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Este livro integra a coleção Formação de Professores de Ciências Biológicas – 

EAD, como parte do material didático produzido para o Curso de Licenciatura em Ci-

ências Biológicas, na Modalidade de Educação a Distância, vinculado ao Departamento 

de Biologia (DBI), do Centro de Ciências Biológicas (CCB) da Universidade Estadual 

de Maringá (UEM), ofertado no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Esta é uma coleção de livros para a formação de professores que traz a marca 

da tradição e da força. A tradição vem da experiência no ensino e na pesquisa dos 

autores, vinculados aos departamentos da Universidade Estadual de Maringá. A força, 

por sua vez, está relacionada ao conteúdo diversificado e atualizado, bem como à me-

todologia baseada na comunicação, em linguagem acessível e objetiva, e nas atividades 

e leituras complementares propostas.

Numa coleção destinada à formação de professores de Ciências Biológicas, 

acreditamos que a melhor opção é a adoção de uma sequência de conteúdos que 

permite o contato com os níveis crescentes de complexidade, nos quais o mundo vivo 

se organiza. Essa organização, desde o nível molecular até os princípios da hereditarie-

dade e evolução das espécies, culmina com as relações dos seres vivos entre si e com 

o ambiente. 

Além disso, o ensino atualizado não pode ficar indiferente às conquistas de 

uma ciência dinâmica, que se renova a cada geração, na busca de respostas para as 

inúmeras indagações existentes e para aquelas que surgirão, proporcionando o au-

mento notável dos conhecimentos adquiridos. Portanto, serão abordados, em todos os 

volumes, conhecimentos recentes, que focalizem temas de repercussão na atualidade 

vinculados às pesquisas relacionadas às áreas da Biologia, como a ecologia, a genética, 

a biotecnologia e a saúde, entre outras. Nessa perspectiva, cada livro da coleção foi 

pensado e elaborado para uma disciplina específica do curso, buscando a leitura, a re-

flexão e o aprofundamento do conteúdo fundamental para a formação de professores 

nessa área de conhecimento.

A conclusão dos trabalhos deverá ocorrer somente no ano de 2013. Deve-se 

considerar que o financiamento para a edição dos volumes da coleção será liberado 

gradativamente, de acordo com o cronograma estabelecido pela Diretoria de Educação 

a Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 

(CAPES), responsável pelo programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

presentação da ColeçãoA
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presentação do livroA

Este livro enfoca a relação entre ensino e aprendizado dos tópicos atualizados 
de Biotecnologia, com novos conceitos e abordagens.

A Biotecnologia é geralmente definida como o uso de organismos vivos na 
obtenção de produtos benéficos para a humanidade. É a aplicação de organismos bio-
lógicos em processos tecnológicos e industriais. Envolve o uso de novos organismos 
que têm sido alterados ou manipulados pelo homem por intermédio de técnicas de 
engenharia genética. 

Essa importante subárea das Ciências Biológicas pode ser dividida em dois 
grupos, de acordo com o nível científico e tecnológico envolvido: a biotecnologia clás-
sica ou tradicional e a biotecnologia moderna. A biotecnologia clássica se caracteriza 
pela utilização dos organismos vivos na forma como são encontrados na natureza ou 
modificados por meio do melhoramento genético tradicional. A biotecnologia moder-
na utiliza-se de organismos vivos modificados geneticamente por meio da tecnologia 
do DNA recombinante. Os dois grupos da biotecnologia não são excludentes e podem 
coexistir em um(a) mesmo(a) laboratório/empresa de biotecnologia. Contudo, neste 
compêndio, enfocaremos principalmente os aspectos da biotecnologia moderna. 

Os objetivos principais desta obra são auxiliar o leitor a: entender o conceito 
de biotecnologia; conhecer as ferramentas, as técnicas e os métodos de manipulação e 
de análise do DNA; conhecer as principais aplicações da biotecnologia na agricultura, 
na saúde, no ambiente e na manipulação dos animais; conhecer os fundamentos da 
biossegurança e do monitoramento ambiental; conhecer a biotecnologia microbiana. 

Assim, desejamos que você leitor entenda que a Pesquisa Aplicada em Bio-
tecnologia é bastante relevante no campo das Ciências Biológicas, sobretudo quando 
ensejamos um país tecnologicamente independente dos demais países desenvolvidos, 
com o fortalecimento da Inovação Tecnológica e a produção de patentes nacionais. 
Entender que esta é uma área na fronteira da Ciência que constitui base de extrema 
importância para o desenvolvimento das Indústrias brasileiras atuantes nos diferentes 
campos de aplicação.

João Alencar Pamphile
Veronica Elisa Pimenta Vicentini

Autores
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Conceitos de 
Biotecnologia

1
João Alencar Pamphile

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá entender os conceitos gerais da 
Biotecnologia.

BIOTECNOLOGIA: DEFINIÇÃO
O termo biotecnologia foi criado em 1919, por um engenheiro húngaro 

chamado Karl Ereky.
A Biotecnologia é, geralmente, definida como o uso de organismos vivos na 

obtenção de produtos benéficos para a humanidade. É a aplicação de organismos 
biológicos em processos tecnológicos e industriais e envolve o uso de novos organismos 
que têm sido alterados ou manipulados pelo homem por intermédio de técnicas de 
engenharia genética. 

BIOTECNOLOGIA TRADICIONAL X BIOTECNOLOGIA MODERNA
 A Biotecnologia se refere a um conjunto amplo de tecnologias que podem ser 
divididas em dois grupos, de acordo com o nível científico e tecnológico envolvido: a 
Biotecnologia Clássica ou Tradicional e a Biotecnologia Moderna.

A Biotecnologia Clássica se caracteriza pela utilização dos organismos vivos 
na forma como são encontrados na natureza, como, por exemplo, o uso de leveduras 
para a produção de vinhos, de pães ou de biocombustíveis. Também se caracteriza 
pela utilização dos organismos vivos modificados por meio do melhoramento genético 
tradicional.

A Biotecnologia Moderna utiliza-se de organismos vivos modificados geneti-
camente por meio da engenharia genética ou da tecnologia do DNA recombinante – 
tecnologia que permite cortar e unir quimicamente o DNA e, assim, transferir genes 
de uma espécie para outra e, ao fazê-lo, criar novas formas de vida. 
 Do ponto de vista tecnológico, a transferência de DNA possibilita o 
desenvolvimento de novos organismos (principalmente microrganismos e plantas) 
capazes de produzir substâncias de valor econômico e social, como vacinas, hormônios, 
alimentos mais nutritivos, entre outros. 

Além da engenharia genética, a manipulação de seres vivos para fins 
produtivos foi afetada pelo surgimento da genômica, a partir da segunda metade dos 
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anos 1980. Os diversos estudos de genoma criam plataformas tecnológicas para o 
desenvolvimento de novos métodos de diagnósticos, métodos preventivos e métodos 
terapêuticos (como métodos de diagnósticos baseados em PCR e terapias gênicas 
baseadas em células-tronco).

1 ABORDAGENS USADAS NA BIOTECNOLOGIA TRADICIONAL
1.1 Fermentação
 Fermentação é a quebra de substâncias orgânicas complexas por microrganismos 
na ausência de oxigênio. Em termos industriais, qualquer transformação intermediada 
por um microrganismo por meio de uma sequência de reações bioquímicas.

1.2 Melhoramento Seletivo
 Melhoramento seletivo é o melhoramento de plantas, de animais ou de 
microrganismos selecionados para produzirem descendência com características 
desejadas. 

1.3 Mutagênese Tradicional
 Mutagênese tradicional é o uso de mutágenos para promover alterações 
genéticas nas células, possivelmente resultando em novas características desejáveis 
que sejam herdáveis. 

2 ABORDAGENS USADAS NA BIOTECNOLOGIA MODERNA
2.1 Tecnologia do DNA Recombinante (TDR) 
 Essa tecnologia representa o somatório de técnicas que foram sendo 
acumuladas dentro das áreas de Genética e Biologia Molecular. A tecnologia do 
DNA recombinante consiste em unir DNAs de diferentes origens em um veículo ou 
vetor e transferi-lo para uma célula hospedeira que vai, assim, receber e expressar 
novas características genéticas. Portanto consiste da clonagem gênica e de todas as 
ferramentas associadas à obtenção e à análise de transgênicos.
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2.2 Cultura de Tecidos
 Cultura de tecidos é uma técnica biológica em que fragmentos de tecidos 
de plantas ou de animais ou células são transferidos para um ambiente artificial, 
livre de outros organismos, no qual eles continuam a sobreviver, sendo aplicados na 
reprodução, na produção de químicos e na pesquisa médica. 

2.3 Mutagênese moderna
 A mutagênese moderna ocorre quando são empregadas novas tecnologias de 
mutação sítio-dirigida ou de inativação gênica por transformação genética, bem como 
análises de produtos biotecnológicos  com o uso de modernas técnicas, como, por 
exemplo, “técnica de cometa”.

Proposta de Atividade

1) Procure nas revistas científicas ou de divulgação, produtos biotecnológicos perten-
centes à Biotecnologia Moderna e à Biotecnologia Clássica, organizando um quadro 
comparativo.

Conceitos de 
Biotecnologia

Anotações
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Biotecnologia:
Biossegurança I

2
Veronica Elisa Pimenta Vicentini

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá entender Biossegurança e os diferentes 
tipos de Avaliação de Risco e Contenção.

BIOSSEGURANÇA
 Biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de 
ações/medidas destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às 
atividades de pesquisa, de produção, de ensino, de desenvolvimento tecnológico e de 
prestação de serviços que possam comprometer a saúde humana, a animal, a vegetal e 
o meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

 É um processo contínuo que envolve conscientização, responsabilidade e 
adoção de novas atitudes, além da busca constante por respostas eficazes aos desafios 
que surgem nos locais de trabalho, visando à manutenção da saúde.

 A Biossegurança deve considerar:
- as normas e os mecanismos controladores do impacto de possíveis efeitos 
negativos de novas espécies ou de produtos originados por espécies/
organismos geneticamente modificados (OGMs);
- a manutenção de condições seguras nas atividades de pesquisa biológica, de 
modo a impedir danos aos trabalhadores (na área, pesquisadores, técnicos, 
etc.), aos organismos externos ao laboratório e ao meio ambiente;
- o respeito às características inerentes aos seres vivos e ao meio ambiente;
- a prevenção de acidentes;
- os preceitos da Ética;
- as normas pré-estabelecidas e segui-las;
- a qualidade, segurança e manutenção da vida.

 Nas áreas Biotecnológicas, as condições de Biossegurança, seguindo os 
preceitos da Bioética, devem considerar:

- as normas e os riscos biológicos associados à biologia molecular e à 
engenharia genética, às práticas laboratoriais de manipulação de agentes 
patogênicos e, principalmente, à manipulação de produtos originados por 
espécies/organismos geneticamente modificados (OGMs), bem como os 
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mecanismos controladores do impacto de possíveis efeitos negativos de novas 
espécies, ou os riscos ecológicos resultantes da introdução de OGMs no meio 
ambiente, ou, até, da redução da biodiversidade;
- a manutenção de condições seguras nas atividades de pesquisa biológica, de 
modo a impedir danos aos trabalhadores na área (pesquisadores, técnicos, 
etc.), aos organismos externos ao laboratório e ao meio ambiente, seguindo 
as normas pré-estabelecidas, principalmente as relacionadas à prevenção de 
acidentes;
- o respeito às características inerentes aos seres vivos e ao meio ambiente, 
considerando a qualidade, a segurança e a manutenção da vida;
- que biossegurança e bioética têm as suas ferramentas específicas, mas com 
objetivos comuns: analisar, avaliar e implantar novas práticas;
- a bioética sendo aplicada de forma biossegura, na biotecnologia, na aplicação 
de novas técnicas, objetivando a “melhoria” de vida dos seres humanos, 
presentes e futuros, mantendo-os o mais próximo do natural, preservando 
sua natureza própria, sua integridade física e moral, priorizando a saúde e o 
bem-estar dos indivíduos e das populações humanas.

 A bioética analisa a moralidade legal das técnicas e das inovações das 
biotecnologias, enquanto a biossegurança avalia os riscos inerentes à aplicação desses 
eventos biotecnológicos do ponto de vista legal de sua segurança.

 Portanto o conceito de BIOSSEGURANÇA e sua aplicação têm como objetivo 
principal dotar os profissionais e as Instituições de ferramentas que visem a desenvolver 
as atividades com um grau de segurança adequado, seja para o profissional, seja para 
o meio ambiente,  seja para a comunidade.
 
NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA

 Nível de biossegurança é o grau de contenção necessário para permitir o 
trabalho com agentes biológicos de forma segura para os seres humanos, os animais e 
o ambiente.

 Consiste na combinação de práticas e de técnicas de laboratório, equipamentos 
de segurança e instalações laboratoriais.

RISCO
 Risco é a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana, à 

animal e ao meio ambiente.

AVALIAÇÃO DE RISCO
 A avaliação de risco incorpora ações que objetivam o reconhecimento ou a 

identificação dos agentes biológicos e a probabilidade do dano proveniente deles.
 Tais ações são orientadas por vários critérios que dizem respeito não só ao 

agente biológico manipulado, mas também ao tipo de ensaio realizado, ao próprio 
trabalhador (profissional) e à espécie animal utilizada no ensaio. Além disso, devem 
contemplar as várias dimensões que envolvem as questões relativas a:
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- procedimentos (boas práticas: padrões e especiais);
- infraestrutura (desenho, instalações físicas e equipamentos de proteção);
- informações (qualificação das equipes);
- organização (do trabalho e das práticas gerenciais), seja como causadoras de 
acidentes, doenças e sofrimento, seja como integrantes fundamentais de um 
programa de BIOSSEGURANÇA nas Instituições (Comitês).

ANÁLISE DE RISCO
 Análise de risco é o processo de levantamento, de avaliação, de gerenciamento 

e de comunicação dos riscos, considerando o processo de trabalho, a possibilidade de 
escape no ambiente, o volume, a concentração e a classe de risco do agente biológico 
a ser manipulado, a fim de implementar ações destinadas à prevenção, ao controle, 
à redução ou à eliminação dos mesmos e à determinação do nível de Biossegurança 
a ser adotado para o desenvolvimento de trabalhos em Contenção com agentes 
biológicos e a sua comunicação aos profissionais envolvidos.

CLASSE DE RISCO
 Classe de risco é o grau de risco associado ao Agente Biológico manipulado.

Material biológico
 Material biológico é todo material que contenha informação genética e que 

seja capaz de autorreprodução ou de ser reproduzido em um sistema biológico. Inclui 
os organismos cultiváveis e microrganismos (entre eles bactérias, fungos filamentosos, 
leveduras e protozoários), as células humanas, as animais e as vegetais, as partes 
replicáveis desses organismos e células (bibliotecas genômicas, plasmídeos, vírus e 
fragmentos de DNA clonado), os príons e os organismos ainda não cultivados.

Agentes biológicos
 Agentes biológicos são as bactérias, os fungos, os vírus, as clamídias, as 

riquétsias, os micoplasmas, os príons (Proteinaceous Infections particles – agregado 
supramolecular acelular, composto por proteínas com capacidade de modificar outras 
proteínas, tornando-as cópias das proteínas que as compõem; não possui ácido 
nucleico), os parasitas, as linhagens celulares e outros organismos.

 O estabelecimento de uma relação direta entre a CLASSE DE RISCO do 
Agente Biológico e o nível de BIOSSEGURANÇA (NB) é uma dificuldade habitual 
no processo de definição do NÍVEL DE CONTENÇÃO.

TRABALHO EM CONTENÇÃO
 Trabalho em contenção é atividade com agentes biológicos patogênicos ou 

potencialmente patogênicos, em condições que não permitam seu escape ou sua 
liberação para o meio ambiente, podendo ser realizada em pequena ou em grande 
escala (trabalho com agentes biológicos usando volumes superiores a 10 litros).

Biotecnologia:
Biossegurança I
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 Alguns dos vários desafios na Condução Segura de um Ensaio são:
- os tipos, os subtipos e as variantes dos Agentes Biológicos patogênicos 
envolvendo vetores diferentes ou raros;
- a dificuldade de avaliar as medidas de seu Potencial de Amplificação;
- as considerações das Recombinações Genéticas e dos Organismos 
Geneticamente Modificados (OGMs).

 Portanto, para cada análise ou para cada método diagnóstico exigido, os 
profissionais deverão proceder a uma Avaliação de Risco em que será discutido e 
definido o Nível de Contenção adequado para manejar as respectivas amostras.

 Nesse processo, têm de ser considerados, também, todos os outros tipos de 
riscos envolvidos, para efetivar um trabalho com BIOSSEGURANÇA.

 É evidente a necessidade de implantação de Programas de Qualidade voltados 
não apenas para produtos, mas também e principalmente para os seres humanos. 
Ou seja, um programa moderno de qualidade deve incluir ações de Biossegurança, 
Ocupacional e Ambiental, além de ações direcionadas para a Qualidade de Vida dos 
Indivíduos/Organismos.

 A Biossegurança deve ser entendida como um processo de aquisição de 
conteúdos e de habilidades, com o objetivo de Preservação da Saúde do homem, dos 
organismos e do meio ambiente.

 A BIOSSEGURANÇA deve ser aceita como conduta, quando analisada como 
um somatório de conhecimentos, de hábitos, de comportamentos e de sentimentos 
que devem ser incorporados ao homem, para que esse desenvolva, de forma segura, 
sua atividade profissional.

 As definições atuais mostram que a BIOSSEGURANÇA envolve as seguintes 
relações:

•	Tecnologia    Risco    Homem
•	Agente Biológico    Risco    Homem
•	Tecnologia    Risco    Sociedade
•	Biodiversidade    Risco    Economia

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO
 Os Critérios de Avaliação de Risco que devem ser considerados para o 

trabalho com Agentes Biológicos, devido a sua complexidade, estão apresentados 
nos parágrafos seguintes.

Virulência
 A virulência do Agente Biológico, para o homem e para os animais, é um dos 

critérios da maior importância. Uma das formas de mensurá-la é a taxa de fatalidade do 
agravo causado pelo agente patogênico, que pode vir a causar morte ou incapacidade 
em longo prazo.



21

Modo de transmissão
 O conhecimento do Agente Biológico manipulado e o seu modo de transmissão 

é de fundamental importância para a aplicação de medidas que visem a conter a 
disseminação de doenças, pois cada uma terá uma forma diferente de controle.

Estabilidade
 A estabilidade é a capacidade de sobrevivência de um Agente Biológico no 

meio ambiente.
 Devem ser consideradas informações sobre a sobrevivência do Agente 

Biológico quando exposto à luz solar ou ultravioleta; a determinadas temperaturas e 
teores de umidade; a desinfetantes químicos; à dissecação.

Concentração e volume
 Concentração é o número de Agentes Biológicos patogênicos por unidade de 

volume. Portanto, quanto maior a concentração, maior o risco. O volume do agente a 
ser manipulado também é importante.

 Na maioria dos casos, os fatores de risco aumentam com o aumento do volume 
manipulado.

Origem do agente biológico potencialmente patogênico
 A origem do agente biológico potencialmente patogênico está associada não 

só à origem do hospedeiro do Agente Biológico (humano ou animal, infectado ou 
não), mas também à localização geográfica (áreas endêmicas etc.).

Disponibilidade de medidas profiláticas eficazes
 A avaliação de risco inclui a disponibilidade de compostos imunoprofiláticos 

eficazes. E quando estes estão disponíveis, o risco é drasticamente reduzido.

Dose infectante
 A dose infectante do agente biológico é um fator que deve ser levado em 

consideração, pois aponta o risco do agente patogênico, ao ser manipulado.

Disponibilidade de tratamento eficaz
 A disponibilidade de tratamento eficaz é capaz de proporcionar a cura ou a 

contenção do agravamento da doença causada pela exposição ao Agente Biológico. 
Também se torna um Fator de Redução do Risco.

 Tanto a disponibilidade de imunização quanto a de tratamento são somente 
medidas adicionais de proteção, não prescindindo de outros fatores a serem 
considerados, como o controle das condições do ambiente onde a atividade de risco 
será realizada (controles de engenharia),  as práticas e os procedimentos padrões 
aplicados e  o uso de equipamentos de proteção (EPIs – individual e/ou EPCs – 
coletivo).

Biotecnologia:
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Tipo de Ensaio
 O tipo de ensaio também pode potencializar o risco, como a amplificação, a 

sonificação ou a centrifugação.
 Nos ensaios que envolvem inoculação experimental em animais, os riscos irão 

variar de acordo com as espécies envolvidas e com a natureza da pesquisa desenvolvida.
 Os próprios animais podem introduzir novos agentes biológicos. Pode-se 

defrontar com infecções latentes que são mais comuns em animais capturados no 
campo ou em animais provenientes de criações não selecionadas.

 A informação em relação de qual(is) é(são) a(s) via(s) de eliminação do agente 
nos animais também deve ser considerada na avaliação de risco. A eliminação em altos 
títulos (por excreções ou por secreções) de alguns agentes biológicos pelo animal,  
especialmente os que são transmitidos por via respiratória, podem exigir um nível de 
contingenciamento acima do indicado na classificação do agente.

 As pessoas que trabalham com animais experimentais infectados com agentes 
biológicos patogênicos apresentam um risco muito maior de exposição, devido às 
mordidas, aos arranhões e aos aerossóis  deles.

Fatores referentes ao trabalhador
 Os fatores referentes ao trabalhador são os diretamente ligados às pessoas: 

idade, sexo, fatores genéticos, susceptibilidade individual (sensibilidade e resistência 
aos agentes biológicos), estado imunológico, exposição prévia, gravidez, lactação, 
consumo de álcool e de medicamentos, hábitos de higiene pessoal (como lavar as 
mãos) e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs).

 Além disso, é preciso considerar a análise da experiência e a qualificação 
dos profissionais expostos, bem como a análise da importância da composição 
multiprofissional e da abordagem interdisciplinar.

 Outros fatores relacionados aos Agentes Biológicos são as perdas econômicas 
que podem gerar; a sua existência ou não no país; a sua capacidade de disseminação 
em novas áreas.

 Deve-se considerar também que as análises de risco envolvem não só sistemas 
tecnológicos e agentes biológicos perigosos, manipulados e/ou produzidos, mas 
também seres humanos, animais, complexos e ricos em suas naturezas e relações, 
não apenas biológicas, mas ainda sociais, que também constituem riscos, devendo ser 
levados em conta durante todo o processo de avaliação.

Proposta de Atividade

1) Monte uma tabela considerando os Critérios de Avaliação de Risco para o trabalho 
com Agentes Biológicos e cite exemplos desses agentes.
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OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá entender as Classes de Risco de exposição 

aos agentes biológicos e os diferentes Programas de Biossegurança.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS AGENTES BIOLÓGICOS
 A distribuição dos agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as 

plantas é definida segundo a sua classe de risco.
• Classe de risco 1 (baixo risco individual e para a coletividade)

Inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em 
pessoas ou em animais adultos sadios. Estes agentes biológicos pertencem à 
flora normal. São manipulados em Laboratório de Contenção para Classe de 
Risco 1.
Ex: Lactobacillus sp. (predominante no meio vaginal), Bacillus subtilis 
(comum no solo e na água).

• Classe de risco 2 (moderado risco individual e limitado risco para a 
comunidade)
Inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos 
animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no 
meio ambiente é limitado.Para esses agentes, existem medidas terapêuticas 
e profiláticas eficazes. São manipulados em Laboratório de Contenção para 
Classe de Risco 2.
Ex: Schistosoma mansoni (esquistossomose), Clostridium tetani (tétano), 
Staphilococcus aureus (infecção intestinal).

• Classe de risco 3 (alto risco individual e moderado risco para a 
comunidade)
Inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via 
respiratória e que causam patologias humanas ou animais. São potencialmente 
letais, mas para eles existem usualmente medidas de tratamento e/ou de 
prevenção. Representam risco, se disseminados na comunidade e no meio 
ambiente, podendo se propagar de pessoa para pessoa. São manipulados em 
Laboratório de Contenção para Classe de Risco 3.
Ex: Bacillus anthracis (doença do Antrax), Vírus de Raiva urbano (raiva no 
cão), Brucella abortus (brucelose).

Biotecnologia:
Biossegurança II
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• Classe de risco 4 (alto risco individual e para a comunidade)
Inclui os agentes biológicos com grande poder de transmissão por via 
respiratória ou de transmissão desconhecida. Normalmente não há qualquer 
medida profilática ou terapêutica eficaz contra infecções ocasionadas por 
esses agentes. Causam doenças humanas e animais de alta gravidade, com 
alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Essa 
classe inclui, principalmente, os vírus. São manipulados em Laboratório de 
Contenção para Classe de Risco 4.
Ex: Vírus Ebola (doença do ebola), Mycoplasma agalactiae (agalaxia conta-
giosa em pequenos ruminantes).

• Classe de Risco Especial (alto risco de causar doença animal grave e de 
disseminar-se no meio ambiente)
Inclui agentes biológicos de doença animal, não existentes no País e que, 
embora não sejam obrigatoriamente patogênicos de importância para o 
homem, podem gerar graves perdas econômicas e/ou na produção de 
alimentos. Tem grande poder de transmissão de um indivíduo a outro. Os 
agentes incluídos na classe especial deverão ser manipulados em área NB-
4, enquanto ainda não circularem no país, devendo ter sua importação 
restrita, sujeita à prévia autorização das autoridades competentes. Caso sejam 
diagnosticados no território nacional, deverão ser tratados no NB determinado 
pelos critérios da sua avaliação de risco.
Ex: Vírus da peste aviária, da bovina, dos pequenos ruminantes, da equina 
africana e da suína africana.

PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA
 A projeção de programas de biossegurança consideram as seguintes áreas: 

Engenharia, Biológica, Animal, Química, Vegetal.

1 PROGRAMA DE ENGENHARIA E DE FACILIDADES
	 Alvenaria

Pisos, paredes e bancadas: lisos, de material adequado, de fácil limpeza e 
resistentes a produtos químicos.

	 Instalações Hidráulicas
Proteção contra incêndio, tomada de água, tubulações e adequação de 
desinfecção e de saneamento das tubulações.

	 Instalações Elétricas
Baixa tensão, alta tensão, sinalização e eletricidade geral.

	 Sistema de HVAC (Heating, ventilation and air conditioning)
Atende os ambientes de salas limpas, podendo ser considerado um dos 
principais suportes, devendo ser projetado para manter os parâmetros de 
temperatura, de umidade relativa, de quantidade de partículas em suspensão, 
de diferencial de pressão, de direção do fluxo de ar e de renovação de ar.
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2 PROGRAMA DE SEGURANÇA BIOLÓGICA
	 Classificação do Microrganismo

Nível 1 (baixo risco individual e para a coletividade; não patogênicos).
Nível 2 (moderado risco individual e limitado risco para a comunidade).
Nível 3 (alto risco individual e moderado risco para a comunidade).
Nível 4 (alto risco individual e para a comunidade).

	 Classificação de Risco Biológico
Infectibilidade: capacidade de um organismo invadir outro.
Patogenicidade: capacidade de um agente infeccioso de gerar doença.
Tratamento: conjunto de meios com a finalidade de cura ou de alívio de 
enfermidades ou de sintomas.
Transmissibilidade: capacidade de transmissão do agente infeccioso para o 
hospedeiro.
Morbidade: taxa de portadores de determinada doença em relação à população 
total, em determinado local e em determinado momento.
Mortalidade: número de óbitos em relação a um parâmetro.
Epidemiologia: ciência que estuda quantitativamente a distribuição dos 
fenômenos de saúde-doença e seus fatores condicionantes e determinantes 
nas populações.

