
Estrutura do Laboratório de Genética Molecular 

No Laboratório de Genética Molecular – CTTMar
(Setor D7/Sala 212) são efetuadas pesquisas de 
identificação, avaliação da distribuição e prospecção 
de microrganismos com aplicação biotecnológica. 

Com uma área 62m2 o laboratório possuí a 
infraestrutura necessária para o isolamento, 
caracterização de microrganismos, estudos 
genômicos, clonagem/caracterização de genes e 
engenharia de proteínas. Também estudos de 
metagenômica (DNA ambiental) foram incorporados 
como estratégia de prospecção tecnológica e 
avaliação/caracterização de ambientes. 

O laboratório conta com equipamentos como 
termocicladores, sistemas de eletroforese, 
ultrafreezer, estufas bacteriológicas, fluxo laminar 
entre outros. Faz parte do complexo de laboratório do 
setor de biotecnologia que totaliza uma área de 
aproximadamente 160m2.



Bioprospecção e caracterização de microrganismos e genes 
associados a produtos e processos de relevância biotecnológica –
diversidade, distribuição e aplicação. 

a) Isolamento e caracterização de microrganismos –
marinhos, terrestres e associados a animais e plantas.

- Identificação molecular e avaliação de diversidade
- Caracterização da atividade (enzimas, antimicrobiano), 
produção (biopolímeros) e conversão.
- Sequenciamento, anotação e análise de genomas.
- Clonagem, caracterização e melhoramento de gene(s)

b) Isolamento e caracterização de DNA ambiental – marinhos 
e associados a animais.

- Obtenção e caracterização de DNA metagenômico.
- Análise prospectiva de DNA genômico.
- Clonagem e caracterização de gene(s)

Prestação de serviço: 
- Análise de DNA ambiental
- Identificação Molecular (DNA) de organismos
- Proposição de testes diagnóstico molecular (DNA)



É Bacharel (1993) e Licenciado (1995) em Ciências Biológicas pela UNESP, Rio Claro-SP. Mestre (1997) e Doutor (2001)
em Agronomia (Genética e Melhoramento de Plantas) pela ESALQ-USP, Piracicaba-SP; com doutorado Sanduíche na
RUTGERS-USA (1999-2000). Pós-doutoramento (FAPESP) no Departamento de Genética da ESALQ-USP, Piracicaba-SP.
Desde 2002 é professor da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), atuando junto aos cursos de graduação em
Ciências Biológicas - Biotecnologia e Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental (mestrado/doutorado). Atua
ainda como Pesquisador Principal, sendo coordenador dos Laboratórios de Genética Molecular e Biotecnologia Básica
, onde são realizadas diversas pesquisas sob sua coordenação. É editor de Seção do Brazilian Journal of Aquatic
Science Technology (BJAST), bem como revisor de periódicos e consultor ad-hoc de diversas financiadoras. Tem
artigos publicados em revistas indexadas internacionais, mais de 100 trabalhos em congresso, além de livro e
capítulos de livros. Foi orientador/co-orientado de alunos Iniciação científica (25 alunos), graduação (30 alunos) e
mestrado (7 alunos). No contexto administrativo foi membro do Conselho Curador da UNIVALI, bem como membro
do colegiado (graduação, pós-graduação e Centro) e do comité de pesquisa durante vários mandatos. Tem
desenvolvido pesquisa relacionado a bioprospecção, clonagem e evolução dirigida (melhoramento) de
genes/organismos com aplicação biotecnológica via dados genômicos e metagenômicos. Tem coordenado o grupo de
microbiologia do South Atlantic MAR-ECO, sendo responsável pela prospecção biotecnológica/análise da diversidade
de bactérias marinhas de profundidade. Apresenta competência técnica para atuar nas áreas de biotecnologia,
genética de microrganismos, bioprospecção, clonagem/expressão heteróloga, bioinformática, celulases/lipases,
polihidroxialcanoatos (PHA), bioconversão, metagenômica, bactérias marinhas e endofíticas.

André Oliveira de Souza Lima


