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Engenharia Genética 

Teoria 

 

A engenharia genética consiste em técnicas de manipulação e recombinação dos genes, utilizando 

conhecimentos científicos de diversas áreas, seja de processos bioquímicos e metabólicos, anabolismo 

nuclear e genética. A partir dessas áreas e experimentos é possível reconstruir e mesmo criar novas 

sequências de DNA ou mesmo seres vivos. A engenharia genética pode ser aplicada em diversos campos, 

sendo os mais relacionados ao nosso dia a dia a medicina e a agropecuária. 

Para todas essas técnicas serem possíveis de acontecer, a engenharia genética utiliza ezimas endonucleases, 

que irão cortar o DNA em fragmentos específicos, e enzimas ligases, que irão unir os fragmentos. 

• Enzimas de Restrição (endonucleases): responsáveis por cortar o DNA em pontos específicos 

• DNA Ligase: unem os fragmentos de DNA  

 

 
À esquerda, vemos a ação de uma enzima de restrição EcoRI (que corta entre as bases nitrogenadas G e A), enquando à direita, um 

DNA exógeno (em laranja) é ligado em uma fita de DNA original (em preto). 

 

OGM e Transgenia 

OGM, ou organismos geneticamente modificados são aqueles que tiveram sua sequência gênica alterada ou 

modificada de alguma forma. Caso este organismo tenha essas modificações sem receber material genético 

de outra espécie, ele será um OGM simples, apenas. Caso haja implementação de material genético de 

espécies diferentes, teremos um transgênico. A biobalística, a eletroporação (instabiliza a membrana 

plasmática e permite a entrada de DNA), vetores de transformação e tecnica de DNA recombinante (mais 

utilizado) são tipos de construção de transgênicos. 

 

 
Exemplo da técnica de DNA recombinante. 
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Os transgênicos têm como objetivo melhorar e aprimorar um organismo a partir da implementação de novas 

características ao organismo, como por exemplo resistência a pragas (agricultura) e produção de insulina 

(importante no tratamento de diabetes), entre outros. 

 

 
Esquema simplificado de como ocorre a formação de um organismo genéticamente modificado. 

 

Existem discussões acerca da utilização de transgênicos, com fortes pontos a favor e contra a utilização 

destes métodos: 

 

• VANTAGENS 

− Expansão do conhecimento científico 

− Aumento da qualidade nutritiva e da produtividade (maior resistência às pragas) 

− Redução de custos 

− Uso mais eficiente do solo (ex. plantio direto), evitando erosão 

 

• DESVANTAGENS 

− Ignora agrossistemas sustentáveis e seu uso no ambiente 

− Atende apenas grandes produtores 

− Aumento dos casos de alergia 

− Seleção de pragas resistentes 

− Perda de biodiversidade e erosão genética 

 

 

Terapia gênica 

Na terapia gênica, há a transferência de material genético com objetivo de substituir ou completar um código 

genético, previnindo ou curando determinadas doenças hereditárias. Esse DNA pode ser transferido 

diretamente entre as células (terapia in vivo) ou ele pode ser retirado, replicado em laboratório, e depois 

utilizado no tratamento (terapia ex vivo). 

O DNA é inserido na célula a partir de vetores, que transportam a molécula para o núcleo celular. Ao ser 

incorporado no material genético, este fragmento será transcrito e traduzido, produzindo as proteínas de 

interesse. 

Vale lembrar que a terapia gênica consiste no recebimento de genes da própria espécie. 
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Etapas da terapia gênica. Disponível em: Carlos Menck e Armando Ventura para Revista USP, n.75, p. 50-61 

 

 

Biologia sintética 

A Biologia Sintética se baseia no uso de bioinformática e técnicas de engenharia genética e bioquímica para 

desenhar circuitos biológicos, através do redirecionamento ou construção de novas rotas metabólicas e a 

criação de organismos artificiais, visando maximizar o seu funcionamento. 
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Exercícios 

 

1. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência, para 

este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de 

interesse será manifestada em decorrência 

a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. 

b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. 

c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. 

d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. 

e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. 

 

 

2. Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma “célula sintética”, uma 

bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de 

nucleotídeos, que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie 

de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. capricolum foi 

neutralizado e o cromossomo artificial da M. mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas 

proteínas.  

GILBSON et al. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically synthesized Genome.  

Science v. 329, 2010 (adaptado). 

A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à 

a) possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras de 

cromossomos artificiais. 

b) capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de vida, utilizando substâncias como 

carboidratos e lipídios. 

c) possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma capricolum para sua distribuição 

em ambientes naturais. 

d) possibilidade de programar geneticamente microrganismos ou seres mais complexos para 

produzir medicamentos, vacinas e biocombustíveis. 

e) capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas proteínas na bactéria sintética 

e estas serem usadas na indústria. 
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3. Segundo Jeffrey M. Smith, pesquisador de um laboratório que faz análises de organismos 

geneticamente modificados, após a introdução da soja transgênica no Reino Unido, aumentaram em 

50% os casos de alergias. “O gene que é colocado na soja cria uma proteína nova que até então não 

existia na alimentação humana, a qual poderia ser potencialmente alergênica”, explica o pesquisador. 

Correio do Estado/MS. 19 abr. 2004 (adaptado). 

Considerando-se as informações do texto, os grãos transgênicos que podem causar alergias aos 

indivíduos que irão consumi-los são aqueles que apresentam, em sua composição, proteínas 

a) que podem ser reconhecidas como antigênicas pelo sistema imunológico desses consumidores. 

b) que não são reconhecidas pelos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico desses 

consumidores. 

c) com estrutura primária idêntica às já encontradas no sistema sanguíneo desses consumidores. 

d) com sequência de aminoácidos idêntica às produzidas pelas células brancas do sistema 

sanguíneo desses consumidores. 

e) com estrutura quaternária idêntica à dos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico desses 

consumidores. 

 

 

4. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene 

que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam 

de acordo com a figura. 

 

Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? 

a) Clone. 

b) Híbrida. 

c) Mutante. 

d) Adaptada. 

e) Transgênica. 
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5. Atualmente deixou de ser novidade a criação de plantas transgênicas, capazes de produzir 

hemoglobina. Para que isso seja possível, essas plantas recebem: 

a) o fragmento de DNA, cuja sequência de nucleotídeos determina a sequência de aminoácidos da 

hemoglobina; 

b) o RNAm que carrega os aminoácidos usados na síntese de hemoglobina; 

c) somente os aminoácidos usados nessa proteína; 

d) os anticódons que determinam a sequência de aminoácidos nessa proteína; 

e) os ribossomos utilizados na produção dessa proteína. 
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Gabarito 

 

 E 

O DNA recombinante irá ser transcrito a RNA mensageiro que, por sua vez, será traduzido em proteínas 

de interesse.  

 

 D 

A inovação é poder expressar as proteínas em outro ser vivo, podendo trazer vantagens e 

desenvolvimento em diversas áreas, médicas e econômicas.  

 

 A 

A alergia ocorre quando substâncias chamadas de alérgenos são reconhecidos pelo organismo como 

algo potencialmente agressivo, como um corpo estranho, gerando uma resposta imunológica. 

 

 E 

Por receber material genético de um ser de outra espécie, a planta é considerada transgênica.  

 

 A 

As plantas deve receber o fragmento de DNA que codifica a hemoglobina, com a sequência correta de 

nucleotídeos que determinarão a sequência correta dos aminoácidos 

 

  

 