	 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)
Autoclave: aparelho utilizado para esterilizar artigos através do calor úmido 
sob pressão.
Cabine de Segurança Biológica: usada na contenção primária para o 
manuseio de substâncias químicas e radioisótopos e com agentes de risco 
biológico, minimizando a exposição do operador, do produto e do ambiente.
Chuveiro e Lava Olhos de Emergência: destinados a eliminar ou a minimizar 
os danos causados por acidentes nos olhos e/ou na face e em qualquer parte 
do corpo.
Dispensadores de Segurança: recipientes adequados para armazenar 
reagente químico ou biológico. É necessário ter um para cada tipo e não se 
pode misturar reagentes incompatíveis.
Absorventes Químicos: Magic Sorb®, Universal Gel Sorb®, Solid-A-Sorb®, 
Hazorb®.

	 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
Equipamentos de proteção utilizados pelo profissional, a fim de evitar 
contaminação e acidentes.
Touca: protege o material manipulado contra a contaminação por cabelo 
humano e a autocontaminação. Deve cobrir totalmente os cabelos e as orelhas. 
Tipos: descartáveis, algodão ou plástica/látex.
Óculos de Segurança: protegem os olhos e suas laterais contra os agentes de 
risco, como respingos com partículas infectantes ou substância tóxica. Devem 
ser de material rígido. Podem ser usados em conjunto com a máscara facial. 
Tipos: lentes especiais contra impactos, vidro ou plástico.

Biotecnologia: 
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Protetores respiratórios (máscara e respiradores): protegem as vias aéreas 
e a boca contra a entrada de microrganismos e de respingos de substância 
tóxica. Deve cobrir totalmente a boca e o nariz. Pode ser usado em conjunto 
com os óculos de proteção. Tipos: há vários, devendo ser usados de acordo 
com o procedimento e com o material que será manipulado.
Luvas: protegem as mãos dos agentes de risco e do contato com substâncias 
tóxicas. É preciso colocá-las sempre com as mãos lavadas e verificar a existência 
de furos, de rasgos ou de deformações antes do uso. Devem ser postas por 
cima das mangas do avental. Ao manipular várias amostras biológicas, é 
necessário trocá-las ou desinfetá-las com álcool 70%.
Propé: usados em áreas limpas para prevenir a liberação de partículas; 
protegem contra secreções ou fluidos dos seres vivos, geralmente em 
procedimentos cirúrgicos. Devem cobrir totalmente a superfície do calçado 
fechado (sapato ou bota de couro) e serem descartados, ao sair do ambiente, em 
lixo apropriado (resíduo hospitalar). Se reutilizados, devem ser autoclavados.
Avental/Jaleco/Guarda-pó: protege contra respingos de reagentes ou de 
agentes e de materiais que provoquem escoriações ou queimaduras, e dos 
pérfuro-cortantes. Deve ser usado de maneira que cubra os braços (com 
punho), o torso, as costas e parte das pernas (longo). Deve estar sempre 
abotoado. Deve ser escolhido de acordo com os agentes a que estiver 
submetido (tipo de tecido, cor, modelo etc.). Quando sujo ou contaminado, 
deve ser retirado ou substituído e, posteriormente, lavado e/ou desinfetado.
Vacinação/Imunização: devido ao contato frequente com pacientes ou com 
material infectado, muitos trabalhadores em áreas em que estão expostos 
a riscos de adquirir doenças transmissíveis devem se prevenir por meio da 
vacinação; isso também protege os pacientes de adquirir tais doenças de 
trabalhadores infectados. Vacinas extremamente recomendadas: hepatite por 
vírus B, vírus influenza, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e tuberculose.

3 PROGRAMA DE SEGURANÇA EM BIOTÉRIOS/ANIMAIS
•	 Espécies de animais usados (conhecimento adequado de tratamento, de 

manipulação, de contenção, de manutenção etc.).
•	 Zoonoses nos animais (idem acima).
•	 Manipulação gênica (OGMs – Organismos Geneticamente Modificados): 

Knockouts (mutantes nos quais um gene funcional foi substituído por uma 
forma não funcional ou foi silenciado); Transgênicos (seres vivos, nos quais, 
se introduz material genético de outra espécie, provocando o aparecimento 
de caracteres novos); Clones (Processo natural, ou artificial, no qual se 
produzem cópias fiéis de outro indivíduo, animal ou vegetal, por reprodução 
assexuada, por manipulação gênica de células diploides).

•	 Manipulação de agentes químicos.
•	 Manipulação de agentes biológicos.
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•	 Tipo de ração, de água, de cepilho/maravalha/cama, de instalação física, de 
exaustor, de climatizador, de ar condicionado, de tempo (claro/escuro) etc.

4 PROGRAMA DE SEGURANÇA QUÍMICA
	Agentes Tóxicos: elevado risco de envenenamento por inalação, por absorção 

ou por ingestão.
	Agentes Carcinogênicos: causam o desenvolvimento do câncer.
	Agentes Mutagênicos: físicos, químicos ou biológicos, que causam alterações 

no material genético-DNA.
	Agentes Teratogênicos: contribuição ambiental, substância, organismo, 

agente físico ou estado de deficiência, no desenvolvimento pré-natal alterado, 
causando anomalias congênitas.

	Substâncias Corrosivas: destroem os tecidos vivos.
	Reagentes Oxidantes: podem iniciar uma reação de combustão.
	Compostos Inflamáveis: a temperatura de incandescência é inferior à 

temperatura ambiente.
	Explosivos: devido ao choque, ao impacto ou à exposição ao calor, podem 

explodir.
	Irritantes: oferecem um menor risco de envenenamento do que os tóxicos.
	Comburentes Nocivos: agente (gás-O2) que reage com o combustível.
	Elementos Radioativos: apresentam radioatividade.
 CONSIDERAR SEMPRE: RISCO QUÍMICO X RISCO BIOLÓGICO

5 PROGRAMA DE SEGURANÇA VEGETAL
	 Avaliação do risco das plantas transgênicas
 RISCO é tecnicamente a probabilidade de um evento danoso multiplicado 

pelo dano causado. Se o dano é grande, mesmo em baixa probabilidade, pode 
significar um risco inaceitável. Então o impacto da introdução de um transgene, 
para o ambiente e para a saúde humana deve ser avaliado criteriosamente.

 Existem dois sistemas de avaliação de riscos: produto, baseado no produto 
obtido, a segurança é fundamentada na capacidade de sobrevivência, 
de multiplicação e de disseminação no ambiente em que se deseja a sua 
introdução (ex: EUA); processo leva em consideração o processo de obtenção 
do OGM, por técnica de manipulação genética (ex: Grã-Bretanha, Austrália, 
Brasil e outros).

 Ambos consideram as características do doador, do recipiente ou, quando 
apropriado, do organismo parental, da utilização pretendida do OGM, 
incluindo escala e frequência, e também, das considerações ambientais e de 
saúde.

	 Manejo de risco de plantas transgênicas
 Liberação controlada no meio ambiente
 Para isso as estratégias, do caso a caso e do passo a passo, são usadas como nos 

procedimentos de avaliação de risco. No entanto, com o aumento do nível de 
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familiaridade, há uma tendência entre os instrumentos regulamentadores para 
identificar categorias de OGMs de baixo risco. Isso levou ao desenvolvimento 
de procedimentos simplificados de notificações de certos grupos de plantas 
modificadas.

	Principais riscos de plantas transgênicas à saúde humana e ao meio 
ambiente 

 As preocupações relativas aos OGMs caem em duas categorias principais: 1º 
segurança dos alimentos e do produto originado; 2º impacto sobre o meio 
ambiente.

GESTÃO DE RISCO EM ÁREAS BIOSSEGURAS
Considerar na gestão de risco, em áreas biosseguras, os seguintes aspectos:

- sistema hierárquico bem definido;
- atividade de supervisão discriminada;
- autoinspeções regulares e, pelo menos, duas vezes ao ano;
- treinamento de gerentes, de supervisores e de funcionários em Biossegurança, de 
forma periódica;
- avaliação de funcionários quanto ao perfil psicológico, ao social, ao médico e ao 
administrativo;
- seguir as Leis e as Normas de Biossegurança;
- seguir os Níveis de Biossegurança;
- seguir a Legislação Trabalhista Específica.

DESTINO DO MATERIAL DE REJEITO BIOLÓGICO
 Considerar para o destino do material de rejeito biológico: o local seguro de 
derramamento e de descarte de produtos biológicos e outros; o uso de desinfetantes 
e de antissépticos adequados; o manual de limpeza e de desinfecção adequados; a 
validação de limpeza por profissional capacitado.

NÍVEIS DE BIOSSEGURANÇA-NB
Para Laboratórios: NB-1, NB-2, NB-3 e NB-4.
Para Casa de Vegetação: NB-1, NB-2 e NB-3.
Para Animais de Laboratório: NB-1, NB-2 e NB-3.
Para produção em Grande Escala: NBGE-1, NBGE-2 e NBGE-3.

Gestão de risco em áreas biosseguras
•	 CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) – gestão de acordo com 

a NR-32 (Norma Regulamentadora).
•	 Sistema da Qualidade – manual de biossegurança, procedimentos de 

desinfecção, de descontaminação, para situações de emergência (enchentes, 
incêndio, fenômenos naturais que podem levar à perda da contenção).
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•	 Direção da Empresa – estratégia político-financeira para manutenção e para 
aprimoramento das áreas de Biossegurança.

Lei de Biossegurança 11.105 de 25/03/2005
Resolução Normativa nº 2 de 27/11/2006
Art. 4º Para quaisquer atividades e projetos que envolvam a construção, o cultivo, 
a produção, a manipulação, o armazenamento, a pesquisa, o desenvolvimento 
tecnológico, o ensino, o controle de qualidade e o descarte que utilizem OGM e seus 
derivados em regime de contenção, o técnico principal deverá encaminhar para a 
CIBio (Comissão Interna de Biossegurança) da sua instituição informações detalhadas 
de acordo com o Requerimento de Autorização para Atividades em Contenção com 
OGM e seus derivados, constante da Resolução nº 1. A CIBio, por sua vez, deverá 
obter da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) autorização para 
cada atividade.
§ 1º. A CIBio poderá autorizar atividades e projetos que envolvam OGM da Classe de 
Risco I, definidos no inciso I do art. 8º desta Resolução Normativa.
Art. 8º As classes de risco dos OGM serão assim definidas:
I – Classe de Risco 1 (baixo risco individual e baixo risco para a coletividade): O OGM 
que contém sequências de DNA/RNA de organismo doador e receptor que não causem 
agravos à saúde humana e animal e efeitos adversos aos vegetais e ao meio ambiente.
§ 2º. O OGM que contenha sequências de DNA/RNA de organismos ou agentes 
infecciosos, desprovidas de potencial de expressão nas atividades e nos projetos 
propostos, será classificado na mesma classe de risco do organismo receptor.
§ 3º. O OGM que contenha sequências de DNA/RNA derivadas de organismos de classe 
de risco superior e com potencial de expressão poderá, a critério da CTNBio, ser 
classificado na classe de risco do organismo receptor, desde que reconhecidamente 
não associada à toxicidade ou patogenicidade nas atividades e nos projetos propostos.

Proposta de Atividade

1) Monte uma tabela considerando as Classes de Risco de exposição e os diferentes 
Programas de Biossegurança para o trabalho com Agentes Biológicos e cite exemplos 
desses.

Biotecnologia: 
Biossegurança II
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Tecnologia do DNA 
recombinante I: 

enzimas modificadoras 
do DNA (nucleases)

4

João Alencar Pamphile

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de relacionar as principais 

nucleases modificadoras do DNA usadas na Engenharia Genética e sua aplicação.

FERRAMENTAS DA TECNOLOGIA DO DNA RECOMBINANTE: ENZIMAS 
MODIFICADORAS DO DNA
 As enzimas modificadoras do DNA são ferramentas muito importantes da 
Engenharia Genética ou da Tecnologia do DNA Recombinante (TDR). Em geral, 
essas enzimas são obtidas a partir dos organismos nos quais elas foram inicialmente 
descobertas. Contudo uma gama expressiva de proteínas recombinantes estão 
disponíveis, a partir de clonagem e de superexpressão gênica. Como exemplo, podem-
se elencar as seguintes enzimas modificadoras do DNA:

1. enzimas de restrição; 
2. desoxirribonuclease I (DNase I);
3. ribonucleases;
4. DNA polimerase I: Klenow; 
5. Taq DNA polimerase; 
6. DNA ligase;
7. transcriptase inversa;
8. desoxinucleotidil transferase terminal;
9. fosfatase alcalina; 
10. polinucleotídeo quinase.

Endonucleases de restrição
 As enzimas de restrição ou endonucleases de restrição, foram descobertas 
a partir de estudos do sistema modificação-restrição das bactérias. Esse sistema foi 
baseado em pesquisas envolvendo o processo de infecção de bactérias Escherichia 
coli K-12 por bacteriófagos λ (lambda). Esses estudos demonstraram que as enzimas 
de restrição constituem uma defesa contra a entrada de DNA exógeno na célula.
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Sistema modificação-restrição em bactérias.

 
 As enzimas de restrição podem ser divididas em três grupos principais: As do 
grupo 1 possuem P.M. alto (300.000), várias subunidades, exigem cofatores (Mg++ e 
SAM=S-adenosil metionina), ATP e cortam o DNA em sítios randômicos, distantes do 
sítio de reconhecimento (possuem atividade de clivagem e de metilação). As do grupo 
2 têm baixo P.M. (20.000 a 100.000), com subunidades idênticas e exigem somente o 
cofator Mg++. Elas cortam em pontos fixos dentro das sequências palindrômicas não 
metiladas. As do tipo II são aquelas usadas em engenharia genética. As endonucleases 
do tipo III possuem atividade de restrição e de metilação, dependem de ATP e clivam 
próximo aos sítios de reconhecimento. Portanto as enzimas de restrição podem ser 
classificadas de acordo com a composição da sequência nucleotídica, a posição de 
clivagem, a sequência de reconhecimento, os cofatores envolvidos e a estrutura da 
enzima.
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Endonucleases de restrição do tipo II
 Essas enzimas, denominadas, de forma geral, como enzimas de restrição, 
são extensamente empregadas na engenharia genética. Elas reconhecem sequências 
palindrômicas. 

Palíndromo: sequência que possui um duplo eixo de simetria rotacional, tendo 
a mesma sequência quando lida no sentido 5´  3´ em ambas as fitas, como, por 
exemplo, a palavra OVO.

Exemplo de um palíndromo: 

5´_________________GGATCC____________3´ 
3´_________________CCTAGG____________5´

Nomenclatura das enzimas de restrição
O nome da enzima segue como regra o emprego da primeira letra em maiúscula 

do gênero da bactéria da qual a enzima de restrição foi isolada, seguida das duas letras 
inicias da espécie da bactéria, mais a letra indicativa da linhagem ou da cepa, se houver, 
seguida de um número que indica se foi a primeira, a segunda, a terceira (e assim por 
diante) enzima isolada da espécie da bactéria em análise (figura 1).

Figura 1 - Representação da nomenclatura empregada nas enzimas de restrição.

Hidrólise Enzimática
A cadeia de DNA pode ser hidrolisada para dar origem a pontas (ou 

extremidades) cegas ou abruptas (“blunt ends”) ou a pontas coesivas ou colantes 
(“sticky ends”). Ocorrem as extremidades coesivas (salientes, colantes) quando 
a clivagem acontece fora do centro de simetria (cortes assimétricos). Ocorrem as 
extremidades abruptas (cegas) quando a clivagem acontece no centro de simetria 
(cortes simétricos). Duas cadeias com pontas cegas podem ser unidas por uma DNA-
ligase, mesmo sendo de origens diferentes. Uma cadeia com pontas coesivas liga-se 
com maior facilidade a cadeias com sequências complementares.

Tecnologia do DNA 
recombinante I: enzimas 
modificadoras do DNA 
(nucleases)
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Figura 2 - Tipos de extremidades de fragmentos produzidos por enzimas de restrição com
corte assimétrico (a) e simétrico (b).

As enzimas que clivam fora do centro de simetria são preferencialmente 
usadas na combinação de moléculas diferentes de DNA para a produção de um DNA 
recombinante. A atividade das enzimas de restrição é dada em termos de “unidades” 
(U). Uma unidade de enzima de restrição é definida como a quantidade de enzima 
necessária para digerir 1 μg de DNA do fago λ em uma hora.

 
Figura 3 - Géis de agarose mostrando resultado de clivagem de DNA genômico de organismo

eucarioto (A) e de minicromossomo de bactéria (plasmídeo) (B) com enzima de restrição.
As setas indicam o marcador de peso molecular. (Fonte: o autor)

Isosquizômeros
	Diferentes enzimas de restrição que possuem a mesma sequência de 

reconhecimento.
	Diferem nas condições ótimas de reação e na estabilidade.
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Exemplos de Isosquizômeros 

Enzimas de restrição Sequência de 
reconhecimento

SacI GAGCTC
CTCGAG

SstI GAGCTC
CTCGAG

EcoRV GATATC
CTATAG

Eco321 GATATC
CTATAG

Outras nucleases 
1. Nuclease Bal 31: com propriedade de exonuclease , ela remove 

progressivamente nucleotídeos da extremidade 3’-OH de DNA fita simples ou 
DNA fita dupla (com extremidades coesivas ou não). Possui também atividade 
endonucleásica com alta especificidade para DNA fita simples. Pode ser usada 
para a deleção controlada a partir das extremidades de DNA fita dupla.

2. Nuclease S1: com atividade endonucleásica de DNA fita simples, pode ser 
usada em engenharia genética para a remoção de bases salientes para a 
produção de extremidades cegas.

3. Desoxirribonuclease I (DNase I): endonuclease que degrada DNA fita simples 
ou dupla. Pode ser usada em engenharia genética para a introdução de cortes 
(Nicks) na molécula de DNA antes de se realizar marcação isotópica por Nick 
translation. Também pode ser usada para a remoção de DNA nas preparações 
de RNA.

Proposta de Atividade

1) Faça um quadro comparativo das principais endonucleases e suas funções.

Tecnologia do DNA 
recombinante I: enzimas 
modificadoras do DNA 
(nucleases)
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Tecnologia do DNA 
recombinante II: outras 
enzimas modificadoras 

do DNA 

5

João Alencar Pamphile

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de relacionar outras enzimas 

modificadoras do DNA, além das nucleases usadas na Engenharia Genética, e sua 
aplicação.

1. RIBONUCLEASES 
 As duas principais ribonucleases usadas na Engenharia Genética são as 

Ribonucleases A e H.
 A Ribonuclease A (RNase A) possui atividade de endorribonuclease, clivando 

ligações fosfodiésteres na posição 3’ de uma pirimidina. A sua principal aplicação é a 
de remoção de RNA de preparações de DNA. 

 A Ribonuclease H (RNase H) é uma endorribonuclease que cliva ligações 
fosfodiésteres de RNA presente em híbridos DNA-RNA. Não degrada RNA fita simples, 
RNA fita dupla, DNA fita simples ou DNA fita dupla. A sua principal aplicação em 
Engenharia genética é a eliminação da fita de mRNA após a síntese da primeira fita do 
cDNA.

2. DNA POLIMERASE I: KLENOW 
 Catalisa a formação de uma fita de DNA a partir de um molde de fita simples 

de DNA e um oligonucleotídeo iniciador (fragmento de DNA com a extremidade 3’-OH 
livre).

3. TAQ DNA POLIMERASE
 Essa enzima é utilizada na técnica de PCR (Reação Polimerásica em Cadeia). 

Possui propriedade de DNA polimerase , requerendo um molde de DNA fita 
simples, iniciador de DNA ou RNA com extremidade 3’-OH. 

4. DNA LIGASE
 Catalisa a ligação do radical 5’P com o 3’OH de um nucleotídeo vizinho, 

podendo também ligar extremidades abruptas (blunt ends) de duas moléculas de DNA 
(Figura  1).
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Figura 1 - Ação do DNA ligase para unir fragmentos de DNA produzidos pela ação de
uma enzima de restrição.

5. TRANSCRIPTASE INVERSA
 Catalisa a formação de uma fita de DNA (cDNA), a partir de um molde de RNA 

fita simples e de um iniciador. Essa enzima é empregada na obtenção de um cDNA 
(Figura 2). 
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Figura 2 - Ação da transcriptase reversa na síntese do cDNA.

6. DESOXINUCLEOTIDIL TRANSFERASE TERMINAL
Adiciona nucleotídeos na extremidade 3’OH de DNA fita simples ou dupla, sem 

a necessidade de um molde. Pode ser usada na Engenharia genética para a adição 
de extremidades homopoliméricas complementares em dois fragmentos de DNA, 
objetivando a obtenção de um DNA quimera (Figura 3).

Figura 3 - Ação da transferase terminal para a adição de extremidades homopoliméricas para
a síntese de um DNA recombinante. 

7. FOSFATASE ALCALINA 
 Retira radical 5’fosfato de qualquer ácido nucleico.

Uso: evitar autoligação de uma mesma molécula e marcação radioativa com 32P.

Tecnologia do DNA 
recombinante II: outras 
enzimas modificadoras 
do DNA
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8. Polinucleotídeo quinase 
Adiciona fosfato na extremidade 5’ do DNA.

Uso: marcação do DNA juntamente com a fosfatase alcalina. 

Proposta de Atividade

1) Faça um quadro comparativo das principais enzimas modificadoras do DNA e suas 
funções.

Anotações
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Tecnologia do DNA 
recombinante III: 
clonagem gênica 

6

João Alencar Pamphile

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de determinar diferentes 

processos de clonagem gênica.

CLONAGEM MOLECULAR
 A clonagem molecular de um fragmento de DNA trata da purificação da 
molécula de DNA de interesse, de sua inserção em um vetor de clonagem, resultando 
em um DNA recombinante, e de sua consequente multiplicação em um hospedeiro. 
Quando um fragmento de DNA corresponde a um gene, podemos dizer que se trata 
de uma clonagem gênica.
 Os principais componentes do processo de clonagem, além do DNA (inserto) 
que se deseja clonar, são os vetores de clonagem e as células hospedeiras.

A) VETORES
 São veículos utilizados para a introdução de um DNA exógeno em um 

hospedeiro. Exemplo: pBR322 (figura 4). Requisitos: propriedades que facilitem sua 
ligação ao DNA a ser clonado; duplicar na célula hospedeira; apresentar marcadores 
para a seleção; permitir a expressão da mensagem exógena inserida no hospedeiro; 
propriedades para a não proliferação ambiental do DNA clonado.
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Figura 1 - Plasmídeo pBR322.

TIPOS DE VETORES DE CLONAGEM
1. Plasmídeos
 Os plasmídeos são baseados em moléculas de DNA circular. Naturalmente 
presentes em bactérias, apresentam origem de duplicação independentemente da 
origem de duplicação presente no cromossomo das bactérias. Permitem a clonagem 
de insertos de até 10 Kb.

2. Bacteriófagos
 Os bacteriófagos são vetores baseados em vírus que infectam bactérias 
(bacteriófago λ): 
2.1 Vetores de substituição: o DNA a ser clonado substitui parte da sequência não 
essencial do vírus (insertos de 9 a 25Kb). Ex. EMBL3 e 4;
2.2 Vetores de inserção: permitem a clonagem de insertos de até 7Kb. Ex. lgt10.
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3. Cosmídeos
 Os cosmídeos são plasmídeos onde se inseriu a sequência do sítio cos 
(“cohesive ends”) do fago λ, que permite que o cosmídeo contendo o DNA a ser 
clonado seja empacotado por proteínas da cápsula viral e, então, introduzido na célula 
hospedeira com alta eficiência. Clonam insertos de até 45 Kb.

4. Cromossomos Artificiais De Levedura (Yacs)
 Cromossomos artificiais de levedura são plasmídeos que possuem sequências 
centroméricas de Sacharomyces cerevisiae e genes que permitem a seleção de 
transformantes (recombinantes) nessa levedura. Clonam insertos de até 500 Kb.

B) Hospedeiros
Hospedeiros são células receptoras do DNA a ser clonado. 

Requisitos: aceitar o DNA sem modificá-lo; permitir  a seleção das células recombinantes; 
baixo potencial de proliferação no ambiente.

Exemplos: 
a) Bactéria E. coli HB101.

Essa célula é sensível a dois antibióticos (ampicilina e tetraciclina), é um mutante 
auxotrófico para várias marcas, é um mutante deficiente no processo de recombinação 
recA-. 

b) Bactéria DH5α™
Essa célula tem o gene lacZΔ M15 para a seleção dos recombinantes, baseado na 
cor azul/branco,  a mutação recA para minimizar a recombinação não específica do 
DNA clonado, a mutação endA1 para o aumento da produtividade e da qualidade do  
plasmídeo a ser clonado e, após, reisolado e purificado.

ETAPAS DA CLONAGEM MOLECULAR
 As etapas da clonagem de um fragmento de DNA podem ser resumidas da 
seguinte forma:  

1. obtenção e preparo de DNA dupla fita contendo extremidades 5´ou 
compatíveis com sítios criados no interior de vetores de clonagem;

2. inserção de fragmentos de DNA em um vetor de clonagem;

Tecnologia do DNA 
recombinante III: 
clonagem gênica
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3. introdução do vetor recombinante recém-formado em uma célula hospedeira;
4. replicação do vetor recombinante no interior de células hospedeiras 

transformadas;
5. seleção e expansão de clones individuais de células portadoras dos 

recombinantes desejáveis (figura 2);
6. isolamento e análise dos insertos de DNA e/ou de seus produtos proteicos 

expressos.

Figura 2 - Etapas de clonagem gênica e seleção de recombinantes.

CLONAGEM DE UM cDNA 
 O processo geral de clonagem de um inserto de cDNA corresponde àquele 
relatado anteriormente no item clonagem molecular. Ele corresponde à ligação de um 
cDNA a um vetor de clonagem. Existem diferentes caminhos para esse fim: 
a) Durante a síntese do cDNA pela transcriptase reversa, pode-se usar um primer 

poli(T) ligado a uma sequência de reconhecimento de uma enzima de restrição. 
Nesse caso, deve-se tomar o cuidado de empregar uma citosina metilada na síntese 
da primeira fita do cDNA. 
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b) Realizar a síntese de um cDNA dupla fita empregando um primer universal poli(T) 
para a síntese da primeira fita e, após, a síntese do cDNA dupla fita, adicionar um 
linker de sítio de enzima de restrição por enzimas de restrição. Deve-se ter o cuidado 
de metilar o cDNA (inserto) antes dessa etapa, garantindo que a parte interna do 
mesmo não seja clivado da mesma forma que o linker (Figura 3). 

 
Figura 3 - Aspecto geral de um tipo de clonagem de cDNA (Adaptado de Nicholl, 2008).

Proposta de Atividade

1) Esquematize a clonagem de um inserto, considerando o uso de uma enzima de 
restrição que produza extremidades colantes.

Tecnologia do DNA 
recombinante III: 
clonagem gênica
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Tecnologia do DNA 
recombinante IV: 

análise do DNA 

7

João Alencar Pamphile

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de relacionar os principais 

métodos de análise do DNA. 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE DNA ISOLADO EM MÉTODO DE EXTRA-
ÇÃO DE DNA

 A qualidade e a quantidade de DNA obtido em uma extração de DNA de plantas, 
ou de animais, ou de microrganismos podem ser realizadas por espectrofotometria ou 
por observação de um resultado de uma corrida de DNA em um gel de agarose.

1. Quantificação do DNA por espectrofotometria: devem-se realizar leituras 
nos comprimentos de onda de 260 nm e de 280 nm, onde a leitura a 260 
nm multiplicada por 50 e multiplicada pelo fator de diluição fornece a 
concentração do DNA em µg/ml. 

2. Análise da qualidade, pureza do DNA, por espectrofotometria: a relação entre 
as leituras a 260 nm e 280 nm (OD260/OD280) provê uma estimativa da pureza 
do ácido nucleico. As preparações puras de DNA e de RNA possuem OD260/
OD280 entre 1,8 e 2,0. Se existir contaminação com proteína, por exemplo, a 
relação será menor do que esses valores.

