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impactos 

 
 

 

 

RESUMO   
 

 

ÁCIDOS NUCLEICOS 
 

Ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por unidades conhecidas como nucleotídeos. Os 

nucleotídeos são compostos por uma pentose (um monossacarídeo com cinco carbonos), um radical 

fosfato, e uma base nitrogenada. 

 

 
 

Entre os ácidos nucleicos, pode-se destacar o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido 

ribonucleico). 

 

As bases nitrogenadas são cinco, e podem ser classificadas como púricas e pirimídicas.  

• Púricas: adenina e guanina 

• Pirimídicas: citosina, timina e uracila. 

É importante citar que a timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, enquanto a uracila é uma base 

exclusiva do RNA. 

 

O pareamento das bases se dá da seguinte maneira: 

Adenina  Timina 

Citosina  Guanina.  

Adenina  Uracila (RNA) 
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Enquanto o DNA é uma molécula de fita dupla, o RNA é uma molécula de fita simples. A pentose que 

compõe o DNA é a desoxirribose, enquanto a pentose que compõe o RNA é a ribose.  

 

 

Engenharia Genética 
 

A engenharia genética consiste em técnicas de manipulação e recombinação dos genes a partir de 

conhecimentos científicos, como a bioquímica, enzimas de restrição de DNA e RNA, entre outros, que 

reformulam, reconstituem ou até criam novos seres. É usada em vários campos, como medicina, agricultura  

e pecuária. 

 

Constituída por técnicas de manipulação e recombinação dos genes, a engenharia genética é norteada por 

meio de um conjunto de conhecimentos científicos, que podem reformular, reconstituir, reproduzir e até 

criar seres vivos. Elas são feitas por endonucleases ou enzimas de restrição, que irão cortar o DNA em 

fragmentos específicos. 

 

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

 

• Enzimas de Restrição: cortam o DNA (sequência de nucleotídeos) em pontos específicos 

• DNA Ligase:  enzimas que produzem moléculas recombinates, unindo os fragmentos de DNA  

Clonagem  
É a produção e indivíduos geneticamente idênticos. Ela pode acontecer de maneira natural (divisão binária 

de bactérias) ou com a ação humana, que neste caso consiste em colocar o núcleo de um ser vivo em um 

óvulo anucleado de um outro ser vivo. 
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O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly, em 1996, no Reino Unido, que viveu durante seis anos. No 

Brasil, o primeiro mamífero clonado foi a bezerra Vitória, que nasceu em 2001. 

 

A clonagem reprodutiva tem como finalidade reproduzir um novo ser, idêntico a um que já existe. É retirada 

uma célula de um organismo adulto e dela se extrai o núcleo (que contém o material genético).  Esse núcleo 

é inserido num óvulo sem núcleo, dessa forma não há combinação entre heranças genéticas diferentes. 

Quando o óvulo começa a se dividir, forma-se um embrião. O embrião é em seguida implantado no útero de 

uma fêmea da mesma espécie do organismo que foi clonado. O resultado será o clone, uma cópia do 

organismo do qual foi retirado o material genético. 

As informações genéticas estão no núcleo 
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A clonagem terapêutica é a formação de células de determinado órgão (coração, rim, fígado, cérebro), 

chamadas células-tronco, para substituir células doentes desses órgãos e fazê-los voltar a funcionar  

normalmente. 

 

 

                    

Testes de DNA (DNA Fingerprint) 
 

É uma técnica que verificará a paternidade separando a molécula de DNA através da centrifugação. Este DNA 

será submetido as enzimas de restrição, cortando o DNA em segmentos específicos. Estes DNA fragmentados 

do filho, da mãe e do possível pai irão ser colocados em eletroforese. Na eletroforese há uma corrente 

elétrica em um gel onde os fragmentos do DNA irão se deslocar com os fragmentos maiores estando na parte 

mais em cima e os menores abaixo. Assim, os fragmentos que o filho tem e a mãe não tem, terão que ser do 

suposto pai. 
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TRANSGENIA 
 

 Os transgênicos são organismos geneticamente modificados com o intuito de melhorar, aprimorar e inserir 

novas   características ao organismo, como aumento da produtividade, resistência a certo produto ou praga 

(agricultura), produção de insulina (importante no tratamento de diabetes), entre outros. Esse processo se 

dá pela aplicação (inserção) de genes de outra (ou outras) espécies através de meios e técnicas da engenharia  

genética. 

