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Biotecnologia

Genética molecular

BIOTECNOLOGIA
Conjunto de técnicas que utilizam seres vivos para a obtenção de produtos de interesse.

▪ Derivados do leite.

▪ Bebidas alcoólicas e panificação.

▪ Domesticação de animais.

▪ Melhoramento vegetal.

▪ Controle biológico de pragas.

▪ Soros e Vacinas.

ENGENHARIA GENÉTICA
Biotecnologia de manipulação do DNA.

Exemplo: utilização de mosquitos Aedes aegypti transgênicos no controle

populacional do mosquito selvagem.
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O projeto Aedes do Bem™
“O uso de um gene autolimitante para tornar um vetor uma ferramenta contra si 

mesmo é a tecnologia inovadora da Oxitec”.
(2013) 

O projeto Aedes do Bem™

(2020) 

X
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Organismo que foi submetido às técnicas de Engenharia Genética para a inserção de

uma parte do genoma de outra espécie em seu genoma.

TRANSGENIA

Transgênico

Tecnologia do DNA recombinante
Conjunto de técnicas que permitem a manipulação artificial de genes visando a

criação de produtos de interesse.

DNA RNA PROTEÍNA

Replicação

Transcrição Tradução
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Tecnologia do DNA recombinante

DNA RNA PROTEÍNA

Replicação

Transcrição Tradução

Conjunto de técnicas que permitem a manipulação artificial de genes visando a

criação de produtos de interesse.

Tecnologia do DNA recombinante

DNA RNA PROTEÍNA

Replicação

Transcrição Tradução

Conjunto de técnicas que permitem a manipulação artificial de genes visando a

criação de produtos de interesse.

7

8



29/04/2021

5

Tecnologia do DNA recombinante
Produção de insulina humana por bactérias

Etapa 1. Cortar e abrir o plasmídeo e "inserir" o gene.
Esse processo baseia-se em enzimas de restrição (que
cortam o DNA) e na DNA ligase (que une o DNA).

Tecnologia do DNA recombinante
Produção de insulina humana por bactérias

Etapa 2. Inserir o plasmídeo na bactéria. Utilizar a seleção por antibiótico
para identificar as bactérias que “pegaram” o plasmídeo.

Transformação
bacteriana
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Tecnologia do DNA recombinante
Produção de insulina humana por bactérias

Etapa 2. Inserir o plasmídeo na bactéria. Utilizar a seleção por antibiótico
para identificar as bactérias que “pegaram” o plasmídeo.

Tecnologia do DNA recombinante
Produção de insulina humana por bactérias

Etapa 3. Cultivar lotes de bactérias portadoras de plasmídeo recombinante e 
usá-las como "fábricas" para fazer a proteína. Colher a proteína das bactérias 
e purificá-la.
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CRISPR-Cas9“Clusters de repetições curtas 
regularmente intercaladas” Enzima

▪ Sistema de proteção das bactérias contra genomas invasores (bacteriófagos).

▪ O transcrito CRISPR guia a excisão, pela nuclease Cas9, do DNA exógeno ao da 

bactéria.

Terapia Gênica

▪ Análise de sequências curtas de

nucleotídeos que se repetem no DNA.

▪ As bandas geradas pela eletroforese

são únicas para cada pessoa (DNA

fingerprint).

TESTE DE PATERNIDADE
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TESTE DE PATERNIDADE
Qual dos jovens é o filho do casal?

Gabarito: jovem III.

Ovelha Dolly - National Scotland Museum - Edimburgo.

5 JUL 1996 – 14 FEV 2003

CLONAGEM REPRODUTIVA
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(2n) (n)

(2n)

Embrião

Utiliza núcleo de células somáticas 

para produzir novos indivíduos 

geneticamente idênticos (clones).

CLONAGEM REPRODUTIVA

▪ DNA nuclear: indivíduo A

▪ DNA mitocondrial: indivíduo B

Células com capacidade de autorrenovação e de diferenciação em diversas

categorias funcionais de células.

CÉLULAS-TRONCO
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▪ Encontradas no interior do embrião.

▪ Embriões descartados em clínicas de
reprodução assistida.

▪ Classificadas em totipotentes ou
pluripotentes.

TIPOS DE CÉLULAS-TRONCO

Embrionárias

Totipotentes
Capacidade de gerar todos os tipos de células 
do corpo, incluindo os anexos embrionários.

Pluripotentes
Capacidade de gerar todos os tipos de células 
do corpo, excluindo os anexos embrionários.

▪ 32 a 64 células, aproximadamente.

▪ 5 dias após a fecundação (blastocisto).

TIPOS DE CÉLULAS-TRONCO
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Células da massa celular interna sendo extraídas do
blastocisto para obtenção das células-tronco embrionárias.

CÉLULAS-TRONCO

Pluripotentes

Adultas

Multipotentes
Extraídas dos diversos tecidos
humanos. Capacidade de gerar
um número limitado de células
especializadas.

▪ Medula óssea.

▪ Cordão umbilical. 

▪ Sist. Nervoso e Epitélio.

TIPOS DE CÉLULAS-TRONCO
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TIPOS DE CÉLULAS-TRONCO

Permite a regeneração 

de tecidos lesados sem 

o risco de rejeição.

CLONAGEM TERAPÊUTICA
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