3. A análise da integridade do DNA pode ser verificada correndo-se o DNA em gel 
de agarose 0,8% ou 1%. Após a corrida, o gel é corado com brometo de etídio 
(3-7µg/ml) e observado em transluminador de luz ultravioleta.

 A eletroforese em gel de agarose (Figura 1A) é usada como um método analítico 
e preparativo, pois, uma vez que as moléculas de DNA sejam separadas, um fragmento 
de tamanho específico pode ser recortado (excisado) do gel, eluído e purificado para 
ser usado em vários procedimentos com técnicas de manipulação genética.
 A eletroforese em gel de agarose é indicada para separar fragmentos de 
DNA que variam entre poucas centenas de pares de bases até cerca de 40-50Kb. Para 
fragmentos com tamanhos menores, é indicada a eletroforese em gel de poliacrilamida.
 A agarose é um polímero linear extraído de algas marinhas. O gel de agarose é 
constituído por uma complexa rede desse polímero. O polímero é fundido na presença 
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da solução tampão adequada até que se obtenha uma preparação transparente e 
homogênea. Após, é colocado em um molde padrão. Depois da gelificação do gel, 
o diâmetro dos poros da matriz é diretamente proporcional à concentração da 
agarose usada. O gel é colocado, juntamente com o molde, em uma cuba. Essa cuba 
é conectada a uma fonte elétrica. O gel de agarose, contendo o DNA (aplicado em 
poços formados com o auxílio de um “pente” colocado no molde por ocasião do 
preparo do gel) é colocado na cuba e é submerso em um tampão de corrida. O DNA, 
por conter grupamentos fosfato, tem carga elétrica negativa, migrando em direção ao 
anodo (polo positivo) após ser submetido a um campo elétrico.

MÉTODOS DE DETECÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS OU PROTEÍNAS 
1. Southern Blot 

 Detecção de fragmentos de DNA imobilizados em membranas de nitrocelulose 
ou de náilon. Essa técnica baseia-se na hibridização entre moléculas de DNA, fixas 
em um suporte, usando-se sondas marcadas, visando à localização de sequências 
específicas de DNA (Figura 1B).

Etapas
	Os fragmentos de DNA separados em um gel de agarose (ou acrilamida) são 

desnaturados para uma forma em fita simples, por exemplo com tratamento 
álcali.

	As bandas são transferidas para uma membrana de náilon ou de celulose, por 
meio de diversos métodos que mantêm suas posições relativas no gel original. 
As bandas de DNA transferidas são, então, fixadas à membrana.

	A membrana é submetida a uma etapa de pré-hibridização.
	A membrana é incubada com uma sonda marcada de DNA fita simples.
	Após lavagem, são detectadas bandas.

2. Northern Blotting
 Processo análogo ao Southern Blotting, mas onde o RNA (e não o DNA) é 

transferido de um gel para uma matriz, como, um filtro de nitrocelulose. Na sequência, 
realiza-se a determinação de uma molécula de RNA específica por meio de sonda 
genética.

3. Westhern Blotting 
Técnica análoga a Southern e a Northern, mas, nesse caso, proteínas são 

transferidas de um gel de poliacrilamida para uma membrana de nitrocelulose ou 
outra matriz apropriada. Aí é feita sua caracterização por sondas.
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Figura 1 - Técnicas de análise de DNA: A) Eletroforese em gel de agarose; B) Southern blot.

Proposta de Atividade

1) Procure um artigo científico que discuta um novo método ou um método modificado 
de análise do DNA.

Tecnologia do DNA 
recombinante IV: análise 
do DNA
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Marcadores genéticos 
moleculares

8

Claudete Aparecida Mangolin

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá entender os conceitos dos Marcadores 

Genéticos Moleculares.

INTRODUÇÃO
 Um marcador genético é uma característica qualitativa com herança 

mendeliana simples, de fácil reconhecimento, e sua expressão não é influenciada pelo 
ambiente. As primeiras análises utilizando marcadores genéticos foram realizadas com 
o uso de marcadores morfológicos. Até a década de 1960, os estudos de polimorfismos 
(ocorrência de dois ou mais tipos de formas) nas populações baseavam-se em avaliações 
de diferentes fenótipos morfológicos dos organismos. Entretanto o pequeno número 
de parâmetros fenotípicos morfológicos disponíveis classificava as populações como 
geneticamente homogêneas.

 Posteriormente, foram desenvolvidos marcadores genéticos bioquímicos 
e moleculares, e a revolução nesse quadro teve início com o desenvolvimento de 
marcadores isoenzimáticos. Em um dos primeiros estudos de variação genética, usando 
a técnica de eletroforese de proteínas, foi observado que cerca de 30% dos loci em 
cinco populações de Drosophila pseudoobscura eram polimórficos. A partir de então, 
a técnica de eletroforese passou a ser amplamente utilizada em estudos populacionais 
para vários tipos de organismos, com a finalidade de quantificar a variação genética em 
populações de um modo geral. Os marcadores genéticos bioquímicos são definidos 
como produtos da expressão de genes (proteínas ou compostos químicos).

 As isoenzimas, apesar de ainda serem bastante utilizadas, apresentam limitações 
como marcadores. A primeira limitação é relativa à pequena quantidade de ensaios 
histoquímicos disponíveis, portanto poucos loci podem ser analisados, implicando 
uma reduzida cobertura do genoma. Outro fator limitante é que esse marcador sofre 
a ação ou a interferência das condições ambientais e, portanto, avaliamos o fenótipo e 
não o genótipo da amostra estudada.

 Com o desenvolvimento das muitas técnicas de biologia molecular, diversos 
marcadores moleculares foram e estão sendo criados. Essas técnicas permitiram um 
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acesso direto da sequência de nucleotídeos da molécula de DNA, logo a avaliação do 

polimorfismo genético pode ser estudada diretamente na molécula de DNA. Assim 

os marcadores genéticos moleculares são provenientes da análise do polimorfismo 

presente no próprio DNA. As principais vantagens dos marcadores moleculares, em 

relação aos demais marcadores, é o fato de estes serem, em geral, neutros em relação 

a efeitos fenotípicos, apresentarem uma ampla cobertura do genoma, oferecendo um 

número ilimitado de polimorfismo, e o fato de que eles podem ser estudados em 

todos os tecidos e estágios de desenvolvimento em que o organismo se encontra.

 Os marcadores moleculares têm sido utilizados para detectar e para analisar 

a variabilidade genética em nível molecular, e essa forma de estudo tem aumentado a 

eficiência dos processos de avaliação genética. A quantificação da variabilidade genética 

é fundamental para estudos evolutivos, para quantificar a diversidade genética, inter 

e intra populacional, inter e intra específia (essas informações são fundamentais para 

o estudo de melhoramento genético, orientando a eficiência dos cruzamentos e dos 

processos de seleção) e para assessorar e aumentar a eficiência dos programas de 

conservação e uso dos recursos genéticos. Quando um marcador molecular está ligado 

a uma característica de importância econômica, ele também pode ser utilizado para 

estudar e para acompanhar de forma indireta essa característica e esse procedimento 

é utilizado nas diferentes estratégias de seleção assistida por marcadores.

 Com o surgimento de técnicas modernas da biologia molecular, foram 

elaborados diversos métodos de detecção de polimorfismo genético no DNA, 

superando a expressão do fenótipo e a influência do ambiente sobre o genótipo. 

O desenvolvimento de marcadores moleculares é dependente de métodos para 

isolamento de DNA, do desenvolvimento de técnicas modernas de biologia molecular 

e de infraestrutura tanto de equipamentos como de material de consumo.

 Diversos métodos de detecção de polimorfismo genético diretamente no 

DNA foram criados. Quanto às técnicas básicas empregadas, podemos classificar os 

marcadores moleculares em duas classes:

1. Aqueles que não utilizam PCR (Polymerase Chain Reaction), ou técnicas que são 

baseadas em digestão do DNA com enzimas de restrição e hibridização. Exemplo: RFLP 

(Restriction Fragment Length Polymorphism).

2. Aqueles que são baseados em PCR. Esses foram desenvolvidos após a elaboração da 

reação em cadeia da polimerase por Mullis e Faloona, em 1987.

Essa última classe de marcadores pode ser dividida em duas categorias:

2.1 marcadores que usam primers arbitrários para a PCR, ou que não são específicos. 

Exemplo: RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA);

2.2 técnicas baseadas em uso de primers, que são específicos para sequências alvo no 

genoma. Exemplo: microssatélite.
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PRINCIPAIS MARCADORES GENÉTICOS MOLECULARES RFLP
(RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM )

 Esse marcador foi desenvolvido após a descoberta das enzimas de restrição. 

Essas enzimas cortam as ligações fosfodiésteres das moléculas de DNA em pontos 

específicos, denominados sítios de restrição. Estes são sequências de quatro a oito 

nucleotídeos distribuídos na molécula de DNA. O polimorfismo observado pelo RFLP 

é proveniente da perda dos sítios de restrição (Figura 1A). A perda do sítio de restrição 

ocorre em função de substituição ou de modificação de bases (mutação) ou em função 

dos rearranjos de sequências de nucleotídeos do DNA. Esses rearranjos envolvem 

deleções, inserções, inversões ou translocações, e todas essas alterações modificam a 

distância entre dois sítios de restrição adjacentes.

 São várias as etapas para o desenvolvimento de marcadores RFLP. Em primeiro 

lugar, o DNA deve ser extraído e purificado; em seguida, o DNA será digerido com uma 

enzima de restrição, produzindo fragmentos de diferentes tamanhos de acordo com a 

distribuição dos sítios de restrição. Após a clivagem, os fragmentos são separados por 

eletroforese em gel de agarose, são desnaturados e transferidos para uma membrana 

de nylon ou de nitrocelulose. A transferência do DNA e sua imobilização em uma 

membrana são realizadas pela técnica de Southern blot. Os fragmentos de DNA 

imobilizados na membrana são ligados covalentemente a ela.

 Para detectar os marcadores RFLP, é utilizada uma sonda complementar 

aos fragmentos a serem analisados, e essa sonda é marcada radioativamente ou 

com quimioluminescência. Somente os fragmentos complementares à sonda são 

visualizados. Para detectar os marcadores, é realizada a autoradiografia. Esse passo 

consiste em expor a membrana hibridizada frente a um filme de Raio X. A sonda emite 

radiação que pode ser detectada por esse filme. Esse marcador é codominante, isto 

é, possibilita a distinção dos indivíduos homozigotos dos heterozigotos e apresenta 

alta reprodutibilidade. Apesar dessas vantagens, RFLP é um processo caro e laborioso, 

necessita de grande quantidade e qualidade do DNA.

 A primeira metade da década de 1980 assistiu ao desenvolvimento de um 

método de amplificação de sequência de DNA que revolucionou a análise genética nos 

últimos anos: a reação da polimerase em cadeia (PCR – Polymerase Chain Reaction). 

A técnica de PCR baseia-se na capacidade de a enzima DNA polimerase replicar 

sequências de DNA em certas condições laboratoriais, a partir de um par de pequenos 

fragmentos iniciadores da fita molde (primers) que flanqueiam a sequência que se 

deseja amplificar. Por meio de variações alternadas e cíclicas de temperatura, permite 

a desnaturação, o anelamento do primer e a extensão de uma determinada sequência 

de DNA que é amplificada, ciclo após ciclo, em progressão geométrica, o que torna 

possível sua visualização em gel na forma de uma banda, após a sua separação por 

eletroforese.

Marcadores genéticos 
moleculares
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RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), ou AP-PCR (Arbitrarily 
Primed Polymerase Chain Reaction )

 RAPD ou AP-PCR é um marcador que utiliza apenas um primer, geralmente 
com 10 nucleotídeos de comprimento e de sequência arbitrária, este se anela em 
todas as regiões complementares e arbitrárias do genoma e, a partir do anelamento, 
são sintetizados múltiplos produtos de amplificação. Para que um fragmento de DNA 
seja amplificado, duas regiões do genoma complementares ao primer devem estrar 
separadas por até 4.000 pares de base (pb) e em orientações opostas. Assim são 
amplificados fragmentos de DNA distribuídos ao acaso no genoma, sem conhecimento 
prévio da sequência. A detecção dos produtos de amplificação é feita em eletroforese, 
geralmente em gel de agarose corado com brometo de etídio (Figura 1B), ou em gel 
de poliacrilamida, visualizados por autoradiografia ou corado com prata. Marcadores 
moleculares RAPD comportam-se como dominantes, ou seja, não é possível distinguir 
indivíduos homozigotos de heterozigotos em uma população. A presença de uma banda 
no gel pode ser produto da amplificação das duas regiões no caso de um indivíduo 
diploide homozigoto, ou de apenas uma região para o indivíduo heterozigoto. A 
ausência de banda no gel é atribuída ao genótipo homozigoto recessivo, enquanto a 
presença da banda é resultante tanto do genótipo homozigoto dominante quanto do 
heterozigoto.

 As grandes vantagens desse marcador são sua fácil execução, rapidez na 
obtenção de resultados, seu custo relativamente reduzido e o não requerimento de 
conhecimento prévio do genoma a ser estudado, além de apresentar a possibilidade 
de automatização dos procedimentos. Como esse marcador é dominante e sua leitura 
é realizada como presença e ausência do fragmento amplificado, apresenta baixo 
conteúdo de informação genética. Se as condições de amplificação não forem bem 
estabelecidas, esse marcador apresenta baixa reprodutibilidade entre laboratórios. 
Todo o processo de reação deve ser cuidadosamente padronizado. Esse marcador 
apresenta inumeras aplicações, como na obtenção de fingerprints genômicos de 
indivíduos, de cultivares e de populações; na análise da estrutura e da divergência 
genética em populações naturais, populações de melhoramento e bancos de 
germoplasma; no estabelecimento de relacionamentos filogenéticos entre diferentes 
espécies; na construção de mapas genéticos de alta cobertura genômica; na localização 
de genes de interesse econômico.

Microssatélites ou SSR (Simple Sequence Repeat )
 Os microssatélites são repetições de poucos pares de bases de DNA (2 - 6 pb) 

em sequências, onde as repetições mais abundantes são os dinucleotídeos (repetições 
de 2 pb). Essas sequências repetidas são distribuídas aleatoriamente através do 
genoma, fornecendo grande quantidade de marcadores. As sequências de DNA que 
flanqueiam os microssatélites ou loci SSRs são conservadas e são utilizadas para 
construir as sequências de primers, para serem usados na amplificação dos loci SSRs, 
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usando o método da PCR. Quando um par de primers construído para as regiões 
flanqueadoras é utilizado para amplificar o locus SSR em vários genótipos, ele poderá 
revelar polimorfismo no referido locus. Esse polimorfismo é observado na forma de 
diferença no comprimento do segmento de DNA amplificado. Cada segmento ou 
sequência de DNA que é produto da amplificação, separado por eletroforese em gel 
de poliacrilamida, ou em gel de agarose ultrapura (Figura 1C), ou por sequenciador 
automático, representa um alelo do locus. As diferenças no tamanho dos microssatélites 
são atribuídas às variaçôes no número de unidades de repetição em um locus de SSR 
em particular.

 Microssatélite é descrito como um marcador hipervariável, e esse fato pode ser 
originado por meio de crossing-over desigual ou deslizamento de sequências durante 
a replicação do DNA. Durante a duplicação do DNA, pode ocorrer um mau pareamento 
mediante o deslizamento das fitas de DNA, e esse processo conduz a um acúmulo de 
mutações muito mais rapidamente do que mutação de ponto. Tal comportamento 
altamente polimórfico desse marcador é útil para estudar o fluxo gênico, os padrões 
de diferenciação e os níveis de endogamia entre populações de muitas espécies. A 
técnica de microssatélites, comparada a outros marcadores genéticos, é caracterizada 
pela simplicidade, pela rapidez e pela precisão na geração dos perfis genéticos, 
sendo ainda facilmente automatizada. Esses marcadores possuem características de 
multialelismo e codominância, apresentando um elevado conteúdo de informação 
genética por locus. A característica de codominância permite que sejam detectadas as 
diferentes contribuições parentais nas progênies. Outra vantagem dos microssatélites 
é que eles requerem uma pequena quantidade de DNA, sendo, portanto, extraídos 
de qualquer material biológico, como sementes ou plântulas em diferentes fases 
do desenvolvimento, permitindo uma avaliação precoce e eficiente. Os marcadores 
SSR constituem a classe mais polimórfica de marcadores moleculares atualmente 
disponíveis. Muito frequentes e distribuídos ao acaso, eles permitem a mais completa 
cobertura de qualquer genoma eucarioto. Todas essas características reunidas fazem  
com que os marcadores baseados em SSR sejam ideais para o mapeamento genético e 
físico de genomas, bem como para a identificação e a discriminação de genótipos e de 
estudos de genética de populações. A desvantagem é o custo e trabalho envolvidos no 
desenvolvimento dos primers, necessitando de construção de bibliotecas genômica, 
de sequenciamento e de triagem dos melhores primers.

ISSR (Inter Simple Sequence Repeats )
 Os marcadores moleculares ISSR representam uma das classes mais recentes 

e foram desenvolvidos a partir da necessidade de explorar repetições microssatélites 
sem a utilização de sequenciamento do DNA. ISSR são fragmentos de DNA de 100 a 
3.000 pb amplificados por PCR, utilizando somente um primer de 16 a 20 pb. Esses 
primers são construídos a partir de sequências de microssatélites. Os produtos da 
amplificação são separados por eletroforese em gel de poliacrilamida e visualizados 

Marcadores genéticos 
moleculares



BIOTECNOLOGIA

56

por autoradiografia ou coloração com prata; pode ser também separado em gel de 
agarose corado com brometo de etídio sob luz ultravioleta (Figura 1D). Portanto são 
facilmente detectados usando poucos equipamentos, são bastante variáveis e fornecem 
grande número de dados por um custo razoável para o pesquisador. As amplificações 
são realizadas para segmentos de DNA presentes entre duas sequências repetidas de 
microssatélites, idênticas e orientadas em direções opostas; esse segmento tem de 
estar em uma região de distância amplificável.

 O marcador ISSR é uma técnica simples rápida e eficiente, apresenta alta 
reprodutibilidade, possivelmente devido ao uso de primers longos, permitindo 
o uso de alta temperatura de anelamento. A desvantagem desse marcador é o seu 
comportamento genético dominante, não sendo possível diferenciar os indivíduos 
heterozigotos dos homozigotos e estudá-los. 

 O marcador ISSR tem sido utilizado para estimar a extensão da diversidade 
genética em nível inter e intraespecífico em uma ampla variedade de espécies. Devido à 
sua abundância e à sua dispersão no genoma, tem sido muito empregado para estudar 
relações entre duas populações muito relacionadas. Também tem sido utilizado em 
estudos de fingerprinting, de seleção assistida por marcadores, de filogenia e de 
mapeamento genético.

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)
 O marcador AFLP é uma das metodologias mais utilizadas para a obtenção de 

um grande número de marcadores moleculares, distribuídos tanto em genomas de 
eucariotos como de procariotos. 

 Marcadores AFLP são fragmentos de DNA de 80 a 500 pb obtidos a partir da 
amplificação, via PCR, de um subconjunto de fragmentos gerados pela digestão do 
DNA genômico com combinações de enzimas de restrição do tipo II, que clivam o 
DNA em sítios específicos, sendo uma de corte raro (reconhece sítios de 6-8 bases, 
exemplo: ApaI, EcoRI, HindIII e PstI) e uma de corte frequente (reconhece sítios de 4 
bases, exemplo: MseI e TaqI). 

 Para que bons resultados possam ser obtidos com esse marcador é 
fundamental que a digestão do DNA seja completa, pois a digestão parcial pode 
revelar falsos polimorfismos. Para a obtenção da digestão total, é necessário 
usar DNA de alta pureza. A técnica baseia-se na propriedade de certas enzimas de 
restrição em deixar, após a clivagem do DNA, extremidades coesivas de sequências 
conhecidas. Assim, é possível construir sequências de nucleotídeos de fita dupla que 
se ligam às extremidades dos fragmentos de restrição, estas são denominadas de 
adaptadores. Uma vez que as sequências dos adaptadores e as dos sítios de restrição 
são conhecidas, pode-se construir primers específicos para essas sequências e realizar 
a pré-amplificação dos fragmentos de restrição. Os primers são constituídos por 
uma sequência complementar ao adaptador, seguida de outra específica do sítio de 
restrição da enzima, e de uma extensão de nucleotídeos seletivos no terminal 3’. 
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Resultados experimentais demonstraram que, para a obtenção de bons padrões de 
separação dos fragmentos presentes em espécies com genoma complexo, pelo menos 
três nucleotídeos seletivos devem ser usados em ambos os primers, para EcoRI e para 
MseI, e que a amplificação seletiva deve ser realizada em duas etapas. Na primeira 
etapa de amplificação, denominada pré-amplificação, um nucleotídeo seletivo é usado 
no terminal 3’ dos primers. Na segunda fase, denominada de amplificação seletiva, 
são usados três nucleotídeos seletivos nos terminais 3’ dos primers. Dessa maneira, 
apenas os fragmentos que possuam nucleotídeos complementares aos nucleotídeos 
seletivos (utilizados nos terminais 3’ dos primers) serão amplificados. Assim, os alelos 
dos loci AFLP (presença ou ausência de um determinado fragmento ou banda) são 
oriundos da perda ou do ganho de um sítio de restrição, ou da complementaridade ou 
não das bases seletivas usadas nos terminais 3’ dos primers, onde se inicia a PCR com 
a região que flanqueia o sítio de restrição.

 Para a separação e a identificação dos produtos de amplificação por AFLP, o 
método mais adequado é a eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante. Esse 
método proporciona um alto nível de resolução, sendo eficiente para detecção de 
diferenças em um único nucleotídeo. O número de fragmentos visualizados em géis 
de poliacrilamida varia de algumas dezenas até mais de uma centena (Figura 1E). 
Teoricamente, quanto maior o genoma, maior será o número de fragmentos produzidos. 
A leitura dos géis pode ser realizada de forma manual ou automatizada. A leitura 
manual é realizada após a revelação do padrão de bandas por coloração com nitrato 
de prata ou por revelação em autoradiografias – neste caso, usando primers marcados 
com radioisótopos. A marcação é feita nos primers desenhados para os adaptadores 
das enzimas de corte raro. A leitura automatizada requer marcação fluorescente e é 
realizada por analisadores de DNA (ALFA - Automated Laser Fluorescence Analysis).

 As limitações do AFLP é o caráter dominante do marcador, o tempo requerido 
para a análise dos dados, a necessidade de DNA genômico de alta qualidade, a técnica 
é trabalhosa e necessita de um maior número de reagentes, tornando essa técnica cara. 
Com essa técnica a quantidade de marcas que pode ser gerada é ilimitada, uma vez que 
o número de bandas obtidas pode ser aumentado, variando-se as enzimas de restrição 
e a combinação dos primers, com um número diferente de nucleotídeos seletivos. 
O AFLP pode ser usado em estudos de diversidade genética, especialmente por não 
requerer qualquer informação prévia do genoma a ser analisado, por possuir alta 
repetibilidade e por detectar grande número de fragmentos polimórficos em poucos 
experimentos. O AFLP é importante para estudo de fingerprint de DNA, podendo ser 
aplicado em estudos genéticos de plantas, de fungos e de bactérias, com inúmeras 
aplicações, como monitoramento de herança de caracteres, diagnóstico de doenças 
geneticamente herdadas, análise de pedigree, identificação de clones e de cultivares, 
mapeamentos de genes, incluindo QTLs (Quantitative Trait Loci) e grupos de 
ligação, análise de biodiversidade e coleções de germoplasma, estrutura populacional, 
identificação de híbridos e em estudos filogenéticos de espécies estreitamente 
relacionadas.

Marcadores genéticos 
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SNP (Single Nucleotide Polymorphism)
 Marcadores SNPs baseiam-se na detecção de polimorfismos resultantes 

da alteração de uma única base no genoma. O polimorfismo gerado pelos SNPs é 
muito abundante, sendo gerado pela substituição de uma base ou por pequenos 
eventos de inserção ou de deleção – 90% do polimorfismo encontrado nos genomas 
são provenientes desse marcador. São marcadores bialélicos considerados como 
a principal fonte de variabilidade fenotípica, permitindo diferenciar os indivíduos 
dentro de uma espécie. Estão presentes tanto em sequências expressas como em não 
expressas. Muitas vezes, a substituição de um único nucleotídeo leva à substituição 
do aminoácido na proteína e, em consequência, leva à perda da funcionalidade e 
à modificação fenotípica. Devido à alta frequência e à distribuição, SNPs têm sido 
utilizados para a obtenção de mapas de alta resolução, abrindo novas possibilidades 
de seu uso no melhoramento assistido por marcadores, no mapeamento de EST 
(Expressed Sequence Tags) e na integração de mapas físicos e genéticos; podem ser 
usados também em estudos populacionais. A identificação dos SNPs pode ser realizada 
através da amplificação de regiões gênicas específicas, utilizando primers específicos 
(primers 1 e 2), desenhados a partir do conhecimento da sequência, que amplificarão 
fragmentos variando entre 400 a 700 pb. Os produtos da PCR são sequenciados 
diretamente em ambas as direções, as sequências obtidas são alinhadas utilizando-se 
aplicativos computacionais especializados e, dessa forma, as regiões polimórficas são 
identificadas (Figura 2).

 Os marcadores SNPs têm sido utilizados na análise de genes e na descoberta 
da base genética molecular de várias características; têm sido utilizados também 
em estudos de genética de população e filogenia. As principais desvantagens desse 
marcador é a necessidade de conhecimento prévio de sequência do gene de interesse, 
o custo e a infraestrutura requerida para a técnica.

Figura 1 - Polimorfismos observados para os diferentes marcadores genéticos moleculares.
Em A, o polimorfismo é observado para o marcador RFLP; em B, para o marcador RAPD;

em C, para o marcador SSR; em D, para ISSR; em E, para o marcador AFLP.
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Figura 2 - Esquema dos passos para a identificação de SNPs. O primeiro passo é o desenho de primers 
específicos para a região a ser estudada. A seguir, faz-se a amplificação da sequência a ser estudada 

para diferentes indivíduos de uma população via PCR. Após a amplificação, os produtos são purificados e 
sequenciados. O alinhamento de sequências é realizado e os SNPs são determinados.

Proposta de Atividade

1) Abordamos neste capítulo alguns dos principais marcadores desenvolvidos e 
que utilizam diferentes técnicas. Para uma leitura mais ampla destes e de outros 
marcadores, pesquise as referências básicas indicadas.

Anotações
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Marcadores 
Bioquímicos

9

Maria Claudia Colla Ruvolo Takasusuki

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá conhecer e entender os princípios, a 

importância, as vantagens e as aplicações dos Marcadores Bioquímicos.

HISTÓRICO
 As técnicas para detecção de marcadores bioquímicos iniciaram em 1937, 

quando Arne Tiselius desenvolveu o método que ele denominou de eletroforese 
livre, que lhe rendeu um prêmio Nobel. Essa tecnologia foi sendo melhorada e 
modificada até que, em 1955, Smithies desenvolveu a eletroforese em géis de amido, 
e Hunter e Markert (1957) acoplaram procedimentos histoquímicos de coloração para 
identificar atividade enzimática sobre o suporte eletroforético. Esses procedimentos 
possibilitaram verificar que muitas enzimas existiam em formas moleculares múltiplas. 
Com a demonstração de que há controle genético da síntese de proteínas, não foi 
surpreendente observar diferenças na estrutura de enzimas ou de proteínas homólogas 
sintetizadas por indivíduos de diferentes espécies ou por indivíduos com diferentes 
genótipos dentro de uma mesma espécie.