Os genes devem ser oriundos de OUTRA espécie 

Um organismo pode ser geneticamente modificado sem ser um transgênico, ou seja, sem receber material 

genético de outro organismo. Esse organismo é chamado OGM. São organismos que passaram por um 

procedimento que envolve a tecnologia do DNA recombinante, mas com o uso de genes de espécies que  

podem ser cruzadas naturalmente. 

 

 

Vantagens 

 
• Podem evitar ou prevenir o risco de pragas e doenças nas plantações; 

• Aumento da produtividade e rendimentos das colheitas; 

• Podem ser mais resistentes aos agrotóxicos; 

• Produção de alimentos enriquecidos com mais proteínas e vitaminas específicas; 

• Retirar características que podem ser nocivas para as pessoas (por exemplo: retirar a lactose 

presente no leite, para as pessoas que são alérgicas a este componente). 

 

Desvantagens 

 
• Desencadeamento de novos tipos de alergias, devido as diferentes proteínas criadas a partir da 

manipulação genética; 

• Podem criar efeitos inesperados no produto, ou seja, os efeitos podem ser imprevisíveis;  

• Podem ser produzidas substâncias tóxicas, quando há uma perda no controle da manipulação dos 

transgênicos; 

• As alterações genéticas podem provocar sérios desequilíbrios ecológicos, afetando a cadeia 

alimentar de determinado ecossistema; 

• Diminuição da biodiversidade. 
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A transgenia é um assunto ainda muito discutido, devido à sua característica de modificação do material 

genético e pesquisas que são feitas relacionando os transgênicos a doenças, mas ainda nada foi comprovado.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as 

flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às 

plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética, em laboratório, o gene da 

resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. 

 

Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? 

a) Clone. 

b) Híbrida. 

c) Mutante. 

d) Dominante. 

e) Transgênica. 
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2. Analise as informações abaixo: 

 

I. Pense na batata (ou qualquer outra planta) como uma fábrica que produz a mesma substância  

(proteína, amido, etc.). O catálogo com a receita para a produção dessas substâncias está no 

genoma, ou seja, no seu patrimônio genético. 

II. Suponha que você queira tomar a fábrica inexpugnável aos ataques de insetos, mas o catálogo não 

possui a receita para isso. Uma saída é consultar os catálogos de outras espécies. A bactéria Bacillus  

thuringiensis (Bt) contém um gene que leva à produção de uma enzima capaz de digerir o intestino 

dos insetos. A engenharia genética tem ferramentas bioquímicas para tirar cópias dessas páginas do 

genoma. 

III. Agora, é preciso transferir esse gene para o genoma da batata. A biotecnologia já encontrou 

bactérias ou vírus capazes de fazer essa transferência, isto é, incluir o gene no genoma da batata. 

IV. Quando uma célula meristemática for geneticamente modificada, ela poderá se transformar numa 

planta adulta que produzirá a toxina Bt. 

V. A planta inteira ficará impregnada com a toxina. O besouro ou a lagarta que se alimentar dela 

morrerá, pois a toxina digere o intestino desses animais. 

VI. Segundo os biotecnólogos, a toxina Bt é inofensiva aos seres humanos, cujos intestinos não 

oferecem condições para ela se manifestar. 

 

Após a análise das informações acima, tiradas do jornal de "Folha de S. Paulo" de 03/07/1999, assinale 

a alternativa correta. 

a) A batata geneticamente modificada é um alimento transgênico porque recebeu um genoma 

completo da bactéria, o que lhe conferiu resistência ao ataque de predadores. 

b) A batata passou a ser um alimento transgênico porque foi cruzada com gametas oriundos da 

bactéria. 

c) A batata geneticamente modificada é um alimento transgênico porque recebeu parte do genoma 

de uma outra espécie, o que lhe conferiu resistência ao ataque de predadores. 

d) A batata passou a ser um alimento geneticamente modificado, constituindo, a partir do 

cruzamento com a bactéria, uma nova espécie. 

e) Podemos confiar na palavra dos biotecnólogos quando afirmam "A toxina Bt é inofensiva aos seres 

humanos", pois sabemos que o genoma humano é homogêneo, e com certeza não haverá ser 

humano sensível à ação biodigestora da toxina. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Transgenia ocorre quando um ser recebe genes de outra espécie por meio de engenharia genética  

 

2.  c 

A resistência ao ataque de predadores foi obtida por meio da manipulação genética da batata, que se 

tornou transgênica ao receber genes de outra espécie.  

 


