001/2008
Universidade Federal de Lavras

Validade: 07/08/2008 a 31/12/2009

Projeto: “Criopreservação em suspensão celular visando otimização da
produção in vitro de metabólitos secundários em murici-pequeno (Byrsonima
intermedia A. JUSS.), coordenado por Renato Paiva.
AUTORIZAÇÃO nº 002/2008

Validade: 27/08/2008 a 31/12/2009

Universidade Federal Rural de Pernambuco
Projeto: “Avaliação de antioxidantes presentes em óleos e valor nutricional de
sementes com potencial oleaginoso”, coordenado por Roberta Sampaio Pinho

AUTORIZAÇÃO nº 003/2008

Validade: 1/10/2008 a 31/12/2013

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Projeto: “Estudo de espécie do gênero Hypericum nativas do RS, com vistas à
bioprospecção”, coordenado por Gilsane Lino Von Poser
TTM
Instituição remetente: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituição destinatária: Université de Haute Normandie – Rouen
AUTORIZAÇÃO nº 003/2009

Validade: 20/03/2009 a 20/03/2010

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Projeto: “Análise de genes para policetídeos e produção de briostatina anticâncer em Teredinibacter turnerae”, coordenado por Carlos Augusto Gomes
Soares

AUTORIZAÇÃO nº 004/2009

Validade: até 09/04/2011

Lychnoflora Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Naturais LTDA
Projeto com sigilo requisitado sobre o título, coordenado por José Norberto
Callegari.
AUTORIZAÇÃO n° 006/2009

Validade: até 22 Abril de 2011

Lychnoflora Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Naturais LTDA
Projeto com sigilo requisitado sobre o título, coordenado por José Norberto
Callegari.
AUTORIZAÇÃO nº 007/2009

Fundação Desembargador Paulo dos Anjos Feitoza
Validade: até 04/05/2011
Projeto: “Desenvolvimento de repelente a partir de espécies de plantas
amazônicas”, coordenado por Ana Cristina da Silva Pinto

AUTORIZAÇÃO nº 008/2009
Universidade Estadual de Campinas

Validade: até 22/05/2010

Projeto: “Prospecção da atividade de degradação de fenol em metagenoma
microbiano originado de efluente de refinaria de petróleo”, coordenado por
Valéria Maia de oliveira

AUTORIZAÇÃO nº 009/2009
Fundação Dom Aguirre
Projeto: “Estudo da capacidade neutralizante da planta Dipteryx alata Vogel
contra a atividade do veneno bruto de Bothrops jararacussu”, coordenado por
Yoko Oshima Franco
AUTORIZAÇÃO nº 010/2009
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Projeto: “Estudos integrados de espécies do gênero Amasonia L.f. e Vitex L.”,
coordenado por Suzana Guimarães Leitão

AUTORIZAÇÃO nº 012/2009
Universidade Federal de Uberlândia
Projeto: “Purificação e caracterização funcional e estrutural de protease de
peçonhas de serpentes botrópicas que interferem na homostasia”, coordenado
por Fábio de Oliveira
AUTORIZAÇÃO nº 013/2009
Universidade Federal de Santa Catarina

Projeto: “Regulação de PR-1, camalexina e metabolismo do glicerol na
resistência induzida por ulvana a Colletotrichum higginsianum em Arabidopsis
thaliana”, coordenado pelo Dr. Marciel João Stadnik

AUTORIZAÇÃO nº 014/2009
BIOMM/SA
Projeto sigiloso, coordenado pelo Dr. Luciano Vilela
AUTORIZAÇÃO nº 015/2009
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
Projeto: “Domesticação da goiabeira-serrana (Acca selowiana), coordenado
pela Dra. Karine Louise dos Santos
AUTORIZAÇÃO nº 017/2010
BP Brasil LTDA
Projeto: “Recuperação de organismos vivos”, coordenado pelo Dr. Jacob R.
Borden
AUTORIZAÇÃO nº 018/2010
Unicamp
Projeto: “Investigação de bibliotecas metagenômicas na síntese de
biossurfactantes e seu papel nos ciclos biogeoquímicos em reservatórios de
petróleo brasileiro”, coordenado pela Dra. Suzan Pantaroro de Vasconcellos
AUTORIZAÇÃO nº 019/2010
Casa de Nossa Senhora da Paz/ Universidade de São Francisco
Projeto: “Modificação enzimática de bioativos presentes em chás brasileiros e
seu potencial antioxidante”, coordenado pela Dra. Patrícia de Oliveira Carvalho
AUTORIZAÇÃO nº 020/2010
Universidade Federal de Uberlândia
Projeto: “O uso de inibidores da alfa-amilase para redução da hiperglicemia
pós-prandial como ferramenta auxiliar na busca de nutracêuticos e fitofármacos
para o controle de diabetes tipo 2 e obesidade”, coordenado pelo Dr. Foeud
Salmen Espindola

AUTORIZAÇÃO nº 022/2010
Centro de pesquisa do Cacau/ Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira
Projeto: “Rede de cacau do Renorbio- Vassoura de Bruxa”, coordenado pelo
Dr. José Luis Pires

AUTORIZAÇÃO nº 023/2010
Biocêutica Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia
Projeto: “Determinação de atividades farmacológicas para novas formulações a
partir de Dicksonia sellowiana”, coordenado pela Dra. Marileda Zuchetto