 Surgiu, então, uma nova área de estudos contemplando a genética e a 
bioquímica.

 As diferentes formas, funcionalmente similares de uma enzima, incluindo 
todos os polímeros de subunidades produzidas por diferentes locos ou por diferentes 
alelos do mesmo loco, foram denominadas de isoenzimas.

 Os locos das isoenzimas podem apresentar variantes polipeptídicas, 
produzidas por diferentes alelos de um loco gênico, denominadas de alozimas.

 Os primeiros resultados de estudos com eletroforese de proteínas realizados 
em 1966 indicaram que em humanos e em Drosophila há em torno de 30% de locos 
polimórficos (FUTUYMA, 2009). Descoberta que, na época, deixou os geneticistas 
clássicos surpreendidos com o alto grau de polimorfismo detectado. Contudo esse 
grande polimorfismo pode também ser decorrente do pequeno número de locos de 
enzimas solúveis que podem ser estudados, ou seja, os locos analisados podem não 
ser uma amostra representativa do genoma (FUTUYMA, 2009). Os polimorfismos de 
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DNA também têm-se mostrado muito variáveis. Portanto a variabilidade genética não 
se limita apenas às isoenzimas.

 Em 1970, foi desenvolvida por Laemmli a eletroforese em géis desnaturantes 
de poliacrilamida com duodecil sulfato de sódio (SDS, Sodium Dodecyl Sulfate), que 
permite identificar os polipeptídeos solúveis presentes em uma amostra.

 A análise simultânea de centenas e até de milhares de polipeptídeos presentes 
em uma amostra pode ser realizada pela eletroforese bidimensional, ou eletoroforese 
2d. A metodologia desenvolvida inicialmente por O’Farrell (1975) e por Klose (1975) 
permite que polipeptídeos submetidos a dois processos consecutivos (duas dimensões) 
de separação, baseados em diferentes propriedades das proteínas, sejam identificados.

 Atualmente, empregando eletroforese bidimensional e espectrometria de 
massa, é possível desenvolver estudos de proteômica para identificar, quantificar e 
estudar as modificações pós-traducionais das proteínas expressas por um genoma.

PRINCÍPIOS DA TÉCNICA
 O princípio dos marcadores bioquímicos envolve a eletroforese em gel, que 

consiste na migração de moléculas ionizadas, de acordo com suas cargas elétricas e 
seus pesos moleculares em campo elétrico. Moléculas com carga positiva migram para 
o polo negativo (cátodo). Moléculas com carga negativa migram para o polo positivo 
(ânodo) (Figura 1).

 A carga líquida das moléculas de proteína é função somatória dos aminoácidos 
que a constituem. Como as proteínas são moléculas anfóteras, ou seja, capazes de 
adquirir carga positiva ou negativa em função do pH, é necessário manter constante o 
pH do meio durante a eletroforese pelo uso de soluções-tampão.

Figura 1 - Representação de eletroforese em gel de poliacrilamida mostrando a migração das proteínas.
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 Nos tampões do gel e da cuba, a corrente elétrica é conduzida por íons e, 
nos eletrodos, por elétrons. Na presença de um sistema-tampão adequado, a hidrólise 
da água, que se dá na superfície dos eletrodos, permite a troca entre elétrons e íons, 
ocorrendo a migração das moléculas de proteína através dos poros do gel.

 Os géis podem ser confeccionados com diferentes polímeros, como amido, 
poliacrilamida (PAGE) ou agarose (Figura 2). A malha (tamanho dos poros) dos géis de 
amido e de poliacrilamida têm grande influência na migração das proteínas. Quanto 
maior a quantidade de poliacrilamida, menor será o tamanho do poro do gel.

 O polímero da poliacrilamida necessita de acrilamida, de bis-acrilamida e dos 
catalisadores TEMED e persulfato de amônia para ser formado (Figura 3).

 Em géis nativos (não houve desnaturação das proteínas), as moléculas protei-
cas migram através dos poros presentes no gel, de acordo com sua carga líquida final e 
com seu peso molecular. Nos géis desnaturantes (houve desnaturação das proteínas), 
a migração das moléculas ocorre de acordo com seus pesos moleculares. Proteínas 
menores e/ou com maior carga líquida apresentam maior migração no gel.

 Quais forças estão relacionadas com a migração das proteínas através dos po-
ros dos géis?

 A migração origina a força m contra a qual atua a força fm, que depende da 
forma, do tamanho e da viscosidade do meio em que a molécula se desloca. A força 
fm é dada pela equação de Stokes: fm= 6prnv (fm = força que se opõe à migração 
da molécula; r = raio da molécula; n = viscosidade da solução; v = velocidade de 
migração da molécula).

Figura 2 - Fórmulas estruturais dos principais polímeros utilizados para confecção

de géis para eletroforese.

 A velocidade da molécula é proporcional ao campo elétrico e à carga líquida 
da molécula e inversamente proporcional ao seu raio, à distância entre os dois eletro-
dos e à viscosidade do meio.

 Portanto, quando a molécula tiver alto peso molecular e o poro tiver peque-
no tamanho, a migração será mais difícil, terá menor migração. Por outro lado, se a 
molécula tiver baixo peso molecular e o poro do gel for maior, a migração será muito 
grande.

Marcadores
Bioquímicos
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 A passagem da corrente elétrica, através de uma solução, segue a lei de Ohm: 
V = RI (V = voltagem dada em volts, R = resistência em Ohms e I = Intensidade de 
corrente, em ampères).

 A fórmula acima mostra que há aumento de resistência da solução durante a 
migração da molécula sob um campo elétrico. Assim, para manter voltagem constante, 
a intensidade de corrente diminui e sob a intensidade de corrente constante a voltagem 
aumenta.

Figura 3 - Reação de catalisação com TEMED e persulfato de amônia para formação das cadeias de 
poliacrilamida.

 O passo final da eletroforese de proteínas é a coloração dos géis para identifi-
cação das isoenzimas. Cada isoenzima tem uma coloração específica e deve ser seguido 
um protocolo já estabelecido para sua identificação (Figura 4B).

Eletroforese desnaturante em géis de poliacrilamida
 As eletroforeses desnaturantes em géis de poliacrilamida na presença de 

duodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) são realizadas em géis de poliacrilamida e a 
desnaturação é realizada no calor e com beta-mercaptoetanol (agente redutor).

 O processo de desnaturação das proteínas promove a homogeneização da 
estrutura molecular, o rompimento das pontes dissulfeto e de cargas variáveis. A 
eletroforese ocorrerá com a estrutura linear das proteínas e com uma carga líquida 
negativa homogênea.

 Inicialmente as proteínas devem ser misturadas com SDS, que é um 
detergente anfipático. Essa desnaturação inicial irá converter as proteínas para a sua 
estrutura linear e conferir uma carga uniforme. Em seguida, pode ser realizado um 
novo passo de desnaturação por aquecimento e utilização de um agente redutor como 
beta-mercaptoetanol, que irão romper as pontes dissulfeto, eliminando a estrutura 
tridimensional dos polipeptídeos.
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 A identificação dos polipeptídeos, após a corrida eletroforética, é realizada 
com coloração por nitrato de prata ou com azul de comassie brilhante. Juntamente 
com as amostras de polipeptídeos, deve ser colocada uma amostra de peso molecular 
padrão para comparar e para verificar o tamanho dos polipeptídeos presentes no gel 
(Figura 4A).

Figura 4 - Perfil eletroforético de extratos de larvas de Diatraea saccharalis, a broca da cana-de-açúcar.
A) eletroforese desnaturante SDS-PAGE, coloração com nitrato de prata, M = padrão de peso molecular;

B) eletroforese nativa PAGE, isoenzimas esterases, coloração com alfa e beta-naftil acetato.

Eletroforese Bidimensional
 As eletroforeses bidimensionais são realizadas em duas etapas, ou dimensões. 

Na primeira dimensão, as proteínas são separadas em um gel de gradiente de pH, 
denominado de focalização isoelétrica (IEF).

 A IEF é realizada com um gel cilíndrico em que são utilizados anfólitos 
(íons que se comportam como ácido e como base ao mesmo tempo) que, ao serem 
submetidos a um campo elétrico, permitem que as proteínas migrem para o polo 
positivo ou negativo, dependendo da sua carga líquida (Figura 5). As proteínas migram 
até atingirem seu ponto isoelétrico (carga líquida zero) e se tornarem estacionárias.

 Na segunda dimensão, os anfólitos contendo as proteínas estacionárias são 
utilizados para realizar uma eletroforese SDS-PAGE como descrita no item anterior, 
separando os polipeptídeos por peso molecular (Figura 5). As duas etapas dessa 
tecnologia são independentes, possibilitando atingir uma alta resolução, ou seja, são 
observados milhares de polipeptídeos em um único gel.

Marcadores
Bioquímicos
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Figura 5 - Eletroforese bidimensional e coloração por prata.

UTILIZAÇÃO DOS MARCADORES BIOQUÍMICOS
 Isoenzimas podem ser utilizadas para estimar a variabilidade genética e a es-

trutura de populações naturais; o fluxo gênico entre populações e processos de hi-

bridização natural; a dispersão de espécies; a análise de filogenias; a identificação de 

variedades ou de espécies; introgressão gênica e avaliação de germoplasma.

 Eletroforese desnaturante em géis de poliacrilamida (SDS-PAGE) é uma ferra-

menta que pode ser empregada por muitas áreas como bioquímica, análise forense, 

genética, biologia molecular e biotecnologia para separar proteínas de acordo com sua 

mobilidade eletroforética.

 Estudos de proteômica podem ser desenvolvidos com o auxílio da eletrofore-

se bidimensional, identificando os polipeptídeos presentes em um tipo celular ou em 

análises in vitro.

BASES GENÉTICAS DOS MARCADORES BIOQUÍMICOS
 Marcadores isoenzimáticos são codominantes. Portanto, a partir do perfil de-

tectado após a coloração e a elaboração de um zimograma (esquema representativo 

das isoenzimas), podemos identificar o padrão dos homozigotos e dos heterozigotos.

 As proporções fenotípicas e genotípicas são as mesmas seguindo aquelas da 

extensão da herança Mendeliana (1:2:1). As estruturas terciárias e quaternárias das 

isoenzimas podem ser inferidas a partir do padrão dos heterozigotos detectados nos 

géis, como pode ser observado na Figura 6.

 Nessa figura, podemos observar que as isoenzimas com padrão monomérico 

(estrutura terciária) apresentam heterozigotos com duas bandas (Figura 6A). Quando 

a estrutura quaternária é dimérica, são observados heterozigotos com três bandas, sen-

do a intermediária (hetrodímero) mais grossa do que as outras duas (homodímeros) 

(Figura 6B). No caso de a isoenzima apresentar estrutura quaternária tetramérica, são 

detectadas cinco bandas com espessuras diferentes (Figura 6C).
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 Algumas isoenzimas, como a glicose-6-fosfato isomerase (PGI) em peixes, são 
diméricas, codificadas por dois locos com interação entre os hetrodímeros (Figura 6D).

 A espessura das bandas é decorrente das diferentes probabilidades de 
associação entre as cadeias sintetizadas e a quantidade de enzima que estará presente 
na célula (Figura 7).

 As proteínas totais detectadas nos géis SDS-PAGE também são codominantes, 
pois é possível identificar os polipeptídeos alélicos presentes nas amostras de acordo 
com seu peso molecular. Contudo a confirmação da ocorrência de locos e de alelos 
deve ser feita por meio de técnicas mais específicas, como Western-blotting, mais 
recentemente por análise de RNA mensageiro e por sequenciamento.

 Os polipeptídeos evidenciados nas eletroforeses bidimensionais são as 
proteínas que estão sendo expressas em um determinado tecido ou tipo celular. 
Acoplando a eletroforese 2d com a espectrometria de massa, é possível obter a 
sequência de aminoácidos da proteína e, por sua vez, um provável gene funcional. 
Como são obtidas muitas sequências, a eletroforese 2d é uma ferramenta para estudos 
de proteômica.

Figura 6 - Zimograma dos padrões dos heterozigotos de isoenzimas.
A) monomérica; B) dimérica; C) tetramérica; D) dois locos, dimérica, com interação

entre os heterodímeros.

Figura 7 - Zimograma representando as proporções de cada tipo de molécula que compõem os 
heterozigotos das isoenzimas. A) monomérica; B) dimérica; C) tetramérica.
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Proposta de Atividade

1) Analise o zimograma abaixo e responda:
 a) Quantos locos podem ser visualizados?
 b) Qual a estrutura quaternária das isoenzimas em estudo?
 c) Justifique como você chegou a essa conclusão.

Anotações
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Biotecnologia
Microbiana

10
João Alencar Pamphile

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de identificar os métodos de 

obtenção de microrganismos transgênicos.

ASPECTOS GERAIS DA BIOTECNOLOGIA MICROBIANA
 Os microrganismos englobam fungos, bactérias, algas, protozoários e 

vírus. Em biotecnologia microbiana, os fungos e as bactérias têm sido empregados 
com diferentes objetivos: controle biológico de pragas, produção de antibióticos, 
antifúngicos, hormônios, produção de alimentos funcionais, produção de enzimas 
diversas e produção de etanol, entre outros. Eles podem ser aplicados na biotecnologia 
agrícola, na de alimentos, na farmacêutica ou mesmo na ambiental (por exemplo, 
biorremediação de contaminantes ou xenobióticos da natureza).

 Um exemplo clássico de produto de origem microbiana desenvolvido 
utilizando métodos clássicos de biotecnologia, como a seleção, a mutação e a 
recombinação genética, é o do desenvolvimento da penicilina.

 Como para todos os seres vivos (e os microrganismos não constituem exceção), 
qualquer pesquisa de Genética, de Melhoramento Genético ou de Biotecnologia só é 
possível de ser realizada se existir variabilidade genética. 

 A variabilidade existente dentro de uma espécie é que permite que indivíduos 
com diferentes características genéticas possam ser analisados e que aqueles mais 
apropriados sejam selecionados para aplicações diversas nas indústrias biotecnológicas. 
A mola mestra dessa variabilidade é a mutação, isto é, uma alteração no material 
genético, que é transmitida aos descendentes. É devido a isso que os fungos e as 
bactérias mais bem estudados geneticamente apresentam um enorme número de 
mutantes obtidos espontaneamente, induzidos por agentes mutagênicos ou obtidos 
pelas modernas técnicas de biologia molecular (Inativação Gênica via inserção de 
vetor  na célula: transformação genética). 
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Um dos métodos fundamentais na produção de microrganismos me-
lhorados geneticamente é o uso da Tecnologia do DNA Recombinan-
te, com a obtenção de microrganismos transgênicos (Transformação 
Genética). 
Em biotecnologia microbiana, usualmente emprega-se o termo trans-
formante para designar o microrganismo transformado geneticamen-
te (transgênico).

 O primeiro trabalho de transformação genética de fungos filamentosos ocorreu 
com a demonstração de que o DNA isolado de linhagens selvagens de Neurospora 
crassa era capaz de efetivar transformação, embora em baixas frequências, em células 
de uma linhagem deficiente para o uso do inositol. Essa transformação com o DNA 
total mostrou também que os transformantes eram instáveis, de modo que pouca 
atenção foi dada ao processo como sendo viável na prática. Essa situação começou 
a se modificar quando, em 1978, demonstrou-se que a transformação podia ocorrer 
em S. cerevisiae e, logo depois, em 1979, a eficiência do processo foi aumentada em 
N. crassa – nesses casos, usando-se não mais o DNA total, mas um plasmídeo de 
Escherichia coli, carregando genes de fungos. Hoje o processo de transformação está 
bem estabelecido em fungos, tanto leveduriformes quanto filamentosos. 

PRINCÍPIOS DA TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA
 Antes de escolher o método a ser empregado para a transformação genética 

microbiana, devem-se observar os seguintes itens: mecanismo para introdução do 
DNA exógeno na célula; tipo de célula ou de tecido adequado para transformação; 
métodos para identificação e para seleção de células ou de indivíduos transformados.

 Além disso, devem-se observar os sistemas de transformação genética 
empregados em microrganismos, de acordo com o marcador de seleção: auxotróficos 
(utilização dos nutrientes); resistência (antibióticos e fungicidas); morfológicos (cor 
dos esporos).

 Deve-se observar ainda se serão empregadas sequencias de DNA de interesse 
estruturais ou regulatórias (promotores)

TRANSFORMAÇÃO HOMÓLOGA X HETERÓLOGA
HOMÓLOGA: Quando a sequência empregada na transformação tiver 
sido isolada da mesma espécie da linhagem receptora.
HETERÓLOGA: Quando a sequência empregada na transformação ti-
ver sido isolada de uma espécie diferente da linhagem receptora. 

INTEGRAÇÃO DOS DNAS EXÓGENOS
 As sequências de DNA exógenas, quando transferidas para um novo genoma, 
possuem dois caminhos principais: integrar ao cromossomo do transformante ou 
não. 
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As três formas de integração 
a) uma integração em sítio homólogo por uma permuta entre o plasmídeo carregado 

e o gene no cromossomo do fungo: o gene original mutante e o plasmídeo carregando 
o gene selvagem estarão integrados no cromossomo da célula transformada; 

b) uma integração ao acaso, onde o plasmídeo é incorporado a um local não 
homólogo do cromossomo; 

c) uma integração por substituição de genes, onde o gene mutante do hospedeiro é 
trocado pelo exógeno em função de uma permuta dupla ou mesmo por conversão 
gênica.

ALGUNS SISTEMAS DE TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA EM FUNGOS 
BASEADOS EM MARCADORES DE SELEÇÃO
1. Sistema da nitrato redutase (nia )

 Em diferentes fungos filamentosos, diversos mutantes têm sido obtidos. 
Contudo mutantes para a utilização do nitrato (nia) têm sido empregados largamente 
em experimentos diversos, seja no desenvolvimento de sistemas de transformação 
genética, seja na clonagem gênica. Esse é um marcador genético auxotrófico.

 Em resumo, para a obtenção de mutante para a utilização do nitrato, isolam-
se mutantes resistentes ao clorato. O crescimento de linhagens selvagens é restrito no 
clorato, porque o clorato é reduzido pela enzima nitrato redutase em clorito, que é 
altamente tóxico. Os mutantes que não utilizam o nitrato são incapazes de reduzir o 
clorato à clorito, sendo, portanto, resistentes ao clorato e capazes de crescerem em 
meio contendo clorato como única fonte de nitrogênio.

 A via da redução do nitrato (assimilação) tem sido bem caracterizada tanto 
em Neurospora crassa quanto em Aspergillus nidulans. Esses dois fungos requerem 
somente duas enzimas para reduzir o nitrato a amônio: nitrato redutase, que converte 
o nitrato em nitrito, e nitrito redutase, que reduz o nitrito a amônio (Figura 1). 
Numerosos genes, contudo, controlam o processo de assimilação do nitrato nesses 
fungos (pelo menos 11 genes em A. nidulans e 8 em N. crassa), e sua regulação é 
complexa. Em geral, os genes necessários para a assimilação do nitrato em Aspergillus 
e em Neurospora parecem ser similares em função. Por exemplo, ambos polipeptídeos 
estruturais de nitrato e nitrito redutases são codificados por genes únicos nesses 
fungos. Ambos os fungos também requerem diversos genes (pelo menos 5 em A. 
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nidulans e 4 em N. crassa) para a síntese do cofator contendo molibdênio, que é 
parte do complexo da nitrato redutase. Em adição à esse gene estrutural, dois outros 
genes são conhecidos em A. nidulans e em N. crassa. O produto do gene regulatório 
da assimilação do nitrato controla a indução das enzimas nitrato redutase e nitrito 
redutase. O principal mecanismo regulatório do nitrogênio reprime a síntese de ambos 
os genes que codificam a enzima nitrato redutase (niaD para Aspergillus sp.) e nitrito 
redutase (niiA para Aspergillus) sempre que uma fonte de nitrogênio preferencial, 
como amônio ou glutamina, está presente.

Figura 1 -  Via metabólica de utilização do nitrato.

 Etapas da obtenção de um fungo transformado com o gene da nitrato redutase:
1. obtenção de um mutante nia (utilização do nitrato)  – esse tipo de mutante 

é obtido semeando-se conídios ou esporos fúngicos em meio nutritivo Batata 
Dextrose Ágar (BDA), com clorato como a única fonte nitrogênio. O mutante 
resistente ao clorato possui uma mutação no gene nia;

2. obtenção de protoplastos (células fúngicas desprovidas de parede celular);
3. transformação com um plasmídeo contendo um gene da enzima nitrato 

redutase funcional;
4. seleção dos transformantes em meio nutritivo pobre em nutrientes, meio 

mínimo (MM) contendo nitrato como única fonte de nitrogênio (somente os 
transformados geneticamente serão capazes de crescer nesse meio, uma vez 
que a célula hospedeira, mutante nia não conseguirá assimilar o nitrato).

2. Sistema higromicina 
 Etapas de resistência ao antibiótico:

1. determinação da quantidade do antibiótico que inibe o crescimento da 
linhagem;

2. obtenção de protoplastos;
3. transformação com o gene de resistência à higromicina (hph de Escherichia 

coli);
4. seleção em meio nutritivo contendo o antibiótico higromicina.
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3. Sistema GUS
 Esse sistema é empregado para estudos do fungo na planta (in loco), bem 
como estudos ecológicos, monitoramento e dinâmica populacional: estudos de 
competição; estudos de colonização; estudos da relação fungo-planta; estudos da 
relação entre endófitos.

 Enzima GUS (beta-glucuronidase) é codificada pelo gene gusA de E. coli.
 Métodos de análise:
a) Fluorescência (Figura 2)

 Depende da disponibilidade do substrato

Figura 2 - Exemplo de análise qualitativa de células transformadas
com o gene gusA, em placas Elisa.

b) Análise histoquímica 
 Localização histoquímica da atividade da beta-glucuronidase nos tecidos e nas 
células.

Proposta de Atividade

1) Encontre um artigo científico que tenha utilizado um desses três métodos apresen-
tados neste capítulo, de obtenção e de seleção de fungos transgênicos.
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Anotações
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Biotecnologia
Vegetal

11
Maria de Fátima Pires da Silva Machado

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá entender os conceitos da Biotecnologia 

Vegetal.

INTRODUÇÃO
 A Biotecnologia Vegetal, no seu sentido mais amplo, que considera o conjunto 

de técnicas disponíveis para a utilização das plantas em benefício da humanidade, foi 
desenvolvida a partir do momento em que o homem, ao se tornar sedentário, deu 
inicio aos simples processos de seleção de exemplares de plantas mais interessantes 
para satisfazer suas necessidades. Em contraste, a Biotecnologia Vegetal, na atualidade, 
apresenta-se como um conjunto de técnicas bem elaboradas para alcançar objetivos, 
tais como a construção de uma planta que contenha uma ou mais sequências de DNA 
de interesse, de outras espécies de plantas, ou de organismos diversos, tais como 
bactérias, fungos e animais.

 Plantas com sequências de DNA estranhas foram denominadas de plantas 
geneticamente modificadas, ou plantas transgênicas. Para o estabelecimento da 
Biotecnologia Vegetal Moderna, foi necessário o desenvolvimento de diversas técnicas, 
dentre elas a cultura de tecidos in vitro, indispensável para os procedimentos da 
transferência de genes e cultivo inicial dos exemplares transgênicos.

CULTURA DE TECIDOS E DE CÉLULAS IN VITRO
 A cultura de tecidos ou de células in vitro enquanto uma técnica da 

Biotecnologia Moderna apresenta diversas finalidades. A produção de mudas de 
interesse agronômico ou ambiental, para a preservação de espécies, é uma das 
finalidades e ficou conhecida por micropropagação. A micropropagação é importante 
para produzir mudas de espécies com poucas sementes, com sementes de difícil 
germinação e de plantas exóticas. A produção de mudas de plantas livres de vírus é 
também uma finalidade da micropropagação. Para as grandes culturas, a multiplicação 
in vitro de genótipos identificados como superiores é indispensável. Para espécies em 
risco de extinção e para recompor áreas devastadas pela ação do homem, no sentido 
de preservar a biodiversidade do planeta, a micropropagação também é uma estratégia 
adequada.
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 Além da micropropagação, a cultura de tecidos e de células in vitro permite 
também o cultivo in vitro de órgãos, como raízes e anteras. O cultivo de raízes é 
apropriado quando estas produzem substâncias de interesse econômico e/ou 
industrial, e o cultivo das anteras ou de micrósporos é uma estratégia para produzir 
plantas haploides ou duplo-haploides. As plantas haploides ou duplo-haploides 
são importantes para atender ao melhoramento de determinadas cultivares, para o 
mapeamento de genes de interesse agronômico e para a identificação de mutações. 
Células de plantas sem a parede celular, que pode ser retirada por ação de enzimas, 
também podem ser cultivadas in vitro em meio de cultura apropriado. As células de 
plantas sem a parede celular, conhecidas como protoplastos, são adequadas para 
atender a procedimentos de hibridização celular e para transferência de genes por 
eletroporação. A hibridização celular de protoplastos é usada para produzir híbridos 
entre espécies que não se cruzam na natureza. Na eletroporação, os protoplastos são 
submetidos a um campo elétrico, os canais proteicos da membrana dessas células 
formam poros que permitem a entrada de segmentos de DNA de interesse.

 Massas de células derivadas de alguns tecidos vegetais, induzidas por ação do 
meio de cultura e/ou de reguladores de crescimento, também podem ser cultivadas in 
vitro. Essas massas de células denominadas “calos” são usadas para regenerar plantas 
e/ou para produzir substâncias de interesse econômico e/ou industrial.

Meios de cultura para o cultivo de tecidos e de células de plantas
 Os meios de cultura para tecidos e células de diferentes espécies de plantas 

são elaborados usando tipos e concentrações de sais inorgânicos, vitaminas, fontes de 
carbono e de substâncias que funcionam como reguladores de crescimento. Alguns 
sais inorgânicos (fontes de nitrogênio, cálcio, magnésio, potássio) são usados em 
concentrações maiores, são os macronutrientes, enquanto outros são usados em 
concentrações menores (manganês, zinco, ferro, níquel, cobalto, molibdênio), são 
os micronutrientes. Concentrações diversas de mio-inositol, de ácido nicotínico, 
de piridoxina, de tiamina, de glicina, de ácido fólico e de biotina são usadas como 
vitaminas. A sacarose é mais frequentemente utilizada como fonte de carbono.

 A adição dos reguladores de crescimento, que simulam os efeitos dos 
hormônios vegetais (auxinas, citocininas, giberilinas, ácido abscísico) é um fator 
determinante para as respostas dos tecidos e das células nos meios de cultura. As 
substâncias ácido indol acético (IAA), ácido indol butírico (IBA), ácido naftaleno acético 
(NAA) e ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) são usadas como auxinas. Zeatina (ZEA), 
picloran (PIC), cinetina (KIN), 6-benzil aminopurina (6-BA) e tidiazuron (TDZ) são os 
reguladores de crescimento que atuam como citocininas. As proporções diferentes 
de auxinas e de citocininas regulam o desenvolvimento de partes aéreas e de raízes 
nos tecidos cultivados in vitro. Proporções maiores de auxinas, em geral, induzem a 
formação de raízes, enquanto proporções maiores de citocininas estimulam a formação 
de partes aéreas e a formação de brotos para serem usados na micropropagação de 
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meristemas apicais e/ou axilares. Concentrações de auxinas mais elevadas do que o 
necessário para um desenvolvimento equilibrado dos tecidos induzem a formação de 
calos. 

 Para preparar um meio de cultura sólido, concentrações de ágar são 
adicionadas à solução de nutrientes, de vitaminas e de reguladores de crescimento, 
e este deve ser autoclavado (121ºC), para garantir a condição de assepsia na cultura. 
A distribuição do meio em placas ou em frascos para o cultivo e toda manipulação 
dos tecidos vegetais previamente descontaminados ou estéreis devem ser feitas em 
uma câmara asséptica. A descontaminação dos tecidos geralmente é feita utilizando-se 
concentrações adequadas de solução de hipoclorito de sódio; os tecidos são incubados 
nessa solução por um tempo a ser determinado, de acordo com o tipo de tecido a 
ser inoculado no meio de cultura. Os tecidos estéreis podem ser obtidos a partir de 
plantas crescidas de sementes germinadas em condições in vitro. A condição asséptica 
é um fator preponderante para manter e para garantir uma resposta da cultura de 
tecidos e células vegetais.

 A temperatura e a luminosidade são fatores extrínsecos que podem estimular 
ou inibir a micropropagação. Temperaturas de 27 ± 2ºC são frequentemente adotadas, 
e a luminosidade é variável de acordo com o fotoperíodo exigido pela espécie. Para 
o controle dessas variáveis, o cultivo é feito em câmaras de crescimento. Após a 
multiplicação e o crescimento das plantas micropropagadas, estas são transferidas 
para vasos contendo solo devidamente apropriado para o cultivo natural no meio 
ambiente. Essa transferência exige um período de aclimatização, onde a exposição 
das plantas no ambiente deve ser gradativa, para evitar contaminações súbitas e/ou 
estresse causado pela umidade relativa do ar baixa no ambiente.

Cultura de calos
 A cultura de calos é uma técnica que apresenta múltiplas finalidades no 

contexto da Biotecnologia Vegetal. Os calos são formados a partir de alguma parte das 
plantas (pedaços de caules, folhas, raízes, hipocótilos, epicótilos, cotilédones) e são 
usados para regenerar plantas, para produzir substâncias de interesse in vitro, para 
ser fonte de culturas de células em suspensão e de protoplastos. O desenvolvimento 
desses calos para produzir mais calos, ou para dar origem a plantas, irá depender 
de efeitos de reguladores de crescimento. O processo de originar plantas a partir de 
calos é denominado regeneração. A regeneração pode ocorrer a partir de um grupo 
de células que se diferenciam para formar partes aéreas das plantas. Esse processo foi 
caracterizado como organogênese. Em alguns calos, ocorre a formação de estruturas 
de natureza similar a pequenos embriões, que aparecem na superfície dos calos e, 
quando estimulados por tipos e por concentrações adequadas de reguladores de 
crescimento, formam plantas completas. Esse processo foi caracterizado como 
embriogênese somática.

Biotecnologia
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 As plantas regeneradas via organogênese ou embriogênese somática podem 
se constituir em mudas para atender a interesses agronômicos ou ambientais. 
Entretanto essas plantas apresentam com frequência variações genéticas induzidas 
pela ação do meio de cultura, ou pela condição de estresse do cultivo in vitro. A 
variabilidade genética gerada na cultura in vitro de tecidos vegetais ficou conhecida 
como variação somaclonal. A geração de variação somaclonal pode ser inadequada 
quando a finalidade é produzir plantas geneticamente uniformes, mas os variantes 
somaclonais podem ser usados para ampliar a base genética de determinadas espécies 
de interesse no melhoramento.

 Os calos não regenerantes podem proliferar indefinidamente no meio de 
cultura e ser fonte de produtos do metabolismo primário ou do secundário e de 
células para o estabelecimento de cultura de células em suspensão, que apresenta 
uma série de vantagens em relação à cultura destas em meio sólido.

CULTURA DE CALOS E DE CÉLULAS EM SUSPENSÃO COMO FONTE DE 
METABÓLITOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS

 A cultura de calos e de células in vitro é considerada como uma via alternativa 
para a síntese de produtos naturais em escala industrial para contornar os efeitos das 
condições edafoclimáticas variáveis, que podem induzir variações na produção de 
compostos de interesse industrial. Além disso, modificações nas condições de cultivo e 
na composição de nutrientes inorgânicos, na temperatura, na fonte e na concentração 
de carbono são parâmetros importantes que podem ser otimizados para induzir ou 
para estimular a produção em condições controladas e estáveis.

 Outro aspecto importante da cultura de calos e de células in vitro é que as 
plantas necessitam de áreas apropriadas para o seu cultivo, enquanto as células in 
vitro podem ser propagadas indefinidamente em meio otimizado e usadas como uma 
fonte dos metabólitos. Os metabólitos secundários são geralmente, produzidos em 
quantidades mínimas pelas plantas e as modificações nas condições de cultivo podem 
estimular o aumento na produtividade das substâncias de interesse.

 A cultura de células em suspensão é realizada em um meio de cultura líquido 
(sem a adição do ágar usado para solidificar o meio), com constante agitação para 
oxigenar o meio, e apresenta algumas vantagens, porque, na cultura líquida, as células 
ficam imersas no meio e todas têm igualmente a chance de captar os nutrientes do 
meio. Portanto a expectativa é de crescimento e desenvolvimento mais rápido das 
células cultivadas em suspensão.

 A cultura em meio líquido é particularmente interessante para a síntese e 
para a obtenção de metabólitos de interesse econômico e industrial; estes podem ser 
obtidos em um ambiente controlado, livre de qualquer contaminação. Outro fator 
importante é que, na cultura de células em suspensão, é possível recuperar substâncias 
diretamente do meio de cultura. A produção das substâncias, seguida de liberação 
extracelular, evita a destruição da biomassa de células que podem continuar sendo 
subcultivadas. Dessa forma, as células em suspensão têm um grande potencial para 
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realizar processos de biocatálise e de biotransformações, onde conversões específicas 
de substratos complexos (endógenos ou exógenos) podem originar compostos 
novos ou produzir compostos conhecidos de forma mais eficiente em meios menos 
agressivos, usando as enzimas originalmente e naturalmente sintetizadas pelas células 
cultivadas in vitro.

 Uma perspectiva interessante para a cultura de calos é usá-la como modelo 
para a engenharia metabólica de plantas, que possibilita a introdução de genes para a 
síntese e/ou modificação de diferentes tipos de substâncias. A manutenção de cultura 
de linhagens de células transformadas in vitro é mais vantajosa do que a infraestrutura 
necessária para cultivo de plantas transgênicas, no que diz respeito ao processamento 
e à manutenção, porque elimina o potencial de riscos para o homem e para o meio 
ambiente.

TRANSFERÊNCIA DE GENES E OBTENÇÃO DE PLANTAS TRANSGÊNICAS
 A transferência de genes surgiu como uma proposta para agilizar o 

melhoramento de algumas espécies de plantas, transferindo genes de interesse de uma 
planta para outra, sem a necessidade de cruzamentos que geralmente requerem vários 
ciclos de seleção. A proposta foi fundamentada em evidências de uma transferência de 
genes que ocorre na natureza, feita pela bactéria Agrobacterium tumefasciens. Essa 
bactéria do solo provoca a doença da galha em Dicotiledôneas; o envolvimento da 
bactéria com a doença foi estabelecido em 1907. A bactéria A. tumefasciens possui, 
além do seu DNA, um plasmídeo Ti (tumor-inducing) de 200 Kb. Quando a bactéria 
infecta a planta hospedeira, um segmento de DNA (DNA-T) do plasmídeo é transferido 
para o DNA da planta hospedeira. O segmento de DNA-T possui genes para a produção 
de auxinas e citocininas (que provocam a formação do tumor nos tecidos da planta 
hospedeira) e de opinas que são metabolizadas pelas bactérias. A transferência do 
segmento de DNA-T é induzida por ação de segmentos “vir” (virulência) que também 
compõem parte do DNA do plasmídeo.

Transferência de genes via Agrobacterium
 Na proposta de usar a A. tumefasciens como vetor de transferência de genes, 

o DNA-T do plasmídeo é substituído pelo gene de interesse previamente clonado. 
O gene clonado e construído com sequência de promotor adequado e com uma 
sequência indicativa de término da transcrição deve ser inserido no lugar da sequência 
DNA-T do plasmídeo. O corte no DNA do plasmídeo é feito usando enzimas de restrição 
que geram sequências de bases complementares às sequências do gene construído. 
O plasmídeo recombinante (contendo o gene de interesse no lugar do DNA-T) é 
multiplicado nas bactérias, e estas também são multiplicadas para, em seguida, serem 
usadas para infectar os tecidos da planta alvo da transformação.

 Meristemas ou partes de uma planta contendo brotações, com potencial para 
seu desenvolvimento in vitro, podem ser usadas para os procedimentos de transferência 
de genes via A. tumefasciens. Os tecidos devem ser expostos temporariamente 

Biotecnologia
Vegetal



BIOTECNOLOGIA

80

(algumas horas) em meio de cultura líquido contendo as bactérias com seus 
plasmídeos transformados, e,  após a infecção, as plantas têm seu desenvolvimento 
completado em um meio de cultura sólido, para posteriormente serem aclimatizadas e 
transferidas para o solo. Partes de tecidos diferenciados de uma planta (por exemplo, 
discos foliares) também podem ser usadas para obter plantas transformadas. Nesse 
caso, as partes diferenciadas são expostas à infecção com as bactérias contendo seus 
plasmídeos transformados e, após a infecção, são usadas para induzir a formação de 
brotos ou de calos. Os brotos ou os calos infectados pelas bactérias são selecionados e 
usados para induzir a regeneração de plantas transformadas.

 A transferência de genes via A. tumefasciens tem sido considerada uma 
metodologia eficiente, por ser tratar de um processo que utiliza um vetor natural. 
Entretanto é uma técnica limitada, dependente do potencial da bactéria para infectar 
as células da planta hospedeira. Naturalmente, a infecção por A. tumefasciens 
ocorre dependendo do genótipo da planta. Essas bactérias não infectam espécies de 
monocotiledôneas naturalmente. Para ser usada na infecção de tecidos de espécies 
de monocotiledôneas, é necessário o uso de estratégias adicionais, tais como 
provocar ferimentos nos tecidos, para forçar o processo da infecção. Há também uma 
dependência do potencial da espécie (genótipos) para se desenvolver e/ou regenerar 
plantas in vitro.

 As bactérias A. rhizogenes, causadoras da doença da raiz em cabeleira em 
determinadas espécies, também podem ser usadas como vetores de transferência 
de genes. Essa doença é induzida pelo plasmídeo Ri (indutor de raiz), análogo ao 
plasmídeo Ti da A. tumefaciens. Os plasmídeos Ri podem ser usados como vetores, 
pois os tecidos de raízes produtores de opinas em várias dicotiledôneas podem induzir 
a formação de uma planta completa (por organogênese), quando cultivadas em meio 
de cultura contendo a adição de fitormônios ou de reguladores de crescimento 
adequados. O aspecto interessante desse processo é que as raízes transformadas 
também podem ser mantidas como culturas de raízes em cabeleira transformadas, com 
o potencial para produzir valiosos metabólitos secundários em culturas em suspensão.

 As limitações impostas pela transferência de genes via A. tumefasciens 
estimulou a elaboração de outras técnicas para obter plantas geneticamente 
modificadas. Uma delas faz uso da cultura de protoplastos, sendo os genes diretamente 
inseridos nessas células sem a parede celular, e as plantas são formadas a partir dos 
protoplastos contendo os genes de interesse.

Transferência de genes para protoplastos
 Para a inserção de genes nos protoplastos, a membrana dessas células pode 

ter sua porosidade alterada por agentes químicos (uso de polietilenoglicol) ou físicos 
(eletroporação). A eletroporação usa pulsos elétricos que torna a membrana das células 
temporariamente e reversivelmente permeável (formação de poros) permitindo o 
transporte de macromoléculas como o DNA para dentro da célula. Após a inserção 
dos genes de interesse, os protoplastos transformados são transferidos para um meio 
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seletivo, onde podem regenerar suas paredes e se dividirem para formarem calos. Os 
calos são transferidos para um meio de cultura adequado que induz o desenvolvimento 
de partes aéreas e de raízes, para a produção de plantas contendo os genes de interesse 
(plantas transgênicas).

 A principal limitação dessa técnica de transformação de protoplastos não é o 
processo de transferência de genes, mas sim a capacidade da regeneração de plantas 
a partir dos protoplastos. A regeneração em dicotiledôneas é mais favorável do que 
em monocotiledôneas. Em espécies onde a regeneração de plantas não ocorre a partir 
dos calos formados pelos protoplastos, a eletroporação tem sido aplicada em células 
de tecidos organizados. Embriões imaturos de arroz, de trigo e de milho já foram 
transformados com eletroporação.

 Para tentar superar as limitações impostas pelas técnicas de transferência 
de genes usando bactérias do gênero Agrobacterium e usando os protoplastos, foi 
desenvolvida outra metodologia de transferência direta de genes, que consiste no 
bombardeamento de tecidos vegetais com microesferas contendo os genes de interesse 
aderidos a elas. Essa técnica, desenvolvida em 1987, foi denominada de biobalística.

Transferência de genes usando a biobalística
 A biobalística faz uso de um aparelho pneumático contendo o gás hélio 

pressurizado, que é usado para acelerar micropartículas de ouro ou de tungstênio 
envoltas com os genes que são carregados para dentro das células vegetais. A biobalística 
pode ser usada para transferir genes para qualquer tipo de tecido vegetal (calos, cultura 
de células em suspensão, tecidos organizados como embriões imaturos, meristemas e 
folhas), bastando para isso ajustar alguns parâmetros técnicos, tais como o tamanho 
das micropartículas em relação ao tamanho das células-alvo, a velocidade de aceleração 
destas e a quantidade e conformação do DNA usado para revestir as micropartículas; 
estes devem ser otimizados para cada espécie e para cada tipo de explante. Essa técnica 
foi considerada útil para várias espécies de cereais comercialmente importantes, como 
o arroz, o trigo, a aveia, a cana-de-açúcar e a cevada.

Transferência de genes usando vírus
 A transferência de genes usando vírus como vetor tem se apresentado 

como mais uma ferramenta alternativa na Biotecnologia Moderna. Esse método está 
fundamentado no fato de os vírus serem capazes de captar e de introduzir ácidos 
nucleicos em células intactas de plantas. As células infectadas produzem mais vírus 
com nível alto de expressão gênica, e como as infecções são geralmente sistêmicas, 
o vírus se espalha por toda a planta, permitindo que o transgene se expresse em 
todas as células. O processo de infecção é rápido e quantidades grandes de proteínas 
recombinantes podem ser produzidas em poucas semanas. Como os vírus de plantas 
não integram e geralmente não alcançam linhagens de células germinativas, as plantas 
não podem ser transformadas de forma estável nem gerar linhagens transgênicas.

Biotecnologia
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CONVERGÊNCIA DE TÉCNICAS QUE ILUSTRAM A BIOTECNOLOGIA 
VEGETAL MODERNA

 Dentre as técnicas relacionadas acima, uma ou mais foram usadas para tranferir 
genes que conferem às plantas geneticamente modificadas resistência a insetos (gene 
para produção da toxina Bt do Bacillus thuringiensis) em algodão e em milho, 
resistência a patógenos microbianos (super expressão de genes de defesa que ocorrem 
naturalmente em plantas, peptídeos antifúngicos conhecidos como defensinas) em 
soja, tolerância a herbicidas (genes de resistência para glifosato e para glufosinato) em 
soja, em milho, em algodão e em arroz, e de genes que conferem melhoramento do 
valor nutricional das plantas (genes para produção de vitamina A) em arroz, gerando 
o arroz dourado. Para todas essas espécies, a cultura de tecidos foi considerada um 
fator limitante do sucesso da obtenção de plantas transformadas. Outras espécies 
de interesse agronômico e ornamental (abóbora, alfafa, banana, batata, berinjela, 
beterraba, café, cana-de-açúcar, canola, chicória, cravo, crisântemo, feijão, kiwi, linho, 
mamão, melão, morango, petúnia, tabaco, tomate, trigo) estão em fase de testes para 
a obtenção de plantas geneticamente modificadas.

Proposta de Atividade

1) Descreva um método de obtenção de um cultivar economicamente importante, 
resistente a insetos-praga, empregando a Tecnologia do DNA Recombinante 
associada à Biotecnologia Vegetal. 

Anotações
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Biotecnologia
Animal

12
Claudete Aparecida Mangolin

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá entender os conceitos da Biotecnologia 

Animal.

INTRODUÇÃO
 A biotecnologia compreende um conjunto de técnicas utilizadas para alterar 

as criaturas vivas em benefício dos seres humanos, de outros animais e do meio 
ambiente. A biotecnologia animal tem uma longa história, começou há, pelo menos, 
8.000 anos, com a domesticação e a seleção artificial de animais. Por muitos séculos, o 
homem procurou melhorar a produtividade dos animais, utilizando o procedimento 
de seleção dos melhores animais (seleção artificial), implementando vacinação 
para melhorar a saúde dos seus rebanhos e inseminação artificial para melhorar a 
reprodução. Com essas práticas, temos visto por décadas, uma rápida mudança na 
produção animal. Os produtores têm procurado desenvolver animais que cresçam 
mais, que produzam mais, que apresentem melhor qualidade nos seus produtos, que 
utilizem os recursos de forma mais eficiente, que apresentem aumento da fecundidade, 
resistência a doenças e a diferentes situações de estresse. Um rápido avanço na cadeia 
produtiva foi alcançado após a descoberta da estrutura da molécula de DNA, pois, 
a partir desse evento, foi possível a implementação de técnicas de manipulação das 
sequências de nucleotídeos (genes), garantindo aumento na produção de alimentos e 
melhorias para a qualidade de vida e para a saúde humana. Portanto a biotecnologia 
moderna, baseada em procedimentos genéticos, que teve seu início a partir de 1960, 
possibilitou o desenvolvimento de novas tecnologias que foram somadas à maior 
compreensão da biologia reprodutiva e das bases genéticas das características de 
interesse. A combinação das novas biotecnologias (incluindo a engenharia genética) 
e dos métodos convencionais de melhoramento, permitiu o desenvolvimento de 
métodos de melhoramento animal mais precisos, possibilitando a manipulação de 
características desejadas, acelerando os ganhos e os benefícios. Hoje é possível o 
desenvolvimento de animais que apresentam propriedades úteis em seus produtos, 
tanto para aqueles que são consumidos pelo homem, como para aqueles que são 
utilizados com finalidades biomédicas adicionais.
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MAPEAMENTO DE QTLs E SELEÇÃO ASSISTIDA POR MARCADORES 
(MAS)

 A variação fenotípica para a maioria das características de interesse econômico, 
quando observada para os indivíduos de um programa de cruzamento, apresenta 
distribuição contínua. Dessa forma, as classes fenotípicas são organizadas por diferenças 
graduais. As características que apresentam uma distribuição contínua de fenótipos são 
chamadas de características quantitativas. Essas são controladas por alelos de vários 
genes, e cada um destes contribui com diferente efeito no fenótipo. Dessa forma, 
cada gene contribui de maneira diferente para a expressão da característica. Além do 
controle genético, os caracteres quantitativos podem ser influenciados pelo estado 
fisiológico do animal, bem como pelas condições ambientais em que o animal está 
sendo mantido.

 Portanto o peso do corpo de um bovino depende dos genes que ele recebeu 
de seus pais (Genótipo G) somado com o efeito dos fatores ambientais e fisiológicos 
que afetam a característica (E). Podemos, então, representar o desempenho para a 
produção de leite (P) como: P = G + E.

 Cada gene envolvido com o peso do corpo contribui com uma parcela para o 
valor fenotípico final.

 Epistasia é o resultado da interação entre dois ou mais locos. Para os 
programas de melhoramento genético, normalmente a variância genética aditiva é a 
mais importante, pois é aquela cujos efeitos de seleção são mais previsíveis. Por isso, 
a relação entre a variância genética aditiva e a variância genética fenotípica tem um 
nome especial, que é a herdabilidade. Esse valor é expresso por h2 que é, portanto, 
definido por: h2 = Va/Vp.

 Quantitative trait loci designados por QTLs são regiões do genoma 
responsáveis pela expressão de caracteres fenotípicos que possuem distribuição 
contínua. Com o advento dos marcadores moleculares, tornou-se possível mapear 
regiões cromossômicas (QTLs) que afetam esses caracteres quantitativos. Mapear 
um QTL significa identificar sua posição no genoma e estimar seus efeitos genéticos, 
tais como o efeito aditivo e efeito de dominância. Para realizar o mapeamento, são 
necessárias informações da característica quantitativa e de marcadores moleculares. 
Uma vez que esses dados estejam disponíveis, serão construídos os grupos de ligação e 
será estimada a distância entre os marcadores adjacentes – assim é construído o mapa 
genético. Para o mapeamento de QTL, são utilizados métodos estatísticos. Existem 
várias técnicas para a construção de mapas. Uma vez construído o mapa, pode-se 
dar continuidade ao mapeamento de QTLs. Existem, na literatura, vários métodos 
estatísticos para o mapeamento de QTLs, grande parte deles utiliza a abordagem 
clássica.

 Marcadores moleculares podem ter um importante papel na genômica 
estrutural e funcional de animais, de plantas e de espécies microbianas. Existem 
vários tipos de marcadores moleculares disponíveis para estudos genéticos, sendo 
que os mais utilizados são isoenzimas, RFLP, RAPD, AFLP, microssatélites (SSR) e 
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Single Nucleotide Polymorphism (SNPs). A detecção de QTLs principais em mapas de 
ligação baseada em marcadores moleculares, oferece uma refinada visão da arquitetura 
genética de caracteres quantitativos e uma ferramenta potencial para melhoramento 
efetivo por meio de seleção assistida por marcadores moleculares. Toda essa abordagem 
justifica-se inquestionavelmente, pois a maioria dos caracteres de quaisquer seres 
vivos é condicionada por centenas, senão milhares, de genes simultaneamente (rotas 
metabólicas entrelaçadas – frameworks).

 Em programas de introgressão, o objetivo é incorporar uma região específica 
do genoma de uma população doadora (PD) ao genoma de uma população receptora 
(PR). Nesse caso, considera-se que a PR seja geneticamente superior à PD, mas esta 
última possui um gene (ou um pequeno número de genes) de grande interesse, que se 
deseja transferir para a PR, enquanto o restante de seu genoma permanece inalterado. 
Quando são usados marcadores em vez de genes, tal processo é conhecido como 
introgressão. Ele é iniciado obtendo-se uma população F1, originada do cruzamento 
entre PD e PR, e retrocruzando-a com PR, por várias gerações. Durante os repetidos 
retrocruzamentos, os marcadores são usados para identificar o alelo que está sendo 
introgredido. Após várias gerações, efetua-se o cruzamento entre os indivíduos da 
população retrocruzada final, de modo que sejam geradas progênies homozigotas 
para o alelo introgredido. Terminado o processo, o background genético da linhagem 
resultante é basicamente o mesmo da PR, mas com os genes favoráveis para a 
característica de interesse (proveniente da PD) fixados.

 O uso dos marcadores moleculares será vantajoso quando o locus de 
interesse e o marcador estiverem fortemente ligados e ainda quando forem usadas 
as primeiras gerações de segregação para evitar a erosão da ligação entre o locus e 
a marca. Uma das etapas mais importantes no uso de marcadores moleculares é o 
estabelecimento da relação entre um dado marcador e um locus de interesse. Devido 
ao fenômeno de recombinação, as regiões que circunvizinham o locus de interesse 
podem ser distintas, mesmo entre genótipos aparentados. Portanto um marcador 
polimórfico entre progenitores A e B pode não ser polimórfico entre A e C. Logo, 
para cada cruzamento, marcadores específicos devem ser identificados. O sucesso da 
MAS depende do grau de associação entre o marcador e a característica de interesse: 
quanto maior, menor a chance de ocorrer recombinação entre o marcador e o gene 
que controla a característica, sendo maior a eficiência da seleção.

 A seleção assistida por marcadores (MAS) melhora a resposta à seleção 
dentro das linhagens, pois utiliza simultaneamente dados fenotípicos e dados de 
marcadores moleculares em ligação gênica próxima a alguns QTLs. Obviamente, esse 
aumento é dependente dos parâmetros genéticos assumidos, como herdabilidade da 
característica, tipo e tamanho do efeito do QTL, frequência do QTL e frequência de 
recombinação entre o marcador e o QTL. No entanto, a MAS apresenta alto custo, 
possíveis perdas em outras características e inconsistência dos efeitos do marcador 
entre linhagens.
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TECNOLOGIAS REPRODUTIVAS
 Manipulações reprodutivas, incluindo superovulação, coleta de sêmen, 

inseminação artificial (IA), coleta de embriões e transferência de embriões (TE) 
são utilizadas tanto para o manejo reprodutivo como para a produção de animais 
transgênicos e para produção de animais pela transferência nuclear (TN).

Inseminação artificial (IA) e inseminação artificial em tempo fixo (IATF)
 A inseminação artificial (IA) é um processo pelo qual o esperma coletado do 
macho é processado, estocado e artificialmente introduzido no trato reprodutivo da 
fêmea no evento de fecundação. A IA e, mais tarde, o uso associado de sêmen conge-
lado permitiu testes e seleção de touros e a melhoria da qualidade genética de raças 
e de espécies. O macho doador de sêmen usualmente apresenta grande performance 
genética. Após a coleta, o sêmen é transferido para uma fêmea sexualmente receptiva 
no período de ovulação. Uma vantagem importante da inseminação artificial é a que-
bra da barreira física, o sêmen pode ser congelado, descongelado e manter um elevado 
grau da capacidade fertilizante. Assim, um grupo seleto de touros pode ser utilizado 
para inseminar fêmeas em diferentes áreas geográficas. A inseminação artificial tam-
bém pode ser realizada em tempo fixo (IATF), isto é, ela pode ser programada em data 
previamente estabelecida. Nesse processo, são utilizados hormônios, promovendo a 
sincronização da ovulação de muitas fêmeas, independentemente da manifestação do 
cio. Essa técnica já foi realizada para muitos mamíferos – humanos, animais de produ-
ção em fazendas e animais exóticos de zoológicos.

Transferência de embrião (TE)
 A recuperação e a transferência de embriões (TE) consistem na obtenção de 

embriões de uma fêmea doadora transferidos para uma fêmea receptora. A seleção de 
fêmeas doadoras e receptoras é de fundamental importância para a TE. Além disso, o 
sêmen que será utilizado para a inseminação das doadoras deverá ser obtido somente 
de touro certificado.

 Nesse processo, os embriões podem ser congelados e depois armazenados 
ou transportados antes de serem usados para iniciar uma gravidez. Outra importância 
básica da TE é a possibilidade de uma fêmea produzir um número de descendentes 
muito maior do que seria fisiologicamente possível durante a sua fase reprodutiva.

 O processo é iniciado por uma superovulação induzida por hormônio, que 
é a maturação e a libertação de mais de um óvulo pelos ovários. Em seguida, a fêmea 
é inseminada com sêmen de um touro, os embriões são coletados e transferidos 
individualmente ou em pares para o trato reprodutivo de vacas receptoras de menor 
valor comercial.

 Oócitos imaturos podem ser aspirados dos ovários com o auxílio de uma 
agulha, mantidos em um meio de cultura com hormônios para o amadurecimento por 
cerca de um dia. Quando os oócitos alcançarem a segunda divisão da meiose, eles serão 
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fertilizados. Os zigotos resultantes serão cultivados até que o embrião atinja um estágio 
mais avançado de desenvolvimento. Os embriões poderão ser sexados transferidos para 
uma fêmea receptora, congelados ou bipartidos. Manipulação e maturação de oócitos 
in vitro são técnicas importantes tanto para a clonagem como para as tecnologias de 
desenvolvimento de transgênicos. Para esses dois procedimentos, há a necessidade de 
um grande número de oócitos competentes, produzidos a partir de superovulação, 
que produzem os muitos ovos necessários para a transferência do núcleo e injeção 
pronuclear, respectivamente.

 A fertilização in vitro (FIV ), onde o embrião é produzido fora do corpo 
da fêmea, também é usada comercialmente para preservar o genoma de animais 
particularmente valiosos que têm problemas de infertilidade, como, por exemplo, as 
tubas uterinas bloqueadas ou que respondem mal à superovulação. Essa técnica é 
utilizada para a produção de um grande número de embriões, de fêmeas de várias 
idades e estados fisiológicos, os quais são usados para pesquisa ou para a produção 
comercial. A FIV também é uma técnica fundamental para o uso de todas as novas 
biotécnicas da reprodução animal.

Sexagem de sêmen e embriões
 O sêmen utilizado pode ser sexado e, nesse processo, é determinada a presença 

do cromossomo X ou Y. Entre as metodologias utilizadas para sexagem de sêmen, a 
que apresenta resultados mais significativos em espermatozoides é a citometria de 
fluxo, que é baseada nas diferenças de quantidade de DNA entre espermatozoides 
portadores de cromossomo X ou Y. As vantagens desse processo são: (1) melhor 
programação das populações; (2) maior ganho na produção de carne ou de leite; (3) 
facilidade em direcionar reposição de matrizes; (4) ganhos genéticos; (5) redução de 
tempo na seleção de plantéis. Esse processo foi baseado na diferença de conteúdo de 
DNA dos cromossomos X e Y.

 O cromossomo X possui 4% de DNA a mais do que o Y. Portanto o X é mais 
denso e absorve mais corante fluorescente, emitindo mais brilho quando exposto 
ao laser do fotodetector, que analisa a quantidade de fluorescência emitida. Cargas 
elétricas positivas ou negativas são injetadas nas gotas, de acordo com a análise feita (X 
ou Y ), em seguida, as células são arrastadas por placas polarizadas com cargas +/–. A 
aplicação comercial de sêmen sexado já é usada no Brasil desde 2004. A confiabilidade 
desse processo é de aproximadamente 90 %. Devido ao alto custo, em relação ao sêmen 
não sexado, recomenda-se a utilização de fêmeas com bom histórico reprodutivo. Os 
espermatozoides são encapsulados em gotas de diluente específico.

 Os embriões também podem ser sexados. Para isso, é realizada uma punção 
(por micromanipulação) do embrião de sete dias, uma sequência específica do 
cromossomo Y é amplificada por PCR (Polymerase Chain Reaction), utilizando 
primers específicos. A vantagem desses processos é a produção de machos ou de 
fêmeas de acordo com os objetivos dos programas de melhoramento. E em bovinos, 
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esse procedimento já é adotado há mais de 25 anos. Os embriões sexados podem 
ser bipartidos, podendo obter gêmeos idênticos. O processo de sexagem, quando 
agregado com o desenvolvimento in vitro, constitui uma importante farramenta que 
acelera os progamas de melhoramento.

CLONAGEM E TRANSGENIA
Clonagem

 A clonagem pode ser definida como o método artificial de reprodução que 
utiliza células somáticas no lugar de células germinativas. A fecundação é substituída 
por fusão. Clones ainda podem ser obtidos pela bissecção ou bipartição embrionária e 
pela desagregação de blastômeros (células embrionárias). Tanto a clonagem “natural” 
como a bissecção embrionária e a desagregação de blastômeros resultam em número 
limitado de cópias. A produção de número ilimitado de indivíduos tornou-se possível 
com a técnica da Transferência Nuclear (TN). Esse princípio consiste na fusão de uma 
célula diploide (embrionária, fetal ou adulta) com um oócito enucleado.

 A produção de animais geneticamente idênticos (clones) pela TN apresenta-se 
como uma poderosa ferramenta biotecnológica. A clonagem pode ser obtida por meio 
de dois métodos básicos: clonagem por transferência nuclear e fusão de uma célula 
inteira com oócito enucleado.

 1- Clonagem por transferência nuclear (TN) – Extração do material 
genético de uma célula somática e inserção em óvulo enucleado. No procedimento de 
transferência nuclear as células somáticas de um tecido apropriado são crescidas em 
cultura e seus núcleos são injetados em oócitos enucleados obtidos a partir de outro 
indivíduo da mesma ou de uma espécie estreitamente relacionada. Depois de um novo 
período de cultura, os embriões parcialmente desenvolvidos são transferidos para 
uma mãe receptora. Essa tecnologia já está sendo desenvolvida para muitas espécies 
de interesse (peixe, rato, vaca, porco, coelho, galinha etc.) e promete tornar-se um 
meio rápido e eficiente de propagação de animais domésticos com características 
desejadas, que tenham sido naturalmente derivadas e selecionadas ou geneticamente 
modificadas. Até no trabalho realizado com a ovelha Dolly, não havia ficado claro se 
os núcleos de células somáticas altamente diferenciadas poderiam ser reprogramados 
para um padrão de expressão de genes adequados para direcionar o desenvolvimento 
de um embrião de mamífero normal. A capacidade de reprogramar as células do 
doador depende da espécie e do procedimento de transferência nuclear.

 2- Fusão de uma célula inteira com o oócito enucleado. Na Figura 1, 
observamos a injeção de uma célula embriogênica diploide, mantida em cultura, entre 
a zona pelúcida e a membrana plasmática do oócito enucleado seguindo estes passos: 
a) o material é exposto a um campo elétrico; b) desestabiliza as membranas que se 
fundem espontaneamente; c) os poros são criados na membrana do oócito – ocorre a 
entrada de cálcio –, mimetizando a ativação pelo espermatozoide.
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Figura 1 - Esquema da fusão celular com um oócito enucleado.

Produção de animais transgênicos
 A arte e a ciência de produzir animais geneticamente modificados têm avançado 

muito rapidamente nos últimos anos. Já é possível gerar animais com propriedades 
úteis para produtos lácteos, carnes, produção de fibra, para controle ambiental, para 
fins biomédicos ou outros produtos de consumo humano, ou cópias quase idênticas 
de animais escolhidos para características de interesse.

 Atualmente, muitos métodos são empregados para a transformação de várias 
espécies de animais, mas a microinjeção de DNA foi o primeiro método utilizado para 
inserir DNA não viral. A maioria dos métodos foi desenvolvida para organismos modelo 
como rato e Drosophila, e só mais recentemente foram estendidos para outros animais 
domesticados. O acesso à linhagem germinativa dos mamíferos pode ser obtido por:

1) microinjeção direta de DNA no ovócito fertilizado, seguido por sua implantação 
no útero;

2) manipulação de células precurssoras ou esperma utilizado para gerar o zigoto;
3) manipulação de tecido embrionário jovem;
4) uso de linhagens de células-tronco embrionárias (ES), depois da manipulação 

e da seleção in vitro elas podem ser introduzidas em embriões, formação de 
animais quiméricos que podem transferir a mutação para os descendentes;

5) manipulação de células somáticas em cultura, cujos núcleos podem ser 
transferidos para oócitos enucleados e, assim, fornecer a informação genética 
necessária para produzir um animal inteiro.

 Os dois últimos métodos permitem que as células contendo a modificação de 
interesse sejam selecionadas antes da realização do processo mais caro e demorado 
que é gerar o animal. Células-tronco embrionárias não estão disponíveis para todas 
as espécies de interesse, e a geração de embriões por transferência nuclear (TN) de 
células somáticas está se tornando o método de escolha para a engenharia genética e 
para a clonagem.

 Existem duas abordagens básicas, atualmente, para a inserção de DNA em 
células germinativas de vertebrados: transfecção e infecção com vetores retrovirais. 
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Uma terceira abordagem é baseada na utilização de elementos genéticos móveis. Esse 
método tem sido comumente usado em manipulação de insetos e agora está sendo 
explorado para a modificação de células germinativas de vertebrados.

Transfecção
 Os métodos de transfecção incluem:

1) microinjecção direta do DNA dentro do núcleo da célula;
2) eletroporação – que é a introdução de DNA através de poros transientes 

criados por impulsos elétricos controlados;
3) utilização de policátions para neutralizar as cargas da superfície da molécula 

de DNA que impedem a sua eficiente absorção;
4) lipoinfecção – o DNA é armazenado em vesículas lipídicas que se fundem com 

a membrana da célula da mesma maneira que um vírus;
5) transfecção mediada por esperma, possivelmente em conjunto com injeção 

intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) ou eletroporação.
 O modo de introdução de DNA é um problema técnico, determinado 

empiricamente para cada sistema. Em geral (com exceção da recombinação 
homóloga), a inserção do DNA em uma célula por qualquer um desses métodos é 
altamente variável e incerta. Muitas vezes, apenas um fragmento de DNA transfectado 
é integrado no cromossomo, mas, frequentemente, múltiplas cópias são integradas em 
longos arranjos em tandem. Quando a transfecção é realizada em células somáticas 
ou células-tronco embrionárias, um marcador selecionável, tal como o gene que 
codifica a fosfotransferase, é incluído como parte da construção de DNA a ser inserida, 
permitindo a seleção em função da sua presença.

Vetores retrovirais
 Os retrovírus são elementos infecciosos que se replicam por transcrição 

reversa. O genoma de RNA do vírus é copiado para uma molécula de DNA, seguindo a 
sua introdução específica e estável no DNA da célula hospedeira (integração). O DNA 
integrado pode, em seguida, ser expresso utilizando a maquinaria transcricional normal 
da célula. Os retrovírus são comumente usados para introduzir genes de interesse em 
células em cultura ou em tecido somático de animais experimentais. Eles também têm 
sido usados para a modificação de linhagens de células germinativas de peixes, de 
moluscos, de galinhas, de ratos e, mais recentemente, de bovinos. Para fazer um vetor 
retroviral, a construção deve conter o DNA de interesse e este deve ser flanqueado 
com uma sequência necessária para a replicação do vírus. Essas sequências incluem 
promotores transcricionais de longas repetições terminais (LTR’s) que flanqueiam 
o DNA integrado ou provírus. Também devem conter os sinais necessários para o 
empacotamento do transcrito em partículas virais, sinais para capacitar a ocorrência de 
transcrição reversa e para a integração do DNA no genoma hospedeiro. Após a infecção 
de células com tais virions, o RNA é copiado para DNA e integrado em locais aleatórios 
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no genoma da célula. As células expressam as proteínas virais, mas são incapazes de 
tornar o vírus infeccioso.

Transposons
 Os transposons são elementos de DNA que, na presença de transposases, 

podem transferir suas informações de um local para outro na mesma célula. Uma 
variedade de transposons foi encontrada nos insetos e nos peixes e esses transposons 
têm sido utilizados como vetores para a geração de insetos transgênicos. Nenhum 
transposon ativo desse tipo foi observado em mamíferos. Vários trabalhos sugerem 
que os transposons podem ser usados como meio eficiente de introdução de 
genes de interesse nas linhagens de células germinativas de animal. Outro sistema 
de transposição que é investigado é o DNA T de Agrobacterium tumefaciens. Essa 
técnica é utilizada para a produção de plantas transgênicas, e já foi observado que 
Agrobacterium pode fundir-se com células humanas em cultura, podendo transferir 
o seu DNA T transportando um gene marcador. Nenhuma das técnicas baseadas em 
elementos transponíveis é atualmente usada para a geração de animais transgênicos.

Manipulação genética dirigida
 Outro objetivo da tecnologia transgênica é criar animais que possuem ge-
nes específicos inativos (knockout) ou ter genes substituídos por aqueles que foram 
projetados de maneira específica. Ainda é impossível o transplante de órgãos ou de 
tecidos de não primatas (porcos) para o homem (xenotransplante), pois os receptores 
imunitários humanos apresentam uma dramática resposta para o açúcar galactose-1,3-
-galactose presente na superfície de células de porco, que não é encontrado em pri-
matas do velho mundo. A inativação do gene para a enzima galactosil transferase (GT) 
em porcos doadores poderia aliviar esse problema. Porcos com um alelo desse gene 
silenciado foram produzidos, dando origem à expectativa de que animais deficientes 
para GT em breve estarão disponíveis. Os porcos com GT não funcional foram gerados 
a partir de fibroblastos fetais cultivados. Os núcleos dessas células, em seguida, foram 
transferidos para oócitos.

POTENCIAIS APLICAÇÕES PARA OS ANIMAIS TRANSGÊNICOS
1- Estudo da regulação e da expressão de genes: possibilita entender os 

mecanismos moleculares que controlam a expressão de genes durante o 
desenvolvimento fetal e o adulto.

2- Uso de animais transgênicos como biorreatores: produção de peptídeos ou 
de proteínas de interesse nutricional ou farmacológico no leite, na urina ou 
no sangue.

3- Geração de modelos animais para estudos biomédicos: usar animais 
geneticamente modificados para a simulação de doenças – o knockout de 
sequências é uma das estratégias que podem ser utilizadas para esse propósito.
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4- Introdução de novas características economicamente importantes: produzir 
animais com características de importância comercial tanto para qualidade 
nutricional do produto quanto para melhorar a taxa de desenvolvimento e de 
conversão alimentar do animal.

5- Uso como fontes para xenotransplantes: viabilizar a modificação genética 
de tecidos e de órgãos de animais, como o porco, a fim de utilizá-los em 
transplante humano.

Proposta de Atividade

1) Relacione os principais métodos de manipulação genética de animais.

Anotações
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Genômica13

João Alencar Pamphile

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de conceituar genômica. 

GENÔMICA: CONCEITO
	Genômica é o campo da genética que tenta compreender o conteúdo, a 

organização, a função e a evolução da informação genética contida em 
genomas inteiros. Pode-se dividir a genômica em duas subáreas principais: 
Genômica Estrutural e a Genômica Funcional. A genômica estrutural enfoca o 
conteúdo e a organização da informação genômica.

	A genômica funcional procura compreender a função da informação nos 
genomas.
A Genômica traz contribuições importantes para a saúde humana, para a 

agricultura, para a biotecnologia e para a nossa compreensão da evolução.

TAMANHO DOS GENOMAS
	A quantidade de DNA de um genoma haploide designa-se tamanho do genoma 

ou valor C.
	O valor C é constante dentro de uma espécie, mas é variável entre espécies.
	1 kb = 1.000 bp; 1 Mb (or Mbp) = 1.000.000 bp 

GENOMAS PROCARIOTOS
	Possuem a informação genética em uma só molécula.
	 Têm poucos genes (E.coli tem ~4400).
	 Têm um genoma compacto com pouco ou com nenhum espaço entre os 

genes.
	 Não têm genes descontínuos, não possuem íntrons.
	 Têm poucas  sequências repetitivas ou nenhuma.

GENOMAS EUCARIOTOS
	Possuem a informação genética em várias moléculas.
	Apresentam tamanhos de genomas muito diferentes (não se relacionam com 

o número de genes).
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	Têm muitas sequências repetitivas não codificantes.
	Possuem genes com muitos introns.

GENÔMICA ESTRUTURAL
Está relacionada ao sequenciamento e à compreensão do conteúdo dos 

genomas.

GENÔMICA FUNCIONAL
	É, em essência, a sondagem das sequências genômicas quanto ao significado 

– identificando genes, reconhecendo sua organização e compreendendo sua 
função.

	Transcriptoma: identificação de todas as moléculas de RNA transcritas de um 
genoma.

	Proteoma: identificação de todas as proteínas codificadas pelo genoma.

SEQUENCIAMENTO DO DNA
 O sequenciamento de DNA corresponde à determinação da sequência 
de nucleotídeos de uma molécula de DNA contida em um organismo. Os projetos 
genoma (sequenciamento de genomas inteiros de uma espécie) baseiam-se em duas 
abordagens principais: a abordagem aleatória e a abordagem de contigs de clones. 

a) A abordagem aleatória (do inglês shotgun approach) corresponde à quebra 
aleatória do genoma (DNA genômico total) em fragmentos curtos. As 
sequências resultantes serão analisadas na busca por sobreposições, para a 
montagem de uma sequência contínua do genoma.

b) A abordagem de contigs de clones é dividida em uma fase de pré-
sequenciamento, com a identificação de clones parcialmente sobrepostos. 
Cada DNA clonado é sequenciado, as sequências são arranjadas em um 
mapa de contigs, objetivando o ordenamento progressivo das sequências 
parcialmente sobrepostas, resultando em uma sequência genômica única.

TIPOS DE PROJETOS GENOMA
DNA – sequenciamento de estruturas do genoma ou de trechos dessas 
estruturas. Ex.: Genoma humano.
ESTs – sequenciamento de cDNA feito a partir de bibliotecas de mRNA. Ex.: 
ESTs de cana-de-açúcar.
SAGE – sequenciamento de fragmentos em torno de 20 pb do cDNA.

PROJETOS GENOMA
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MÉTODO DE SEQUENCIAMENTO
1. Sequenciamento Sanger 

 Exemplo: Sequenciador automático MegaBACE (1Mpb/24 horas)
2. Pirosequenciamento 

 Exemplo: Sequenciador 454 (150Mpb/24 horas)

Figura 1 - Sequenciamento de DNA pelo método de Sanger, usando-se um sequenciador automático.

Genômica
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QUADRO COMPARATIVO DOS TIPOS DE SEQUENCIAMENTO.

3. Método de Sanger x Pirosequenciamento
4. Sanger 5. Pirosequenciamento

•	 Depende de clonagem em bactéria 
(2 semanas de trabalho).

•	 Não há clonagem.

•	 Sequencia 1 milhão de PB em 24 
horas.

•	 Sequencia 25 milhões de PB em 4 
horas (100x mais rápido).

•	 Produz reads de cerca de 700 pb. •	 Produz reads de cerca de 100 pb.

•	 Clones de fita dupla permitem o 
sequenciamento em ambas as 
direções (facilita a orientação e 
montagem do genoma)

•	 Fragmentos de fita simples não 
permitem o sequenciamento em 
ambas as direções

•	 Leva 6 meses de sequenciamento, 
24 horas por dia, para sequenciar 
o genoma de um fungo.

•	 Leva 24 horas para sequenciar o 
genoma de um fungo

Proposta de Atividade

1) Esquematize um quadro comparativo com os tamanhos dos genomas de bactérias, 
de fungos, de plantas e de animas.

Anotações
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Bioinformática14

João Alencar Pamphile

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de associar o conceito de 

bioinformática com os projetos Genoma.

BIOINFORMÁTICA
• A bioinformática representa de fato uma extensão da biologia computacional, 

que existe com um campo de investigação há décadas.  
• Consiste na utilização de métodos computacionais no estudo de genomas. 
• É o ato de “conceitualizar” a biologia, na sua vertente molecular, e de lhe 

aplicar “técnicas informáticas” (derivadas de disciplinas como matemática 
aplicada, ciência da computação e estatística), de forma a entender e a 
organizar a informação associada com tais moléculas, em larga escala. 

• 

ÁREAS DA BIOINFORMÁTICA
 A bioinformática pode ser aplicada com diferentes objetivos: 
desenvolvimento de novos algoritmos e técnicas estatísticas para encontrar 
relacionamentos entre atributos em grandes conjuntos de dados; análise e interpretação 
de vários tipos de dados como sequências de nucleotídeos e aminoácidos e a função 
e a estrutura de proteínas; desenvolvimento e implementação de ferramentas que 
possibilitem o gerenciamento e o acesso eficientes a vários tipos de informação.
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A bioinformática é constituída por diferentes programas que podem 
executar funções distintas, como reconhecimento de genes, construção de árvores 
filogenéticas, análise de expressão gênica, previsão de estruturas de proteínas, análise 
de interação entre genes, montagem de fragmentos, alinhamento de sequências. 

O processamento das sequências em um projeto genoma ocorre em 
rede: 

•	 recebimento via rede dos dados produzidos pelos diferentes grupos/
laboratórios de sequenciamento;

•	 renomeação das sequências;
•	 validação;
•	 montagem do genoma.

Programas associados ao processamento de sequências em um projeto 
Genoma:

• Phred – identificação de bases (base calling) e valores de qualidade;
• Cross-match – identificação de sequências de vetor;
• Phrap – montagem das sequências contíguas (contigs);
• Consed – análise e edição dos contigs;
• Scaffold – fechamento de falhas (gaps) com cosmídeos. 

O alinhamento de sequências obtidas em um projeto Genoma pode ser 
realizado com o emprego de dois grupos de programas:
Clustal: alinhamento global – as sequências são alinhadas em toda sua extensão;
BLAST: alinhamento local – fragmentos de sequências similares são alinhados: 
ferramenta para pesquisa de similaridade de sequências de DNA e proteínas. Esse 
programa compara uma sequência de DNA ou de aminoácido com um banco de dados 
de sequências de DNA ou de aminoácidos. 
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ANÁLISE FILOGENÉTICA
Métodos em filogenética molecular: desenvolvimento de programas que, a 

partir das sequências de DNA ou de proteínas de diferentes organismos, sejam capazes 
de reconstruir a relação de parentesco entre as espécies (sistemática molecular) ou de 
reconstruir o parentesco entre as espécies associando essas informações a uma escala 
temporal (filogenia molecular).

A representação gráfica desses resultados é feita na forma de árvores 
filogenéticas. Exemplo de programa: MEGA 5.0.

Proposta de Atividade

1) Relacione os diferentes programas de bioinformática com a sua função.

Bioinformática

Anotações
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Anotações
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Biotecnologia: 
Monitoramento

Ambiental I

15

Veronica Elisa Pimenta Vicentini

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá entender os diferentes tipos de Agentes 

Ambientais poluidores, as suas Vias de Exposição e o que eles causam para os 
Organismos e o Meio Ambiente.

MEIO AMBIENTE
 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.” (Constituição Federal de 1988, Artigo 225). (BRASIL, 1988).

DIREITOS
 O termo todos significa que qualquer pessoa é sujeito de direitos relacionados 

ao meio ambiente.
 Na linguagem jurídica, o bem de uso comum abrange todos os bens (tudo que 

possa ser valorado) que não pertencem a ninguém especificamente, mas que podem 
ser utilizados por qualquer um, a qualquer tempo, sem qualquer ônus (por exemplo: 
água, ar, luz solar etc.).

 O sentido da qualidade de vida é amplo e abrange todos os aspectos da vida 
humana, tais como: transporte coletivo, segurança pública, comunicações, hospitais, 
lazer, habitação, enfim, tudo o que possa conduzir a um nível de bem estar do cidadão.

 A responsabilidade pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado não está 
restrita ao Poder Público constituído (Federal, Estadual ou Municipal).

 O termo preservar para gerações futuras está associado ao desenvolvimento 
sustentável.

§ 1°/ 1° Preservar e restaurar os PROCESSOS ECOLÓGICOS:
Trata do manejo ecológico, que está regulado no Decreto n°1.282/1994. Procedimento 
para conservar os recursos naturais, conservar a estrutura da floresta e suas funções, 
manutenção da diversidade biológica e desenvolvimento socioecológico.
§1°/ 2° Preservar o PATRIMÔNIO GENÉTICO:
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1) A preservação realizada por qualquer uma das três maneiras possíveis:
- in situ, preservando o ecossistema no qual se encontra, seu meio natural, seu próprio 
habitat;
- ex situ, preservando parte do organismo, como sementes, sêmen e outros;
- ex situ, preservando o organismo inteiro em ambientes artificiais, como zoológicos, 
jardim botânico, aquário e outros.
2) É permitida a manipulação de material genético, desde que dessa manipulação 
resulte um aprimoramento na qualidade de vida.

§ l°/ 6° EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
Deve ter como principais características: interdisciplinaridade, tratamento 
sistêmico, mudança filosófica de comportamento (atitude), pesquisa e discussão do 
desenvolvimento sustentável em termos econômicos.

LAUDO PERICIAL
 Considerando que a perícia ambiental está geralmente relacionada a impactos 

e danos causados ao meio ambiente, não se pode deixar de considerar, na realização 
de um Laudo Pericial, a análise dos fatores abióticos (clima, atmosfera, hidrologia, 
geologia etc.), dos fatores bióticos (microrganismos, flora e fauna) e dos fatores 
socioeconômicos (cultura, religião, nível social, raça etc.).

ACIDENTES AMBIENTAIS
 Todas e quaisquer atividades, obras e/ou empreendimentos desenvolvidos 

pelo homem são, no mínimo, potencialmente poluidoras, degradadoras e/ou 
modificadoras do meio ambiente, a começar pela sua própria existência.

§ l°/ 5° POLUIÇÃO DO MEIO FÍSICO:
Abrange a poluição do ar (pelas suas mais diversas formas), da água (principalmente, 
rios e mar) e do solo (por exemplo, através dos agrotóxicos e biocidas).

 “A avaliação de RISCO ECOLÓGICO estima a probabilidade de ocorrência de 
um efeito adverso esperado como resultado da exposição ambiental a um ou mais 
fatores de estresse” (U.S. EPA-U.S. Environmental Protection Agency, 1998).
 Os fatores de estresse ou estressores podem ser físicos (erosão, barragem 
de rios), químicos (lançamento de efluentes, derramamento de óleo) e biológicos 
(introdução de espécies exóticas).

CONTROLE
Alternativas tecnológicas e locacionais: optar por alternativas menos impactantes 
para o meio ambiente, em termos tecnológicos e locacionais.
Recomendações para minimizar os impactos adversos e incrementar os 
benéficos: listar as recomendações específicas para minimizar os impactos negativos 
e incrementar os positivos/benéficos.
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Recomendações para o monitoramento dos impactos ambientais adversos: 
desenvolver e implantar programas de BIOMONITORAMENTO, de controle de 
qualidade da água, de controle de erosão etc.
Apreciação dos quesitos: discutir claramente os quesitos formulados pelo responsável, 
Promotor, Juiz, Superintendente etc.

OS AGENTES AMBIENTAIS E OS ORGANISMOS
 Agentes ambientais capazes de agredir a saúde de um organismo podem ser 

introduzidos pela via respiratória/aérea, dérmica/pele e oral/digestiva. São classificados 
como:
- químicos: substâncias ou compostos presentes nos gases, nos vapores, nos fumos, 
nas névoas, nas poeiras, no material particulado, nos líquidos etc.;
- físicos: energia dos tipos ruído, vibração, calor, pressão, temperatura, radiações etc.;
- biológicos: microrganismos, parasitas infecciosos e suas toxinas, tais como vírus, 
fungos, bactérias, biotoxinas etc.
 Contaminantes presentes em alimentos são quaisquer substâncias que 
não sejam intencionalmente adicionadas a um gênero alimentício, mas que nele 
estejam presentes como resíduo da produção, da fabricação, do processamento, da 
preparação, do tratamento, do acondicionamento, da embalagem, do transporte e/
ou do armazenamento do referido alimento ou como resultado de uma contaminação 
ambiental. Regulamento (CEE) Nº 315/93.
 Fontes de Contaminação de Alimentos ocorrem pela poluição do ar, do solo 
e da água; pelo uso de fertilizantes e de praguicidas; pela administração de antibióticos 
e hormônios/promotores do crescimento; pela presença de metais;  pela contaminação 
natural, pela contaminação durante o armazenamento e o processamento de alimentos.

POLUIÇÃO QUÍMICA
 Causada pela presença de produtos químicos nocivos ou indesejáveis, seus 

efeitos nocivos podem ser sutis e podem levar muito tempo para serem sentidos.
 Os poluentes químicos são divididos em biodegradáveis (produtos que, ao 

final de um tempo, são decompostos pela ação de bactérias – detergentes, inseticidas, 
fertilizantes, petróleo etc.); persistentes (produtos que se mantêm por longo tempo 
no meio ambiente e nos organismos vivos. Esses poluentes podem causar graves 
problemas, como a contaminação de alimentos, de peixes e de crustáceos – por 
exemplo  DDT (dicloro-difenil-tricloroetano), mercúrio, etc.).

POLUIÇÃO TÉRMICA
 A poluição térmica ocorre, frequentemente, pelo descarte, nos rios, de 

grandes volumes de água aquecida usada no processo de refrigeração de refinarias, de 
siderúrgicas e de usinas termoelétricas.
O aumento da temperatura causa vários efeitos:

Biotecnologia: 
Monitoramento 
Ambiental I
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- aceleração do metabolismo: das atividades químicas que ocorrem nas células, 
podendo provocar o aumento da necessidade de oxigênio e, por conseguinte, 
aceleração do ritmo respiratório. Por outro lado, tais necessidades respiratórias ficam 
comprometidas porque a hemoglobina tem pouca afinidade com o oxigênio aquecido;
- diminuição da solubilidade dos gases em água, causando um decréscimo na 
quantidade de oxigênio dissolvido, prejudicando a respiração dos peixes e de outros 
animais aquáticos;
- diminuição do tempo de vida de algumas espécies aquáticas, afetando os ciclos de 
reprodução;
- potencialização da ação dos poluentes já presentes na água, pelo aumento na 
velocidade das reações e da solubilidade de alguns poluentes.

POLUIÇÃO RADIOATIVA
 Poluição radioativa é o aumento dos níveis naturais de radiação (radiação 

ambiental) por meio da utilização de substâncias radioativas. Tem como principais 
fontes: substâncias radioativas naturais e substâncias radioativas artificiais.

 As substâncias radioativas naturais encontram-se no subsolo e acompanham 
alguns materiais de interesse econômico (commodities = substâncias extraídas da 
terra e que mantêm até certo ponto um preço universal), como petróleo e carvão, 
e que são trazidas para a superfície e espalhadas no meio ambiente por meio de 
atividades mineradoras.

 As substâncias radioativas artificiais são as produzidas em reatores nucleares e 
em aceleradores de partículas para utilização na medicina, na indústria, na pesquisa etc. 
Os resíduos radioativos são jogados na atmosfera, e as correntes de ar se encarregam 
de distribuir esse material para todas as regiões da Terra. Com o tempo, a suspensão é 
trazida para o solo e para os oceanos, onde será absorvida e incorporada pelos seres 
vivos.

 A radiação em excesso ( já que ela existe em níveis naturais) pode causar 
leucemia, câncer, perda de cabelo e muitas outras doenças, a qualquer organismo vivo. 
Existe também, o grave problema do lixo atômico, produzido pelas usinas nucleares, 
que apresenta uma série de dificuldades em seu armazenamento.

 Os principais elementos radioativos são césio 137, iodo 131, plutônio 239, 
estrôncio 90, urânio, cobalto e cálcio.

POLUIÇÃO BIOLÓGICA
 A poluição biológica resulta da presença de microrganismos patogênicos, 

especialmente, na água potável, infectada por organismos patogênicos existentes nos 
esgotos.
A água pode conter:
- Bactérias – provocam infecções intestinais epidêmicas e endêmicas (febre tifoide, 
cólera, shigelose, salmonelose, leptospirose etc.);
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- Vírus – provocam hepatites, infecções nos olhos etc.
- Protozoários – responsáveis pela amebíase,  pela giardíase etc;
- Vermes – causam esquistossomose e outras infestações.

VIAS DE INTRODUÇÃO
 As principais vias de introdução são respiratória, dérmica e oral/digestiva.

VIAS DE EXPOSIÇÃO
AR

 Os principais tipos de poluentes da atmosfera são os particulados, os gases e 
os líquidos.

 Os poluentes da atmosfera são classificados como primários, secundários, 
naturais e artificiais.

 Os poluentes primários são aqueles emitidos diretamente pelas fontes de 
emissão para a atmosfera, sendo expelidos diretamente por elas.
As fontes podem ser estacionária (gases que provêm de uma chaminé de fábrica, de 
indústrias, de usinas termoelétricas, de incineradores de lixo, de vulcões); e móvel 
(gases que provêm de tubo de escape de um veículo automotor, de trem, de avião, de 
embarcação marítima).

 Os poluentes secundários são aqueles formados na atmosfera através da 
reação química entre poluentes primários e componentes naturais da atmosfera.

 Os poluentes naturais são as cinzas e os gases de emissões vulcânicas 
(altamente tóxicas, compostas principalmente de enxofre), partículas do solo ou 
gotículas de água salgada do mar, partículas e gases de incêndios florestais e grãos de 
pólen.

 Os poluentes artificiais são produzidos pelas atividades humanas e são, na 
sua grande maioria, aqueles produzidos pela queima de combustíveis fósseis (petróleo, 
gás natural e carvão mineral) ou recicláveis (lenha, álcool, etc.).

 As substâncias poluentes de emissões atmosféricas podem ser classificadas 
como:
- compostos de enxofre – SO2, SO3, H2S, mercaptanas sulfatos;
- compostos de nitrogênio – NO, NO2, NH3, HNO3, nitratos;
- compostos orgânicos – hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos orgânicos;
- monóxido e dióxido de carbono – CO, CO2, Metano (CH4);
- compostos halogenados – HCl, HF, cloretos, fluoretos;
- material particulado – mistura de compostos no estado sólido ou no líquido;
- ozônio – O3, formaldeído, acroleína, PAN (peroxiacetil nitrato) etc.;
- halocarbonetos – CFCs, HCFCs, HFCs.

 A poluição atmosférica provoca o smog (nevoeiro contaminado por fumaças), 
as chuvas ácidas, o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e as alterações 
climáticas.

Biotecnologia: 
Monitoramento 
Ambiental I
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ÁGUA
 A principal fonte de geração de poluição aquática está no uso da água na 

geração de efluentes e despejos contaminados.
 Efluentes são, geralmente, produtos líquidos ou gasosos que são lançados 

no meio ambiente. Podem ser tratados ou não tratados. Há os efluentes industriais, 
produzidos por indústrias, e os efluentes domésticos, resultante dos esgotos 
domésticos urbanos.
 O uso adequado das águas deveria ser para consumo (alimentação, bebida), 
pesca, higiene, natação, recreação, fabricação de produtos, agricultura, embarcação e 
outros.

SOLO
 A poluição sedimentar resulta do acúmulo de partículas em suspensão 

(partículas de solo e de produtos químicos insolúveis orgânicos ou inorgânicos). Os 
sedimentos constituem a maior massa de poluentes e geram a maior quantidade de 
poluição nas águas, tais como sedimentos contaminados com defensivos agrícolas que 
são transportados para os rios, pelas enxurradas.

 Esses sedimentos poluem de várias maneiras: bloqueando a entrada dos raios 
solares na lâmina d’água, interferindo na fotossíntese das plantas aquáticas; carregando 
poluentes químicos e biológicos neles adsorvidos.

INTERAÇÕES ENTRE SUBSTÂNCIAS AMBIENTAIS
 A exposição simultânea a várias substâncias pode alterar uma série de fatores 

(absorção, ligação proteica, metabolização e excreção) que influenciam na toxicidade 
de cada uma delas em separado.

 A resposta final a tóxicos combinados pode ser maior ou menor que a soma 
dos efeitos de cada um deles, podendo ter: 
Efeito Aditivo - efeito final igual à soma dos efeitos de cada um dos agentes envolvidos;
Efeito Sinérgico - efeito maior que a soma dos efeitos de cada agente em separado;
Potencialização - o efeito de um agente é aumentado quando em combinação com 
outro agente;
Antagonismo - o efeito de um agente é diminuído, inativado ou eliminado quando se 
combina com outro agente.

MEIO AMBIENTE E O MONITORAMENTO
 MONITORAR: estudar, contínua e sistemicamente, o comportamento de 

fenômenos, de eventos e de situações específicas, cujas condições se deseja identificar, 
avaliar e comparar.

 A implantação do Monitoramento Ambiental necessita da escolha de 
indicadores, que são padrões que expressam as condições qualitativas e/ou quantitativas 
do que está sendo medido e avaliado.
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 A organização do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) foi traçada 
pela Lei Federal Nº 6.938/81 com os órgãos superiores – Conselho de Governo; órgãos 
consultivo e deliberativo – Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama); órgão 
central – Ministério do Meio Ambiente (MMA); órgão executor – Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); órgãos setoriais (federais); 
órgãos seccionais (estaduais – por exemplo o Instituto Ambiental do Paraná – IAP e a 
Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Híbridos e Saneamento Ambiental – 
SUDERHSA) e locais (municipais – Instituições Municipais de Meio Ambiente).

Proposta de Atividade

1) Monte uma tabela e cite os diversos tipos de poluição e as vias de exposição dos 
agentes ambientais capazes de agredir a saúde de um organismo.

Biotecnologia: 
Monitoramento 
Ambiental I

Anotações
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Anotações
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Biotecnologia: 
Monitoramento

Ambiental II

16

Veronica Elisa Pimenta Vicentini

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
  Ao final deste capítulo, você deverá entender as áreas, os campos de atuação, 

os efeitos e os compostos com ação toxicológica e os diferentes tipos de biomarcadores 
usados no Biomonitoramento Ambiental.

BIOMONITORAMENTO
  Biomonitoramento é a valiação da qualidade ambiental de uma determinada 

área pelo uso de organismos vivos que respondem à mudança ambiental, alterando 
suas funções ou acumulando toxinas.

 Consiste na determinação de biomarcadores de exposição e biomarcadores 
de efeitos nos indivíduos expostos (tecidos, secreções, ar expirado, metabólitos 
etc.) aos agentes presentes no ambiente, para avaliar a exposição e o risco à saúde, 
comparando-os com padrões apropriados.

 As respostas dos bioindicadores aos agentes danosos (como os poluentes) 
podem ser observadas tanto em nível macroscópico (comportamental) como podem 
ocorrer nos níveis genético, morfológico, fisiológico ou bioquímico. Isto porque estes 
organismos, quando expostos a alguma alteração no meio ambiente, podem reagir, 
alterando seus processos vitais.

 A escolha do sistema teste deve considerar: a abundância e a disponibilidade 
da espécie; se o seu cultivo, sua manutenção e sua conservação em laboratório são 
simples e factíveis; se o conhecimento da sua biologia é abrangente; se apresenta 
sensibilidade de resposta e, principalmente,  se sua estabilidade genética pode gerar 
populações uniformes.

MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
 Monitoração da exposição é o procedimento que consiste em uma rotina 

de avaliação e de interpretação de parâmetros ambientais e/ou biológicos, com a 
finalidade de detectar os possíveis riscos à saúde. Há a monitoração ambiental e a 
monitoração biológica. 
 A monitoração ambiental avalia a concentração do agente químico em amostras 
ambientais do ar, da água, do solo e das plantas. Por sua vez, a monitoração biológica 
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avalia, por meio de parâmetros biológicos, denominados indicadores biológicos, 
bioindicadores ou biomarcadores dos animais e do homem.

LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AOS AGENTES QUÍMICOS
Os limites de exposição ocupacional aos agentes químicos referem-se aos 

limites de tolerância biológica e aos limites de tolerância ambiental.

TIPOS DE BIOMONITORAMENTO
Tipos de Bioindicadores 
- Exposição: chumbo no sangue; fenol urinário para compostos com anel benzênico.
- Efeito: acetilcolinesterase para organofosforados e carbamatos.
- Função: comportamento para neurotoxicidade.
- Ambiental: ar respirado.

Sistemas-teste
 O monitoramento biológico no meio ambiente pode ser avaliado nos sistemas-

teste: vegetal (Allium cepa L., Tradescantia pallida), animal (ratos, camundongos) e 
nos seres humanos (sangue periférico).

 Há fatores não ocupacionais que podem influenciar os níveis dos indicadores 
biológicos em humanos, tais como: hábitos pessoais (álcool, fumo), uso de fármacos 
(aspirina), fatores constitucionais (espécie, sexo, idade), fatores patológicos (doenças 
pré-existentes).

Técnicas
 Podem ser usadas técnicas específicas e automáticas para o biomonitoramento 

ambiental.
 As específicas podem ser passivas (com o uso de organismos naturalmente 
existentes em uma dada área de pesquisa) e ativas (com a exposição de organismos na 
área a ser avaliada por um tempo definido em condições controladas).

As automáticas ocorrem com uso de aparelhos.
Exemplos de organismos usados em testes ambientais são peixes (tilápia do 

Nilo), microrganismos, microcrustáceos, algas, organismos do solo (minhoca).

TOXICOLOGIA
 Toxicologia é uma ciência multidisciplinar que tem como objeto de estudo os 

efeitos adversos dos compostos químicos sobre os organismos. A substância tóxica é 
um agente danoso, pois é capaz de modificar/alterar ou até ser letal a um organismo 
ou a um sistema biológico.

 Dentro da toxicologia, há a Ecotoxicologia, que detecta a ação de substâncias 
nocivas ou tóxicas para os diversos organismos vivos de um ecossistema.

 A toxicologia é, portanto, considerada uma ferramentas eficaz para a avaliação 
e para a estimativa de risco para o ecossistema, possibilitando um controle sobre os 
agentes ambientais que possam comprometer o metabolismo normal da biota exposta 
a eles. 
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ÁREAS DA TOXICOLOGIA E CAMPOS DE ATUAÇÃO
 A Toxicologia Ambiental estuda os efeitos danosos causados por compostos 
químicos presentes no ambiente (ar, água, solo).
 A Toxicologia Forense estuda os aspectos legais (médicos) da intoxicação.
 A Toxicologia Social estuda os efeitos adversos causados pelo uso de drogas, 
decorrente da vida em sociedade.
 A Toxicologia Clínica estuda os efeitos danosos causados pelo uso de 
medicamentos, drogas, etc.
 A Toxicologia de Alimentos estuda os efeitos nocivos decorrentes da 
utilização de aditivos e da presença de resíduos de contaminantes em alimentos.
 A Toxicologia Ocupacional estuda os efeitos nocivos causados por substâncias 
químicas presentes no ambiente de trabalho.

PRINCÍPIOS GERAIS DE TOXICOLOGIA
Os princípios gerais de toxicologia são a relação dose/resposta (dosagem na 

qual uma substância causa efeito danoso), os fatores que influenciam na toxicidade 
(absorção, solubilidade, vias de introdução, de distribuição, de deposição, de 
bioativação, de eliminação/excreção) e a toxicocinética (movimento dos agentes 
tóxicos após seu contato com o organismo).

Esses dados podem ser obtidos por meio de quatro fontes principais: 
experimentação em animais e em plantas; experimentação em voluntários; observação 
ao acaso no ambiente de moradia, de trabalho, de exposição, etc.; e pesquisas 
epidemiológicas.

CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO
 Exposição crônica: dura entre 10% e 100% do período de vida do organismo 
(ser humano entre 7 e 70 anos).
 Exposição subcrônica: curta duração, menor do que 10% do período vital.
 Exposição aguda: exposição de um dia, ou menos, e que ocorre em um 
único evento.

PRINCIPAIS EFEITOS TÓXICOS
1. Alterações cardiovasculares e respiratórias.
2. Alterações do sistema nervoso (neurotoxicidade).
3. Lesões orgânicas: ototoxicidade, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, etc.
4. Lesões carcinogênicas/ tumorigênicas.
5. Lesões teratogênicas.
6. Alterações genéticas (mutação).
7. Infertilidade.
8. Alterações da capacidade reprodutora.

Biotecnologia: 
Monitoramento 
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TOXICIDADE RELATIVA
 Dados Toxicológicos Agudos:
DL 50 (dose letal), 50% por via intraperitoneal, oral e dermal;
CL 50 (concentração letal média), inalatória.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
 Primeiros sinais e sintomas, avaliados em humanos e/ou em animais, expostos, 

aguda e cronicamente, para detectar os efeitos de um agente tóxico: alterações 
respiratórias e da atividade motora, convulsão, reflexos alterados, sinais e lesões 
oculares, gastrointestinais e cardiovasculares afetados, salivação, lesão e sensibilização 
dérmica, pilo ereção, dor, analgesia (perda da sensibilidade à dor), perda de tônus 
muscular, característica da pele etc.

CATEGORIAS DE COMPOSTOS TÓXICOS
Asfixiantes: compostos que diminuem a absorção de oxigênio pelo organismo (gases, 
vapores, nitrogênio, monóxido de carbono, cianetos).
Irritantes: materiais que causam inflamação nas membranas mucosas (ácido sulfúrico, 
sulfeto de hidrogênio, HCs-hidrocarbonetos aromáticos).
Neurotóxicos: danos ao sistema nervoso (compostos organometálicos, agrotóxicos, 
metais: Pb, Hg, Cd, As).
Hepatotóxicos: danos ao fígado (tetracloreto de carbono – solvente).
Fitotóxicos: danos à flora (agente laranja – desfolhante).
Mutagênicos: causam mutações gênicas e cromossômicas.
Carcinogênicos: provocam câncer (benzeno - solvente).
Teratogênicos: provocam malformações congênitas (talidomida – medicamento).

ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO OCUPACIONAL DE CARÁTER 
PREVENTIVO
 Uma das estratégias de monitoramento ocupacional de caráter preventivo é 
o uso de ferramentas para realizar o monitoramento ambiental e o monitoramento 
Biológico.

OUTRAS ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO OCUPACIONAL
Outras estratégias de monitoramento ocupacional são o monitoramento pré-

clínico (uso de biomarcadores de nefrotoxicidade, biomarcadores de neurotoxicidade, 
biomarcadores de genotoxicidade) e o monitoramento clínico.

BIOACUMULAÇÃO
 Bioacumulação é o processo que ocorre quando os seres vivos absorvem e 

retêm um composto químico, um elemento químico ou um isótopo, e estes se acumulam 
em elevadas concentrações. O processo pode ocorrer de forma direta, efetuada 
diretamente a partir do meio ambiente (bioconcentração), ou indireta, quando ocorre 
por meio da alimentação (biomagnificação), mas as duas formas, frequentemente, 
ocorrem de modo simultâneo, em especial considerando os ambientes aquáticos.
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AGÊNCIAS REGULATÓRIAS SOBRE SAÚDE OCUPACIONAL E 
AMBIENTAL
- Internacionais
WHO – World Health Organization
ACGIH – American Conference of Industrial Hygienists
DEF – Deutsch Forschungsgemeinschaft 
NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health
- Nacionais
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
NR7 – Valor de Referência da Normalidade/Índice Biológico Máximo Permitido (IBMP)
NR9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

Proposta de Atividade

1) Complete a tabela a seguir, informando o local de ocorrência dos diferentes agentes 
ambientais, de exposição por diferentes vias, e os sintomas por eles causados aos 
organismos expostos.

RISCO AMBIENTAL X RISCO À SAÚDE HUMANA

Agente Ambiental Ocorrência Sintomas

Exposição ocupacional e ambiental

Amianto
Arsênico
Cádmio
Chumbo
Cromo
Manganês
Mercúrio

Acidente e usina nuclear

Radiação

Exposição hospitalar nos profissionais da saúde

Radiação

Exposição de pacientes na medicina e na odontologia

Radiação

Exposição ocupacional e ambiental a solventes

Benzeno
Tolueno
Formol
Xilol

Biotecnologia: 
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Exposição ocupacional e ambiental a pesticidas

Inseticidas
Herbicidas
Fungicidas
Raticidas

Exposição ocupacional e ambiental a agrotóxicos

inseticidas 
organofosforados

Exposição ocupacional e ambiental a fertilizantes

fertilizantes sintéticos

Exposição ocupacional e ambiental a domissanitários

Desinfetantes
Agentes de limpeza

Exposição ocupacional e ambiental a indústrias

Siderúrgica
Petroquímica
Têxtil
Tintas
Plásticos

Acidentes com plantas

Planta ornamental

Acidentes com animais

Cobras, aranhas, escorpiões

Uso de aditivos alimentares

Edulcorantes/adoçantes
Conservantes
Corantes
Aromatizantes
Flavorizantes

Abuso e acidente com fármacos/medicamentos

Alopáticos
Fitoterápicos

Exposição a biotoxinas

Micotoxinas
Aflatoxinas

Estilo de vida

Abuso de álcool
Tabagismo ativo e passivo

OUTROS
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Maria Claudia Colla Ruvolo Takasusuki

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá correlacionar as principais Biotecnologias 

modernas com as formas de prevenção, de diagnóstico e de tratamento de doenças.

INTRODUÇÃO
 Em 1973, Cohen e Boyer publicaram um trabalho que causaria uma grande 

revolução na biotecnologia (COHEN et al., 1973). Esses pesquisadores conseguiram, 
com sucesso, desenvolver a técnica de clonagem, ou seja, deram início à Engenharia 
Genética.

 O impulso causado por essa nova tecnologia, o melhor conhecimento 
dos processos biológicos e as inovações biotecnológicas permitiram diferenciar 
duas áreas da biotecnologia: a clássica, que utiliza organismos vivos em sua forma 
original e melhoramento genético tradicional, e a moderna, que trabalha com partes 
de organismos (células e moléculas), geralmente modificando-as com técnicas de 
engenharia genética.

 Hoje, podem ser utilizados produtos como insulina humana para portadores 
de diabetes, anticoagulantes para ataques cardíacos e hormônio de crescimento, todos 
sintetizados com as ferramentas da biotecnologia moderna.

 Como essas tecnologias foram sendo desenvolvidas juntamente com a 
comprovação científica, houve um reconhecimento legal dos produtos biotecnológicos 
que passaram a ser patenteados, havendo possibilidade de ganhos financeiros, 
permitindo o surgimento de empresas com embasamento científico, voltadas para a 
aplicação comercial e para a prestação de serviços.

 Atualmente, as biotecnologias voltadas para a saúde humana estão envolvidas, 
principalmente, com o desenvolvimento e com a produção de vacinas, de reagentes 
para diagnóstico, para terapia celular e para terapia gênica.

FERRAMENTAS BIOTECNOLÓGICAS APLICADAS À SAÚDE HUMANA
 Tratamentos, diagnósticos, vacinas e prevenções de doenças têm sido 

desenvolvidos por pesquisadores e pela indústria farmacêutica em quatro áreas 
principais da biotecnologia: ômicas, anticorpos monoclonais, DNA recombinante, 
clonagem e terapia gênica.
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 A forma como essas ferramentas são desenvolvidas para serem utilizadas para 
a saúde humana são apresentadas a seguir.

PROCESSOS BIOLÓGICOS E ANÁLISE PELAS ÔMICAS
(GENÔMICA, PROTEÔMICA, METABOLÔMICA, CITÔMICA)

 O melhor entendimento dos processos biológicos tem conseguido grandes 
avanços com as informações fornecidas por estudos que pretendem entender de forma 
completa o genoma (genômica); os transcritos, ou seja, RNAs mensageiros, RNAs 
ribossômicos, RNAs transportadores, microRNAs (genômica funcional, transcriptoma); 
proteínas isoladas de diversas fontes (proteômica); a identificação de metabólitos 
(metabolômica) e os estudos de sistemas celulares por meio da genômica funcional 
e metabolômica, elucidando eventos genéticos e bioquímicos em células isoladas 
(citômica).

 A grande quantidade de informações gerada por essas estratégias 
biotecnológicas ainda não estão no máximo de sua eficiência, devido à complexidade 
dos processos biológicos e à falta de uma ferramenta que integre de forma ampla todo 
o conhecimento gerado.

 Uma nova ferramenta está sendo empregada para que os dados sejam 
analisados de forma rápida e eficiente, a bioinformática. A análise integrada de dados 
originou uma nova forma de mapeamento de redes de interação entre os fenômenos 
biológicos, a interatômica. Já podem ser encontradas no meio digital bases de dados 
disponíveis e de acesso público, como: Mapa do Interatoma de Proteínas Estruturais 
(PSI-MAP); Base de Dados de Interação de Proteínas (DIP); Base de Dados de Redes de 
Interação Biomolecular (Bind); Base de Dados de Interação Molecular (Mint).

ANTICORPOS MONOCLONAIS
 Os primeiros anticorpos monoclonais (originados de um único clone de 

linfócitos B) produzidos em laboratório foram desenvolvidos por Köhler e Milstein 
(1975). Inicialmente, eram produzidos a partir de linfócitos B murinos (camundongos) 
e utilizados apenas para kits de diagnóstico e para pesquisa científica.

 A engenharia genética permitiu humanizar os anticorpos monoclonais, 
sendo então denominados de anticorpos monoclonais humanizados. O processo 
de humanização não altera a afinidade do anticorpo com o respectivo antígeno, 
possibilitando sua utilização em procedimentos terapêuticos.

 Novas gerações de anticorpos monoclonais podem ser utilizadas para 
reconhecer antígenos tumorais específicos, carregar radioisótopos ou toxinas, 
destruindo de formas diferentes as células cancerígenas.

DNA RECOMBINANTE
 O isolamento do DNA que contém o gene de interesse, a sua inserção em 

uma bactéria ou em uma célula, a síntese da proteína e sua purificação têm como 
base a tecnologia do DNA recombinante e abriu novas perspectivas em tratamentos 
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terapêuticos e entendimento das causas de doenças. A tecnologia do DNA recombinante 
é considerada a pedra fundamental da biotecnologia moderna, devido a sua ampla 
possibilidade de utilização.

 Os primeiros produtos recombinantes foram a insulina (1982), o hormônio 
de crescimento (1985) e o fator VIII de coagulação (1992).

 Atualmente, há muitos produtos recombinantes, e o quadro abaixo mostra 
alguns exemplos.

PRODUTO UTILIZAÇÃO DE ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS

Vacina contra o câncer cervical Proteínas virais produzidas por Saccharomyces cerevisiae.

Interleucinas
Regulam o sistema imune, com possibilidade de serem 
utilizadas no tratamento de câncer; são produzidas por 
Escherichia coli.

Ortoclone Anticorpo monoclonal utilizado em pacientes submetidos a 
transplante, para auxiliar na supressão do sistema imune.

Pró-uroquinase Anticoagulante produzido por E. coli e por leveduras.

Pulmozina Enzima que degrada a secreção mucosa em pacientes com 
fibrose cística, produzida em cultura de células de mamíferos.

Relaxina Utilizada para facilitar o parto, produzida por E. coli.

Superóxido-dismutase Enzima usada para minimizar os danos causados por radicais 
livres de oxigênio, produzida por S. cerevisiae.

Fator de necrose tumoral Causa desintegração de células tumorais; é produzido por E. 
coli.

Eritropoetina Usada no tratamento de anemia; é produzida por células de 
mamíferos.

Fator de crescimento epidérmico Usado no tratamento de ferimentos, queimaduras e úlceras, 
produzido por E. coli.

Interferon α Produzido por E. coli, pode ser usado no tratamento de 
leucemia, de melanona e de hepatite.

Interferon β 
Usado no tratamento da esclerose múltipla; é produzido por 
células de mamíferos.

Interferon γ 
Usado no tratamento de inflamações granulomatosas crônicas; 
é produzido por E. coli.

CLONAGEM E CÉLULAS-TRONCO
 Pela primeira vez foi realizada clonagem de células-tronco humanas. A 

pesquisa foi realizada por Tachibana et al. (2013). O objetivo do estudo foi realizar 
a reprogramação de células somáticas em células-tronco embrionárias pluripotentes 
por transferência nuclear de células somáticas. O estudo foi concebido como uma 
abordagem para a geração de transferência nuclear com correspondência ao paciente 
para estudos de mecanismos de doenças e para o desenvolvimento de terapias 
específicas. A metodologia é um aperfeiçoamento daquela utilizada para gerar a ovelha 
Dolly em 1996.

Biotecnologia e 
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 A divulgação desses resultados e da metodologia empregada suscitou discussão 
ética sobre a clonagem humana, pois poderia ser possível obter clones humanos. 
Contudo os autores disseram que não seria essa a intenção,  mas sim contribuir com 
novas terapias e novo conhecimento sobre doenças e que essa metodologia não 
permite o desenvolvimento de clones humanos. As questões éticas sobre clonagem 
humana voltaram a ser discutidas.

 A técnica mais utilizada atualmente para a ciência médica é a clonagem 
terapêutica, empregada para a produção de células-tronco. Nesse caso, há a substituição 
do núcleo de um óvulo pelo de uma célula somática, sem a implantação. As células 
resultantes são multiplicadas em laboratório, originando células-tronco pluripotentes, 
capazes de sintetizar vários tecidos.

 Devido à grande potencialidade para aplicação das células-tronco, existe 
enorme interesse científico em desenvolver técnicas para sua obtenção, manipulação 
e utilização para fins terapêuticos.

 A capacidade de se diferenciar em um tipo celular especializado é a principal 
característica das células-tronco. Podem ser identificados vários tipos de células-
tronco, dependendo da sua capacidade de diferenciação: totipotentes, pluripotentes e 
multipotentes (tecidos específicos).

 Células-tronco podem ser obtidas, ainda, de embriões doados por não terem 
sido utilizados em processos de fertilização in vitro. Células-tronco de embriões 
são abundantes e de fácil manipulação, havendo grande interesse dos cientistas em 
obter permissão para trabalhar com elas, apesar das polêmicas éticas na utilização de 
embriões para fins científicos.

APLICAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA PARA A SAÚDE HUMANA
 Fármacos produzidos por meio de biotecnologia são denominados de 

biofármacos, são proteínas obtidas pela tecnologia do DNA recombinante ou por 
anticorpos monoclonais. Biofármacos envolvem o cultivo de células ou microrganismos 
e sua modificação para expressão de substâncias em condições controladas.

 O diagnóstico está se tornando rápido, barato e eficiente com a utilização da 
biotecnologia. Em muitos casos, não exige pessoal especializado para realização do 
teste. Alguns exemplos: testes de gravidez, de hepatite, de raiva e de sífilis.

 O desenvolvimento de testes para diagnóstico de doenças tem encontrado 
dificuldades, especialmente pelo fato de que muitas doenças são decorrentes da 
expressão de vários genes e, em alguns casos, pode haver ainda o efeito ambiental na 
expressão gênica.

 As biotecnologias utilizadas no desenvolvimento de vacinas podem ser 
separadas em três gerações.

 Na primeira, as vacinas são produzidas por bactérias ou por vírus inativados 
ou atenuados.

 Na segunda geração, as vacinas são produzidas utilizando a tecnologia 
do DNA recombinante. Essas vacinas são mais seguras, possuem menor chance de 
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contaminação no processo produtivo, são mais eficazes do que as convencionais e têm 

custo reduzido em relação às técnicas convencionais.

 A terceira geração corresponde às vacinas de DNA. Nesse caso, os genes são 

isolados e clonados como nas vacinas de DNA recombinante. A diferença é que, nas 

vacinas gênicas, o DNA é diretamente injetado no músculo do indivíduo, com uma 

pistola de ar comprimido que espalha o DNA nas células musculares. Posteriormente, 

esses genes são absorvidos e as células musculares passam a expressar o gene do 

antígeno, desencadeando a resposta imunológica desejada. Esse tipo de vacina tem 

baixo custo para a indústria farmacêutica, contudo pode desencadear efeitos negativos 

no hospedeiro.

 As vacinas terapêuticas também podem ser desenvolvidas com as mesmas 

tecnologias descritas acima, promovendo uma resposta do sistema imunológico 

para combater o patógeno causador de uma doença. Alguns exemplos podem ser 

destacados: vacinas contra câncer (o sistema imunológico detecta e ataca as células 

tumorais), contra crescimento de melanomas, contra HIV (a vacina irá promover a 

restauração da resposta imune anti-HIV ), contra malária e contra tuberculose.

 A primeira terapia gênica autorizada que obteve sucesso foi realizada em 1990, 

nos Estados Unidos, em uma menina de quatro anos, portadora de imunodeficiência 

combinada severa, devido à deficiência da enzima adenosina desaminase (ADA).

 A terapia gênica teve, no ano de 2013, seu primeiro medicamento aprovado 

para venda pela agência europeia que regula o comércio de remédios no continente, 

o Glybera. Esse medicamento altera o gene alterado da lipase (enzima responsável 

pela digestão de gordura) por um gene normal. Quando a enzima não é funcional, o 

corpo não metaboliza a gordura, provocando pancreatite (inflamação do pâncreas). O 

desenvolvimento do Glybera levou 12 anos para ser concluído, devido à complexidade 

em se substituir um gene alterado por um gene normal. O custo da terapia não foi 

estabelecido, mas será alto.

 Pesquisas com terapia gênica estão sendo realizadas em vários países, inclusive 

no Brasil, bem como testes de terapia gênica para HIV, para câncer de pele e para 

hemofilia B.

 As tecnologias de clonagem e das células-tronco estão permitindo desenvolver 

uma nova forma de tratamento de pacientes que necessitam recuperar tecidos 

danificados por doenças ou por traumas, a terapia celular. A principal dificuldade 

encontrada com a utilização de células-tronco embrionárias é a compatibilidade entre 

doador e receptor.

 A utilização de células-tronco pluripotentes induzidas por reprogramação 

celular de células adultas pode solucionar o problema da compatibilidade entre 

doador e receptor. Assim, novas biotecnologias estão sendo desenvolvidas para utilizar 

células-tronco do próprio paciente.

Biotecnologia e 
Saúde Humana
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Proposta de Atividades

1) Realize uma pesquisa sobre os estudos que estão sendo desenvolvidos e as 
perspectivas para o desenvolvimento de biotecnologias com biofármacos, 
diagnósticos, vacinas e terapias gênica e celular.

2) Desenvolva um pequeno estudo sobre o papel da indústria farmacêutica no 
desenvolvimento de biotecnologias para a saúde humana e sobre quais seriam as 
áreas com maior chance de crescimento nos próximos 10 anos.

Anotações



121

Controle 
biológico I

18

Helio Conte

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá conhecer a importância da biodiversidade 

e os problemas de degradação ambiental provenientes da ação do homem nos 
ecossistemas.

MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE
 Biodiversidade refere-se a todas as espécies de plantas, de animais e de 

microrganismos existentes que interagem dentro de um ecossistema (McNEELY et al., 
1990) (Figura 1).

Figura 1 - Todas as espécies de plantas, de animais e de microrganismos,
dentro de um ecossistema.

 Ela abrange desde a variação dentro de cada espécie até o número e a 
abundância relativa das diferentes espécies no espaço e no tempo em um sistema 
definido. Diante desses conceitos, cientistas de todo o mundo passaram a reconhecer 
o papel e o significado da Biodiversidade, principalmente no funcionamento dos 
sistemas agrícolas (SWIFT; ANDERSON, 1993).

 O progresso das práticas agrícolas e os avanços tecnológicos refletidos pela 
industrialização moderna não garantiram a permanência dos mais diferentes e ricos 
ecossistemas do planeta (Figura 2). A diversidade desses ambientes está ameaçada, 
bem como o equilíbrio de toda a cadeia que deles dependem (WINK et al., 2005). A 
degradação ambiental em níveis mundiais teve seu incremento quando as populações 
humanas aumentaram suas atividades de caça, de pecuária, de desmatamento, de 
agricultura etc.
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Figura 2 - Práticas agrícolas e avanços tecnológicos modernos.

 Com a revolução industrial, a quantidade e a variedade de resíduos industriais 

lançados no meio ambiente passaram a aumentar gradativamente (TOMMASI, 1994). 

Desde as últimas décadas do século XX, observa-se uma preocupação de caráter 

generalizado quanto à preservação da Natureza e, portanto, as questões ambientais 

têm levado a uma crescente busca por bioindicadores que sejam capazes de fornecer 

informações sobre o grau de integridade dos ambientes em que se encontram. Nesse 

contexto, o inventário da fauna e da flora, geralmente nos ambientes modificados 

sujeitos à degradação, é de grande importância para a sequência das tomadas de 

decisões.

 O termo bioindicador pode ser usado em vários contextos, tais como: 

indicação de alteração de habitats, destruição, contaminação, reabilitação, sucessão 

da vegetação, mudanças climáticas e, consequentemente, degradação dos solos e dos 

ecossistemas (McGEOCH, 1998).

 As intervenções humanas, como a intensa mecanização da agricultura, o uso 

de agrotóxicos e as técnicas de colheitas, substituem os métodos naturais de dispersão, 

o controle natural das populações de insetos e alteram os níveis de decomposição e de 

fertilidade do solo, reduzindo a sua diversidade (ALTIERI, 1999).

 Dentre os organismos que têm sido utilizados para avaliar mudanças no 

ambiente, os insetos têm se mostrado bioindicadores ideais para essa finalidade (Figura 

3). Isso se deve a sua grande diversidade e capacidade de dispersão, de colonização 

e de reprodução. Devido à sua grande extensão territorial e à variedade de biomas, o 

Brasil é considerado o país com maior diversidade de insetos no mundo. Apenas três 

ordens não estão presentes no Brasil: Grylloblattaria e Raphidioptera, de ocorrência 

somente em regiões temperadas do hemisfério norte, e Mantophasmatodea, que só 

ocorre em desertos do sul da África. Entre as 30 ordens presentes, a percentagem de 

espécies registradas no Brasil, em relação à fauna mundial descrita, varia de 2%, em 

Siphonaptera, a 18%, em Phthiraptera e em Zoraptera, sendo que a percentagem para 

o número total de espécies de Hexapoda corresponde a 9% (MELO et al., 2012).
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Figura 3 - Insetos são bioindicadores para avaliar mudanças no ambiente.

 O sucesso dos insetos como grupo que vem sobrevivendo há cerca de 300 
milhões de anos deve-se ao fato de eles possuírem pelos menos as seguintes vantagens 
na luta incessante pela sobrevivência: capacidade de voo, adaptabilidade, exoesqueleto, 
pequeno tamanho, metamorfose e tipo especializado de reprodução.

 O voo lhes conferiu grandes vantagens sobre os animais presos a terra, pois eles 
puderam se dispersar através do meio ambiente. O exoesqueleto quitinoso, funcionando 
como uma armadura protetora contra choques, compressão e esmagamento, tem 
proporcionado aos insetos uma segura proteção e grande resistência, servindo como 
uma barreira contra a penetração de microrganismos patogênicos, gases deletérios 
e água, inclusive evitando a desidratação. O seu reduzido tamanho é uma grande 
vantagem para a sobrevivência, o que lhes permite ocupar minúsculos abrigos, onde 
conseguem encontrar alimentação e proteção contra os inimigos naturais.

 Outras formas que lhes garantem a sobrevivência são as metamorfoses, pois, 
durante as múltiplas transformações para se tornarem adultos, são capazes de explorar 
diversas fontes de alimentos, as quais variam do estádio de larva ao de adulto. Também 
os insetos alados são capazes de retardar a fecundação de seus ovos, após a cópula, até 
encontrarem condições de vida favoráveis à sua prole.

 O homem foi e continua sendo o maior disseminador de insetos, auxiliado 
pelos grandes progressos dos meios de comunicação ou de transporte, aéreos, 
terrestres ou marítimos. Como exemplos de disseminação de insetos pelo homem, 
podemos lembrar o Hypothenemus hampei (broca do café), que veio ao nosso país por 
mar, com a importação de sementes de café oriundas das regiões cafeeiras da África, 
seu país de origem. O mesmo aconteceu com o besouro Idi Amin (Lagria villosa), que 
se espalhou pelo território brasileiro a partir do Porto de Vitória, no Espírito Santo, 
trazido nas cargas de café, também importadas da África. Na área da Saúde, temos o 
Anopheles gambiae, transmissor da malária, que chegou ao Nordeste do Brasil nos 
aviões da Air-France, que faziam a ligação de Dakar (Cosa da África) até Natal (Rio 
Grande do Norte) (MARANHÃO, 1977).

Proposta de Atividades

1) Redija um texto (não exceder 15 linhas) abordando a importância da 
biodiversidade para a sobrevivência humana.

Controle
biológico I
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2) Comente o que são bioindicadores ambientais.
3) Explique por que os insetos são considerados excelentes biondicadores 

ambientais.

Anotações
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Controle 
biológico II

19

Helio Conte

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá identificar a prática do controle biológico 

como ferramenta para manter uma sustentabilidade equilibrada.

CONTROLE BIOLÓGICO E SUSTENTABILIDADE
 Nas últimas décadas, temos observado que vem ocorrendo um aumento na 

procura por tecnologias e por sistemas de produção que sejam capazes de proporcionar 
uma sustentabilidade econômica, principalmente em relação à agroindústria. Isso 
está acontecendo porque a humanidade tem se revelado cada vez mais atenta e 
preocupada com os problemas na conservação do meio ambiente. Todos buscam o 
desenvolvimento sustentável e esse desafio global também é uma das preocupações 
do Brasil. Implementar uma agricultura mais sustentável é combinar estratégias da 
biotecnologia moderna, estabelecendo interações com estratégias tradicionais de 
inovação tecnológica.

 A adoção de sistemas agrícolas mais sustentáveis é particularmente 
importante nos países em desenvolvimento, onde insumos modernos nem sempre 
estão ao alcance dos agricultores, ou podem não ser política ou ecologicamente 
recomendáveis. A manutenção da diversidade em longo prazo requer uma estratégia 
de manejo que considere os padrões regionais da biogeografia e da paisagem bem 
como o planejamento de agroecossistemas ambientalmente equilibrados em uma 
perspectiva que transcenda as preocupações com a produção ao nível da propriedade 
(ALTIERI; SILVA; NICHOLS, 2003).

A prática do controle biológico vem se constituindo como estratégia equilibrada 
e muito produtiva, pois promove a biodiversidade e o uso dos processos naturais no 
manejo de pragas, reduzindo o consumo de insumos e de matéria prima (LOPES, 
2007). Essa prática consiste em controlar pragas por ação direta de outros seres 
vivos, denominados inimigos naturais. Os inimigos naturais podem ser patógenos, 
parasitoides ou predadores. Os patógenos são representados por vírus, por bactérias, 
por fungos, por protozoários e por nematoides (GARCIA, 2008).

Parasitoide é um organismo, muitas vezes, do mesmo tamanho do hospedeiro. 
O parasitoide mata o hospedeiro e necessita de somente um indivíduo para completar 
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o desenvolvimento; o adulto tem vida livre (Exemplo – o parasitoide Cotesia flavipes 
no controle biológico da broca da cana-de-açúcar – Diatraea saccharalis) (Figura 1).

Figura 1 - Vespa Parasitoide (Cotesia flavipes )  depositando ovos no corpo da lagarta
da broca da cana-de-açúcar (Diatraea saccharalis ).

 Predador é um organismo de vida livre que, durante todo o ciclo de vida, mata 
a presa; usualmente é maior do que ela e requer mais de um indivíduo para completar 
o desenvolvimento (Exemplos – bicho lixeiro – Chrysoperla sp., predando larvas de 
D. saccharalis; Joaninha – Cycloneda sp. predando pulgões) (Figuras 2 e 3).

 
Figura 2 - Chrysoperla sp. (larva) predando

larva de Lepidoptera.

 
Figura 3 - Cycloneda sp.(joaninha adulta)

predando pulgões.

 O controle biológico pode ser feito de forma natural, sem a interferência 
humana, ou de forma aplicada, com a interferência humana. Em geral são citados três 
tipos de controle biológico: o clássico, o natural e o aplicado.

 O controle biológico clássico é feito com importação e colonização de 
parasitoides ou predadores, visando ao controle de pragas exóticas (eventualmente 
nativas). De modo geral, as liberações são realizadas com pequeno número de insetos 
(liberações inoculativas) por uma ou mais vezes no mesmo local; por isso, o controle 
biológico, nesse caso, é visto como medida de longo prazo, pois a população dos 
inimigos naturais tende a aumentar com o passar do tempo e, portanto, somente se 
aplica a culturas semiperenes ou perenes (plantios florestais).

 O controle biológico natural refere-se à população de inimigos que ocorre 
naturalmente. Atendendo a um dos preceitos básicos de controle biológico, ou seja, 
conservação, parasitoides ou predadores devem ser preservados (e, se possível, 
aumentados) por manipulação de seu ambiente de forma favorável (uso de inseticidas 
seletivos em épocas corretas, redução de dosagens de produtos químicos, preservação 
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do habitat ou de fontes de alimentação para inimigos naturais). Esses parasitoides são 
muito importantes em programas de manejo de pragas, pois são responsáveis pela 
mortalidade natural no agroecossistema e, consequentemente, pela manutenção do 
nível de equilíbrio das pragas.

 O controle biológico aplicado (CBA) trata de liberações inundativas de 
parasitoides ou de predadores, depois da criação massal em laboratório, visando 
à redução rápida da população da praga para seu nível de equilíbrio. Esse tipo de 
controle é bem aceito pelo usuário, pois tem ação rápida, muito semelhante à de 
inseticidas convencionais. Nesse tipo de controle, não se espera estabelecimento 
dos indivíduos liberados nas áreas visadas. Existem muitos casos de sucesso de CBA, 
sendo bastante frequente, por exemplo, a liberação de Trichogramma spp., de forma 
inundativa, em diversos países do mundo.

 Um dos grandes desafios em relação aos programas de controle biológico diz 
respeito à capacidade de lidar efetivamente com o problema complexo das bioinvasões. 
Muitos países e muitas regiões já deram início a esses processos ao designarem recursos 
financeiros, estabelecendo treinamentos e equipagem de grupos técnicos para lidar 
com os problemas nacionais de bioinvasão (BERNARD; WAAGE, 2004).

 Bioinvasão ou bioglobalização de pragas refere-se ao deslocamento de 
organismos vivos de uma região para outra, inadvertida ou intencionalmente, por meio 
do comércio, do transporte, do trânsito e do turismo, podendo resultar em prejuízos 
incalculáveis nos âmbitos ambiental, econômico, social e cultural. O termo bioinvasão 
é também utilizado para explicar a introdução e/ou a dispersão de pragas ao redor do 
mundo (BASKIN, 2002).

 A proteção da flora nativa e das plantas cultivadas e de seus produtos 
derivados, incluindo danos diretos e indiretos causados por pragas ou por espécies 
invasoras exóticas (EIE), no Brasil, está sob a proteção do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). A utilização de microrganismos entomopatogênicos 
para o controle de pragas é mais uma alternativa eficiente e segura ao uso de 
inseticidas químicos (Figura 4). O controle microbiano tomou grande impulso, 
principalmente após a proibição do uso dos inseticidas organoclorados e, também, 
em decorrência do estabelecimento do manejo integrado de pragas (MIP) como 
prática racional no controle de insetos prejudiciais em sistemas agrícolas e florestais. 
Esses microrganismos precisam estar disponíveis em grandes quantidades para sua 
aplicação como bioinseticidas, por causa da necessidade de elevado potencial de 
inóculo para que se inicie o processo de doença em uma determinada população de 
insetos. A produção de microrganismos entomopatogênicos é uma fase importante no 
processo de desenvolvimento de um bioinseticida, e os custos para o desenvolvimento 
de um produto microbiano são equiparáveis aos necessários para a obtenção de uma 
nova molécula química, se for considerado o envolvimento de três sistemas biológicos: 
patógeno, hospedeiro e ambiente (ALVES; MOINO JUNIOR; ALMEIDA, 1998).

Controle
biológico II
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Figura 4 - Ação do Fungo entomopatogênico Metarhizium anisopliae sobre
diferentes fases do desenvolvimento (fase de pupa e fase adulta) da D. saccharalis

(broca da cana-de-açúcar).

Na busca de soluções mais racionais e sustentáveis para a produção de 
alimentos, procura-se mobilizar todos os recursos disponíveis, de forma a reduzir 
o impacto ambiental e a poluição, a minimizar a dependência externa das matérias 
primas e a produzir alimentos de alta qualidade biológica. Nessa perspectiva, existe 
um mercado promissor para os bioinseticidas e para os inseticidas naturais, porque 
esses produtos podem ser usados no manejo integrado de pragas (MIP) em cultivos 
comerciais e também na agricultura orgânica, sem causar prejuízo ambiental. Apesar 
das várias pesquisas em andamento e dos diversos estudos em pequena escala, faltam 
ainda alguns detalhes práticos, como dosagem, modo de aplicação, estabilidade dos 
produtos, duração e amplitude do efeito entre outros. Algumas iniciativas em pequena 
escala são realizadas, ou seja, os inseticidas à base de extratos vegetais são produzidos 
in loco, e apenas o óleo e a torta de Neem (Azadirachta indica ou Melia azedarach) 
são encontrados normalmente em agropecuárias e em casas especializadas (CORRÊA; 
VIEIRA, 2007).

Proposta de Atividades

1) Como são classificados os patógenos?
2) Diferencie os parasitoides dos predadores.
3) Cite os tipos de controle biológico.
4) Faça um texto (não deve exceder 15 linhas) expondo sua visão e seu conhecimento 

sobre o controle biológico e a sustentabilidade.
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Controle
biológico III

20

Helio Conte

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Ao final deste capítulo, você deverá conhecer a aplicabilidade do Controle 

Biológico e avaliar a importância de manter criação massal de insetos em laboratório.

CONTROLE BIOLÓGICO E CRIAÇÃO MASSAL DE INSETOS
 Insetos podem ser criados em dietas artificiais e mantidos em laboratórios.  

São encontrados inúmeros trabalhos relatando a criação de dípteros, coleópteros 
e lepidópteros-pragas para os quais já são desenvolvidas dietas que possibilitam sua 
criação. Essas criações têm as mais variadas aplicações, como ocorre no Departamento de 
Biotecnologia, Genética e Biologia Celular (DBC) da Universidade Estadual de Maringá-
PR-BR. O Departamento mantém criação de dípteros, Drosophila, que são utilizados nas 
aulas práticas de genética e nos testes de eficiência de pesticidas (Figura 1).

Figura 1 -  Criação de Drosophila (Diptera) em dieta artificial,
mantidas no DBC/UEM.

 No mesmo local, desde 1984, vem sendo mantida a criação em dieta artificial, 
de Diatraea saccharalis (Lepidotera), mais conhecida como broca da cana-de-açúcar 
(Figuras 2 e 3), juntamente com seu controlador biológico, o parasitoide Cotesia 
flavipes (Hymenoptera; Braconidae). Parte da produção massal das brocas é utilizada 
nos projetos de pesquisa envolvendo morfologia, ultraestrutura e biologia molecular.  
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 Também estão servindo de apoio para testes com fungos entomopatógenos 
como Metharizium anisopliae e Beauveria bassiana. Recentemente, os espécimes 
passaram a ser utilizados nos testes com biopesticidas, como Neem (Azadirachta 

indica) e Rotenona.

 
Figuras 2 e 3 -  Criação em dieta artificial da broca da cana-de-açúcar,

Diatraea saccharalis, no DBC/UEM.

 Com relação às pragas de grãos armazenados, o DBC ainda não formulou 
qualquer dieta artificial e os espécimes são mantidos em produtos oriundos do 
campo ou dos depósitos de armazenamentos. Os espécimes Tribolium, Lasioderma 
e Sitophilus são utilizados nos estudos de morfologia, principalmente histologia e 
ultraestrutura (Figuras 4 e 5). Além disso, já permitiram padronização de testes com 
esterases e diagnóstico dos efeitos resultantes da aplicação dos inseticidas.

Figuras 4 e 5 - Pragas de Grãos Armazenados (Sitophilus sp., Tribolium,
sp.), mantidos em dieta natural.

 Esses dados demonstram a importância de manter criações de insetos em 
dietas artificiais nos laboratórios para não ficar dependente de material do campo que, 
muitas vezes, têm seu desenvolvimento afetado por inúmeros fatores, além de estarem 
sujeitos aos picos sazonais das estações. Essas criações mantidas na universidade 
são chamadas de criações em pequena escala ou criações de pesquisa e podem ser 
aumentadas para pesquisas aplicadas, principalmente nos casos de controle biológico 
que demandam liberações inoculativas. Como o controle biológico aplicado, cada 
vez mais, vem ganhando ênfase no Brasil, pelo fato de ter efeito semelhante ao dos 
inseticidas e também por ser mais facilmente aceito pelo usuário, há necessidade de 
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aprofundar estudos envolvendo testes com novas dietas artificiais. Nesse caso, são 
fundamentais os estudos básicos envolvendo biologia, fisiologia, nutrição, relação 
hospedeiro/parasitoide, genética, molecular etc. Também o conhecimento das relações 
tritróficas poderão facilitar o entendimento e propiciar a criação de muitas espécies até 
hoje difíceis de serem mantidas em laboratório (MORAES et al., 2000).

 A biotecnologia terá papel fundamental tanto na identificação das espécies de 
pragas (taxonomia convencional) ou por meio das técnicas moleculares (CIOCIOLA 
et al., 2001a) como também na produção de plantas transgênicas, contendo 
características de resistência com “Bt” (Bacillus thuringiensis), ou até mesmo 
inibidores de proteinase. No estudo dos simbiontes, ela já tem mostrado sua grande 
importância. Por exemplo, Wolbachia, alfa-protobactéria que começou a ser estudada 
no final dos anos 1980 (STOUTHAMER et al., 1990), hoje é encontrada em mais de 
76% dos insetos ( JEYAPRAKASH; HOY, 2000). Transmitida através do citoplasma dos 
ovos, ela tem envolvimento com vários mecanismos para manipular reprodução do 
hospedeiro, incluindo indução de incompatibilidade reprodutiva, partenogênese e 
feminização (WERREN, 1997).

 Para que um programa de controle biológico, clássico ou aplicado, tenha 
sucesso, é fundamental conduzi-lo de forma multi e interdisciplinar com especialistas 
de diversas áreas, desde o taxonomista, ecologista, biologista, entomologista 
econômico, toxicologista, até um especialista em computação, para desenvolvimento 
de um modelo de previsão praga/parasitoide. É fundamental manter em laboratório 
linhagens separadas (numeradas) para garantir a integridade genética da população 
inicial. Um bom exemplo de erros no passado é o que ocorreu com Trichogramma 
minutum, que, durante muito tempo, foi referido como a espécie que parasitava 
Diatraea saccharalis no Brasil. Hoje se sabe que essa espécie de Trichogramma não 
ocorre entre nós (PARRA; ZUCCHI, 1986) (Figura 6). As exigências microclimáticas de 
temperatura, de umidade relativa do ar (UR), de luz e de aeração (ventilação) devem ser 
levadas em conta em qualquer criação. Além dessas condições abióticas, é fundamental 
observar as características bióticas como acasalamento, oviposição e alimentação de 
adultos. Em determinadas regiões, a diapausa é um parâmetro importante, embora 
muito mal estudado no Brasil.

 É preciso conhecer a biologia do inseto e não esquecer, em primeiro lugar, 
de criar o hospedeiro natural ou alternativo em uma dieta artificial ou em uma planta, 
dependendo da ordem de inseto envolvida. A partir daí, terão de ser estudadas as 
condições ótimas para o desenvolvimento do hospedeiro e de seu inimigo natural.

Controle
biológico III
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Figura 6 - Trichogramma spp. é um dos insetos mais produzidos no mundo. Parasita ovos de
outros insetos, principalmente de Lepidópteros.

Figura 7 - Trissolcus basalis, hymenoptera parasitando ovos de
hemíptera Nezara viridula.

 No Brasil, Trissolcus basalis (Figura 7) foi encontrado pela primeira vez 
em 1979, parasitando ovos de Nezara viridula na região de Londrina-PR (CORRÊA-
FERREIRA, 1980), sendo esse material introduzido no Chile, em 1987, para o controle 
do percevejo verde na Ilha de Páscoa. Hoje, na cultura da soja, T. basalis já foi 
encontrado ocorrendo naturalmente em ovos de sete espécies de percevejos da família 
Pentatomidae, mostrando, entretanto, preferência por N. viridula.

Proposta de Atividades

1) Explique o que é uma criação massal de insetos.
2) Por que há necessidade de estabelecer interações básicas no controle biológico 

com as outras ciências, como Taxonomia, Bioquímica, Genética, Morfologia etc.?
3) Com base nas informações que você aprendeu, escreva um texto (não exceder 15 

linhas) expondo sua visão sobre a criação de insetos em laboratório.
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